فهرست مقاالت

عنـوان مقـاله

صفحه

مروری بر سرمایه اجتماعی
محمد قاسمی ،محبوبه حسینی

1

بررسی رابطه استرس حسابرس ،کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

9

ساماندهی پیراشهر زاهدان با تاکید بر توسعه شهرهای اقماری
محبوبه حمیدی ،اسفندیار بندریان

23

بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی متناقض در مواجهه با خدمات
زهره آقامحمدی ،سمیه مدبر ،سودابه رفیعی

33

بهشته موذن ،محمدرضا عبدلی ،محمدعلی قزل سوفلو

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)32 :مهر 1400

بررسی عملکردهای مالی ،عوامل کارآفرینی و استراتژی مقابله سازمانها
برای بقا در همهگیری کووید91-؛ موردکاوی :سازمانهای ایرانی
آرش احمدی اصفهانی

43

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان با نقش
میانجی کیفیت رابطه؛ مطالعه موردی :شعب بانک ملت تبریز
محمد جدالی بهرام

11

دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 1411

مروری بر سرمایه اجتماعی

محمد قاسمی ،*1محبوبه

حسینی2

تاریخ دریافت4144/41/41 :
تاریخ پذیرش4144/40/49 :
کد مقاله94209 :

چکـیده
اصالح سرمایه اجتماعی در کمتر از دو دهه ادبیات بسیار گستردهای را به خود اختصاص داد .عالوه بر این واژه سرمایه
اجتماعی موضوع بسیاری از تحقیقات در سه دهه گذشته بوده است .سرمایه اجتماعی زمینه مناسبی است برای بهرهوری
سایر سرمایهها ازجمله انسانی ،اقتصادی و فیزیکی که اگر سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد سایر سرمایهها اثربخش
نخواهند بود و پیشرفت کشورها با مشکل مواجه خواهد شد؛ که اگر دولتمردان این موضوع را بپذیرند باعث ایجاد شناخت
جدیدی برای آنها خواهد شد و آنها قادر به هدایت بهتری برای جامعه خواهند بود .نظر به اهمیت موضوع سرمایه
اجتماعی و کاربرد آن در سازمانها ،در این مقاله موضوع سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 1411

در دهههای گذشته مفهوم سرمایه اجتماعی بحثها و جدلهایی را در علوم اجتماعی پدید آورد .سرمایه اجتماعی وضعیتی
است که طی آن افراد یک جامعه تشویق به مشارکت و کمک به حل معضالت موجود در آن اجتماع شده و توسعه شدید اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی را تسهیل میسازد .در واقع سرمایه اجتماعی بخشی از ثروت ملی است؛ که زمینه استفاده از سرمایه انسانی و
فیزیکی(مادی) را فراهم نموده و راهی است برای رسیدن به موفقیت .به اعتقاد برخی از اندیشمندان بدون سرمایه اجتماعی،
اقدامات مفید و هدفمندی در اجتماع انجام نشده و دستیابی به سرمایهای پایدار و قابل اتکاء نخواهد بود ،درحالیکه بسیاری از
گروهها ،سازمانها و جوامع انسانی با داشتن بر سرمایه انسانی و اجتماعی به موفقیتهای شایانی دست یافتهاند(حق شناس.)2440 ،
از ویژگیهای ذاتی سرمایه اجتماعی آن است که از طریق روابط اجتماعی شکل میگیرد .روابطی که در محیطهای کار نیز شاهد
شکل گستردهای از آن هستیم و شاید با توجه به آهنگ کار و فعالیت در جوامع صنعتی و نیمه صنعتی ،روابطی گستردهتر و
پیچیدهتر از روابط کاری در شرایط موجود متصور نیست .در چنین جوامعی ،اکثر افراد مهمترین و صمیمیترین روابط را با شرکای
شغلی خود برقرار مینمایند .سرمایه اجتماعی ثروت نامرئی یک کشور یا جامعه است که از انسجام ،اعتماد متقابل را ایجاد میکند و
کاهش این سرمایه مشارکتهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را با مشکل مواجه میکند(نصراصفهانی.)2441 ،
ادبیات پرحجم و گسترده ای که در زمینه علوم اجتماعی ایجاد شده است نشان دهنده این است که پژوهشگران از مفهوم
سرمایه اجتماعی استقبال زیادی کردهاند .امروزه سرمایه اجتماعی منجر به استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی شده است و نبود
سرمایه اجتماعی تأسیس و استقرار حیات شهروندی را با مانع مواجه کرده است .جوامعی که از سرمایه اجتماعی برخوردارند زمینه
مناسبی برای ایجاد جامعه مدنی کارآمد و موثر فراهم میکنند .عالوه بر این ،اگر سرمایه اجتماعی جوامع کارآمد و بهرهور نباشد
سازمانها نمیتوانند برنامههای خود را با موفقیت انجام دهند سرمایه اجتماعی برای برنامههای توسعه بسیار ضروری است؛ و زمینه
بهرهوری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی مناسبی را فراهم میکند و برعکس نبود سرمایه اجتماعی باعث میشود که سایر
سرمایهها اثزبخشی خود را از دست بدهند؛ و درصورتی که سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد ،توسعه و پیشرفت زمینه های
فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار با مشکل مواجه میشود .پذیرش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم سازمانها باعث ایجاد
شناخت بهتری از اقتصاد شده و سیاستمداران بهتر بتوانند جامعه را اداره کنند (رجبی.)2449 ،
مفهوم سرمایة اجتماعی از سال  1991با استقبال زیاد دانشمندان و محققان رشتههای مختلف علوم اجتماعی مواجه شد.
پژوهشها و مقاالت گوناگون دربارة سرمایة اجتماعی نشان میدهد این پدیده دامنة کاربرد و پژوهش بالقوة گستردهای دارد .این
موضوع نه تنها در کشورهای توسعه یافته ،بلکه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است .با شروع هزارة سوم
نیز توجه روزافزون به جایگاه و نقش سرمایة اجتماعی تداوم یافت؛ به طوری که امروزه با حجم زیادی از منابع و متون مرتبط با
سرمایة اجتماعی سروکار داریم .با این همه ،توجه روزافزون جامعة علمی به موضوع سرمایة اجتماعی ،گذشته از مدگرایی علمی و
دانشگاهی ،به ویژگی بین رشتهای و مفهوم پیچیده و کاربرد آن در حوزههای مختلف برمیگردد)دادگر و همکاران.)4991،19
سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهم تر از سرمایههای اقتصادی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند و توسعة شبکههای روابط
جمعی و گروهی انسجام بخش انسانها با سازمانها ،سازمان با انسان و سازمانها با سازمانها است .بدون سرمایة اجتماعی ،سایر
سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند(ویل و لی.)2442 ،4
سرمایة اجتماعی از مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی اجتماعی معاصر در سطوح مختلف از آن
استفاده شده است .مفهوم سرمایه اجتماعی توانسته است بخش گستردهای ا زتوان علمی حوزههای علوم اجتماعی را به خود
اختصتص دهد .در کلیترین سطح ،سرمایة اجتماعی بیانگر توصیف ویژگیهایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت
سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل با مسائل عمومی را افزایش میدهد (گائو و همکاران .)2442 ،2سرمایة
اجتماعی به بعضی ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکههایی اشاره میکند که قادرند اجتماع را بهبود
بخشند .این سرمایه از روابط و تعاملهای بین افراد به وجود میآید .سرمایة اجتماعی منبعی است که در ساختار اجتماعی قرار دارد
و برای اعمال و اهداف سودمند در دسترس است یا تجهیز میشود (نصر اصفهانی و همکاران .)4990 ،بر اساس نظر
فوکویاما ،)4990(9سرمایة اجتماعی به معنای توانایی افراد برای کار کردن با یک دیگر و دستیابی به اهداف مشترک در گروه و
سازمان است .بر این اساس سرمایة اجتماعی زمانی به وجود میآید که روابط بین افراد به گونه ای دگرگون شود که کنش میان
آنها را تسهیل کند)ترک زاده و محترم .)4999 ،ناهاپیت و گوشال )4992( 1سرمایة اجتماعی مهمترین دارایی سازمان است؛ که
کمک قابل توجهی به سازمان در تشریک دانش دارد؛ و باعث ایجاد مزیت سازمانی شود(بردبار و زارعی .)4992 ،کلمن سرمایة
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اجتماعی را ابزاری برای دستیابی به سرمایة انسانی در نظر میگیرد .به باور وی ،سرمایة اجتماعی عبارت ابعادی از است که برای
رسیدن افراد به اهداف خود به صورت یک منبع به افراد واگذار میشود.
کلمن سرمایة اجتماعی را موجب تقویت سرمایة انسانی میداند .از دیدگاه وی ،ساختار اجتماعی پدیدآورندة سرمایة اجتماعی
است و موجب دستیابی به اهدافی میشود که در صورت نبودِ آن یا محقق نمیشوند یا با هزینة باالتر محقق میشوند
(توالسا .)2442،4الک لی سرمایة اجتماعی را در دو مؤلفة کیفیت و شبکة ساختاری خالصه میکند؛ که بعد کیفیت شامل روابط
متقابل و اعتماد است و اعتماد به تنهایی به دو بخش نهادی و اجتماعی تقسیم میشود .پوتنام نیز در مدل خود از دو مؤلفة هم
پیوندی و اتصالی یاد میکند .سرمایة هم پیوندی به هنجارهای مشترک و سطح اعتماد میان افراد بستگی دارد و سرمایة اتصالی به
روابط و تعامالت میان افراد در گروهها مربوط میشود(حمیدی زاده و همکاران .)4991 ،ناهابیت و گوشال( )4992سه بعد برای
سرمایة اجتماعی را مطرح کردند بعد ساختاری که اشاره به ارتباات میان افراد دارد و پیوند و ترتیب و ثبات شبکه را شامل میشود.
بعد شناختی :که در برگیرنده ادراکها و باورها و فرهنگهای مشترک را در برگرفته است و دو بعد هدفهای مشترک و فرهنگ
مشترک را شامل میشود .هدفهای مشترک میزان درک و دیدگاه مشترک اعضای واحد اجتماعی در زمینه اهداف و نتایج
فعالیتهای گروه است و فرهنگ مشترک در برگیرنده هنجارهای رفتاری مشترک میان اعضاست .مثالً مثال میزان تمایل افراد به
شرکت در فعالیتهای فرهنگی را مطرح و بعد ارتباطیکه دربردارندة میزان اعتماد متقابل اعضای یک واحد اجتماعی است .اعتماد
عاملی بسیار مهم و حیاتی در فراهم کردن ارتباطات متقابل اثربخش میان اعضاست؛ مانند میزان اعتماد اعضا به یک دیگر و شوق
به همکاری با افراد با نظر مخالف(ریماز و همکاران .)2441 ،2در دهههای اخیر سرمایه اجتماعی موردتوجه اقتصاددانان نیز هست:

اجراشدنی مشکالت توسعه ،مورد توجه سیاست گذاران و مسئوالن قرارگرفته است) ژانگ و همکاران.)2442 ، 1

 -2دیدگاه جیمز کلمن در خصوص سرمایه اجتماعی
جیمزکلمن تاثیر وسیعتری بر مفهوم سرمایه اجتماعی نسبت به دیگر صاحبنظران داشته است .سرمایه اجتماعی سرمایه مولد
است و باعث دستیابی سازمانها به اهدافی میشوند که اگر سرمایه اجتماعی در سازمانها نباشد دستیابی به آن غیر ممکن است.
سرمایه اجتماعی ،سرمایهای نیست که بتوان مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی آن را تعویض کرد؛ اما نسبت به فعالیتهای
بخصوصی تعویضپذیر است .کلمن بیان کرد که سازمان اجتماعی ،دستیابی به هدفهای سازمان را با هزینه کمتری تسهیل
میکند (قائمپور.)2441،
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در یک گزارش در سال  2444بیان کرد که سرمایه انسانی و اجتماعی دو مکمل قدرتمند
میباشند .همچنین از نظر بانک جهانی سرمایه اجتماعی پدیده ای است که تأثیر بسیار زیادی بر توسعه کشورها در جهان رقابتی
دارد) باستامینا .)2441 ،9به عالوه با توجه به اینکه نقش دولتهای ملی تضعیف شده است مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان راه حلی

 -3دیدگاه پوتنام در خصوص سرمایه اجتماعی
پاتنام و همکارانش ،بینش تازهای را در تئوری سرمایه اجتماعی ایجاد کردبه وجود آوردند؛ و این سؤال را مطرح کرد که چرا
کشورهای مردم مدار در شمال ایتالیا نسبت به جنوب بهتر عمل میکنند در حالیکه سیاست هر دو یکسان است؛ و این سوال را
مطرح کردند علت رشد اقتصادی شمال و جنوب ایتالیا چیست؟ .در شمال این کشور نهادها مردمی بود به این طریق که مردم
بیشتر امور کشور مداخله دارند و سازمانها عملکرد خود را به نحو بهتری انجام میدادند درحالی که در جنوب ایتالیا اینچنین نبوده و
شهروندان نیز به حکومت منطقهای بیاعتماد بودند(پونتام.)4990 ،
از نظر پوتنام ،سرمایه اجتماعی در برگیرنده وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که باعث
تسهیل اقدامات و ارتقاء کارآیی جامعه میشود(پوتنام .)4990 ،به تعبیر پاتنام مفهوم ،سرمایه اجتماعی با خلق هنجارها و اعتماد
متقابل دسترسی به اهداف سازمان را تسهیل میکند .پوتنام بیان کرد که سرمایه اجتماعی دارای ابعادی تحت عنوان شبکهها،
هنجارهای معامله متقابل ،اعتماد اجتماعی است که رشد اقتصادی را تقویت کرده و باعث افزایش اعتماد و همکاری اجتماعی
میشوند.
پوتنام بیان کرد که سرمایه اجتماعی با نوعی معامله است که به صورت متقابل به وجود میآید و هدف از آن استفاده از کمک
دیگری ،یا کمک کردن به دیگران به این امید که در آینده از آن سودی دریافت کند .اساس دریافت سود اعتماد است .تعریف پاتنام
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از سرمایه اجتماعی با تعریف کلمن در این خصوص دارای نقاط مشترکی است از جمله :شبکهها ،هنجارهای معامله متقابل و اعتماد
اجتماعی؛ و معتقذ است که سرمایه اجتماعی از پیوندها شخصی همراه با مجموعهای از ارزشهای مشترک که با این تماسها
تشکیل شده است(فیلد.)2449 ،

 -4جنبه منفعت عمومیسرمایه اجتماعی
لوری یکسری ویژگیهایی برای سرمایه اجتماعی مطرح کرد یکی از این ویژگیها که لوری(شیخی )2442 ،درباره آن بحث
کرده این است که این سرمایه به طور عملی انتقالناپذر است .به گفته لوری بیان کرد سرمایه اجتماعی برای استفاده بسیار با ارزش
است ،تفاوت دیگر که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی میشود ،در مقایسه با سرمایه فیزیکی مشاهده میشود .سرمایه
فیزیکی حقوق مالکیت به شخص صاحب سرمایه میدهد و شخص مالک میتواند از این سرمایه مافع کسب کند .در مورد سرمایه
انسانی نیز این موضوع مطرح است که شخص در مقابل خدماتی که ارائه میدهد منافعی کسب میکند؛ مانند رضایت شغلی،
دستمزد باالتر و ...اما در مورد سرمایه اجتماعی ،ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانتهای اجرایی برای تحمیل
آنها را امکان پذیر میسازد منجر به کسب سود نخواهد شد .سرمایه اجتماعی یک سرمایه هدفمند است و با اشکال دیگر سرمایه
بسیار تفاوت دارد؛ و یکی از منابع مهم برای انسانها است و میتواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگی شان بسیار تأثیر
گذارد(شیخی.)2442 ،
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 -5نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
دو دیدگاه عمده درباره نقش دولت عبارتند از نظریه لیبرالها نئوکالسیکها .نظریه پردازان نئوکالسیک دخالت دولت در حوزه
اقتصادی را قبول نداشته و بیان میکنند که دولت باید تصمیمگیریهای اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد .لیبرالها مداخله زیاد
دولت در اقتصاد را عامل رفتارهای سودجویانه میدانند و تاکید دارند اگر دولت بخش خصوصی را در اقتصاد دخالت ندهد رشد
اقتصادی کاهش مییابد .الگوی رادیکال دیدگاه دیگری است که اساس آن این است که دولت مسئول توسعه اقتصادی بوده و
کنترل زیرساختهای جامعه را داشته باشد .نظریه پردازان رادیکالی بیان میکنند که بخش خصوصی تاکید بر سرمایه گذاری کوتاه
مدت دارد .امروز دولتها در سراسر جهان مورد توجه قرارگرفته اند .توسعههایی که اخیرا ایجاد شده است ما را بر آن میدارد تا ازخود
بپرسیم که دولت تا چه اندازه در اقتصاد نقش دارد؟ و چه کارهایی را باید انجام دهد؟ تحقیقات نشان داده است که عامل تعیین
کننده توسعه کشورها دولت کارآمد است .اگر دولت کارامد باشد بازار شکوفاتر ،زندگی مردم بهتر است در در غیر اینصورت پیشرفت
اقتصادی و توسعه غیر ممکن خواهد بود (کالیز.)2442 ،4

 -6کارکردهای سرمایه اجتماعی
از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی به طور کلی هیچ ضرری ندارد ،از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی خیر عمومی برای اقتصاد و کل
جامعه است و تنها بعدها از اثرات منفی آن یاد میکند .پاتنام تاثیرات منفی سرمایه اجتماعی  ،سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را
مطرح  ،و بیان کرد که سرمایه اجتماعی تاثیرات منفی بیشتری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی دارد .دیدگاه فوکویاما تاثیر گرفته
از اعتماد است؛ و بیان میکند که نتایج منفی این نوع سرمایه را میتوان با استفاده از اعتماد تشریح کرد .هرچه اعتماد بین اعضای
گروه کمتر باشد پیامدهای ناخوشایند و تاثیرات منفی بیشتری دارد.
کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی :آسان شدن ارتباطات متقابل ،کم شدن هزینه ارتباطات ،افزایش بهرهوری سازمان و
کاهش فساد اداری و رشوه گرفتن از نتایج و کارکردهای مثبت وجود سرمایه اجتماعی است و اگر در سازمانی سرمایه اجتماعی
کاهش یابد نتیجه عکس برای سازمان دارد.
وجه منفی سرمایه اجتماعی نیز شامل دو مورد است؛ یکی اینکه سرمایه اجتماعی باعث افزایش نابرابری در سازمان خواهد شد؛
زیرا افرادی که از نظر ارتباط با باالدستی در سازمان قویتر باشد از مزایای آن بیشتر بهره میگیرند همچنین سرمایه اجتماعی
همبستگی گروههای مخرب را افزایش میدهد ،که ممکن است آگاهانه باشد و یا ناخواسته .از جمله کارکردهای منفی که سرمایه
اجتماعی که بیشتر نظریهپردازان بر آنها تاکید دارند عبارتند از :افزایش نابرابریهای اجتماعی ،کاهش خالقیت و آزادی افراد ،
افزایش نژادپرستی (کراک.)2442 ،2

1 Clays
2 Crucke
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 -8نتیجهگیری
اصطالح سرمایه اجتماعی توسط نویسندگان مختلف در معناهای مختلف به کار گرفته شده است .در واقع سرمایه اجتماعی
دارایی و ثروتی است که قابلیت تملک داشته باشد؛ اما سرمایهای که بیرون از فرد کنشگر است این ویژگی را ندارد .سرمایهای که
در درون شکل میگیرد قابلیت تملک ندارد و کنشگر با پنهان کردن آن احساس امنیت بیشتری دارد .بطور سنتی سرمایه اجتماعی
در گروهها ،محالت و اجتماعات مورد مطالعه قرار میگیرد؛ اما اخیراً ،پژوهشگران به مطالعه سرمایه اجتماعی در محل کار توجه
نموده اند .به عقیده آنان محل کار میتواند مکان مناسبی برای مطالعات سرمایه اجتماعی باشد چرا که افراد شاغل قسمت اعظم
ساعات بیداری خود را در محیط کار که مملو از ارتباطات اجتماعی است ،سپری میکنند(نصراصفهانی .)2441،این موضوع امری
روشن و کامالً پذیرفته است که برخی از شرایط زیانبار حاکم بر نیروهای کار میتواند ناشی از اثرات متقابل انسان با محیط و انسان
با انسان باشد .سرمایه اجتماعی محل کار به عنوان یکی از خصوصیات مهم محیط کار سالم شناخته شده است ،که با ایجاد
محیطی مثبت و پذیرای فرهنگ کار گروهی ،موجب افزایش مشارکت ،همکاری و احترام ،کاهش فرسودگی ،استقالل در
تصمیمگیری و شادابی شده و در ادامه افزایش رضایت شغلی ،کیفیت بهتر زندگی کاری و افزایش تعهد سازمانی را در پی دارد .در
سازمانهای با سرمایه اجتماعی باال بروز رفتارها و برخوردهای ناسالم و غیر سازنده کاهش یافته و کارکنان و مدیران انعطاف پذیرتر
هستند(باهیرایی)2441 ،؛ و با افزایش روحیه کار گروهی ،استرسها و فشارهای کاری کاهش مییابد.
اخیرا محققان به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه فیزیکی توجه دارند .سرمایه اجتماعی توجه به نقش نیروهای اجتماعی در
پیشرفت کشورها دارد و همچنین اقتصاددانان و جامعه شناسان به این موضوع توجه ویژه ای دارند(پوتنام)4999 ،؛ که اهمیت نقش
روابط اجتماعی بر اقتصاد و فرهنگ را نشان میدهد .از سوی محققان با بررسی روند پیشرفت کشورها به این نتیجه رسیدند که
سایر سرمایهها فقط با بهره گیری از سرمایه اجتماعی به پیشرفت یک کشور کمک میکنند؛ زیرا سرمایه اجتماعی روابط متقابل
اجتماعی را تسهیل میکند و باعث کاهش هزینه روابط اجتماعی میشود.
اندیشه هانی فان بر این مبناست که سرمایه اجتماعی و رابه اجتماعی رابطه تنگاتنگی با هم دارند و سرمایه اجتماعی نهفته در
درون روابط اجتماعی است .هانی فان بیان کرد که یک سری دگرگونیهایی در رابطه اجتماعی پدید میآید که ریشه آن در سرمایه
اجتماعی است و همچنین ازعان میدارد که سرمایه اجتماعی بدون حور افراد پدید نخواهد آمد؛ و زمانی پدید میآید که در یک
محیط اجتماعی انسانها در مقابل هم قرار داشته باشند که در درون آن سرمایه اجتماعی شکل خواهد گرفت .در واقع سرمایه
اجتماعی جزئی از ساختار آن رابطه شکل گرفته است؛ که کنشگران میتوانند از کارکردهای آن بهره برده و آن را پشتوانه رفتارهای
هدفمند خود قرار دهند .سرمایه اجتماعی که حلقه مفقوده تئوریهای رشد و توسعه بوده ،به خوبی روشن کننده تفاوت کشورها در
رشد است .فضیلتهای اخالقی هر جامعه بر سرمایة اجتماعی تاثیر دارد و با همه نهادهای حکومتی و محلی و مدنی و فردی ارتباط
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جامعه شناسان سرمایه اجتماعی را به دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی برون گروهی تقسیم کردهاند.
اعتماد و مشارکت دو عنصر مهم سرمایه اجتماعی به شمار میآید؛ و از جمله صفتهایی که اعتماد را ایجاد میکنند عبارتند از
رعایت اعتدال ،داشتن انصاف ،وفادار بودن که منجر به تولید سرمایه اجتماعی میشود؛ بنابراین برای دستیابی به اعتماد الزم است
که این ارزشها به فعلیت درآید .لذا امروزه سازمانهای دولتی باید کارهایی را انجام دهند که جامعه آن را بپذیرد و منطبق با
ارزشهای آن باشد؛ و سازمانهایی که نتوانند خود را با این این شرای وفق دهند ،در عرصه عمل موفق نخواهند بود؛ بنابراین الزم
است سازمانها به منظور موفقیت در کارشان عملکرد خود را ارتقاء دهند و نسبت به شهروندان متعهد باشند .اگر این چنین نباشد و
اعتماد بین شهروندان و سازمانهای دولتی وجود نداشته باشد هر دو دچار خسارت و زیان خواهند شد .تنها اگر سازمانهای دولتی
کاردهایی که دقیقا همسو با وطایفشان است را به خوبی انجام دهند میتوان به در تولید سرمایه اجتماعی توسط سازمانهای دولتی
امیدوار بود(مورات.)2444 ،
جامعه شناسان بیان میکنند که به علت اینکه در ایران سرمایه اجتماعی به صورت درونگروهی است که مصادیق آن پیوندها
خانوادگی ،قومی ،عشیرهای و هیئتهای خودجوش مذهبی است؛ و در مواقع اضطرار به همنوعان خود کمک مینمایند برای تقویت
روابط بین افراد نیازمند سرمایه اجتماعی برون گروهی هستیم؛ اما در ایران شکل مدنی سرمایه اجتماعی کمرنگ شده و زمانی
سرمایه اجتماعی ایجاد میشود که دولت و مردم با هم همکاری داشته باشند؛ که تا زمانیکه همکاری وجود نداشته باشد
نتیجهگیری از سرمایه گذاری در این زمینه غیرممکن است .عبداللهی و موسوی ،بیان کردند که با توجه به اینکه میزان سرمایه
اجتماعی پایین است ،سرمایه اجتماعی جدید باید با اصالح کردن محیط عمومی و اجتماعی و ارتباطات جمعی و تغییر مثبت
بینشهای افراد ایجاد شود(صیدایی و دیگران.)4990 ،
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معنی داری دارد؛ اما در ایران سرمایه اجتماعی درون گروهی به نسبت زیاد بوده و برنامهریزان بایدبه منظور نقویت آن از نقاط قوت
.سرمایه اجتماعی بهره گیرند
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بررسی رابطه استرس حسابرس ،کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
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سوفلو3
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چکـیده
در این پژوهش به بررسی رابطه استرس حسابرس ،کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .بهمنظور سنجش استرس حسابرس از فشار کاری حسابرسان و پیچیدگی کسبوکار
شرکت مورد بررسی استفاده شده است .نمونه آماری این پژوهش شامل  000شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازة
زمانی  0890 -0839میباشد .بهمنظور تحلیل فرضیات از رگرسیون چند متغیره و روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده
شده است .یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی موجب بهبود کیفیت اطالعات مالی میگردد.
همچنین یافتههای پژوهشی نشان میدهد که اندازه حسابرس موجب تشدید و دوره تصدی حسابرس موجب کاهش
استرس در حسابرس میشود .بررسیهای بیشتر پژوهشی بیانگر آن است که استرس حسابرس رابطه منفی با کیفیت
اطالعات مالی دارد .بهعبارتیدیگر وجود فشار روانی حسابرس موجب کاهش کیفیت اطالعات مالی میگردد .این نتایج در
حالی است که اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت را
تعدیل میکند.

واژگـان کلـیدی :استرس حسابرس ،کیفیت حسابرسی ،کیفیت اطالعات.

 -0کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی شمس گنبد ،گنبد ،ایران (نویسنده مسئول)
bmcom1365@gmail.com

 -3دانشیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران
 -2مدرس و هیئت علمی گروه حسابداری ،موسسه آموزش عالی شمس گنبد ،گنبد ،ایران
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بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیران نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند اما گاهی
اوقات مدیران در وضعیتهایی قرار میگیرند که تصمیمهایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارشهای
مالی میشوند در واقع مدیرت سود زمانی رخ میدهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش
های مالی به صورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارشهای مالی ،برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت
گمراه نماید .در حرفه حسابرسی مفهوم کنترل کیفیت در محیط کسبوکار در محدوده مشتری مداری معنا مییابد با این تفاوت
اساسی که مفهوم مشتری در این حرفه گستردهتر از معنی معمول آن است و به کلیه افراد ذینفع و ذیعالقه اطالق و تاکید میگردد
لذا به عنوان یک اصل ،حسابرسان نیازمند جلب اعتماد جامعه استفاده کنندگان هستند و باید در مقابل ایشان پاسخگو باشند .ساز
وکار کنترل کیفیت نیز در پی آن است که این باور را در جامعه استفاده کنندگان ایجاد کند که کار در مجموعه حرفه به درستی
انجام میشود و از کیفیت حسابرسی برخوردار است .هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی این نکته است که چگونه کیفیت
حسابرسی عدم کارایی سرمایه گذاری را که ناشی از تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران است را تعدیل میکند به همین جهت
در این تحقیق با اشاره به وجه تمایز بین مفهوم مربوط به کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس و با توجه به اینکه در بسیاری از
تحقیق ها ،هیچ تفاوتی بین این دو قائل نشده اند و اغلب آنها را برابر یکدیگر به کار گرفته اند به بررسی اثر کیفیت حسابرسی
مبتنی بر مفهوم کیفی بودن حسابرسی های صورت گرفته با عنوان بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین گردش وجوه نقد و
مدیریت سود در شرکتها پرداخته شده است .به عبارت دیگر در این تحقیق سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا باال
بودن کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین گردش وجوه نقد و مدیریت
سود را ضعیف کند یا خیر؟ و همچنین ،آیا بهبود در کیفیت حسابرسی می تواند اعتبار بخشی به صورت های مالی و بالتبع آن
کارایی تصمیمات سرمایه گذاری را افزایش دهد؟ از آنجا که بحث قیمت گذاری سهام شرکت مطرح است ،حسابرسی یکی از راه
های مشخص کردن اعتبار اطالعات صورتهای مالی است .با رشد رقابت در حرفه ،موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با
کیفیت هرچه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه ای به غیر از حق الزحمه ،موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت
کردن خدماتشان هستند .همچنین از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر
صورتهای مالی تصمیم های نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند ،پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد
که منافع تمام استفاده کنندگان به عبارتی دیگر تمامی ذینفعان به صورتی مطلوب رعایت شود .انتشار گزارشهای مالی بهمنظور
ادای وظیفه ی پاسخگویی مدیران در برابر استفاده کنندگان و ذینفعان شرکتی است .به همین دلیل ،شفافیت در گزارشهای مالی
بر فرایند تصمیم گیری و کاهش مخاطرات مربوط تاثیرگذار است ولی با توجه به شکاف برخاسته از تضاد نمایندگی بین مدیریت و
مالکیت از کجا میتوان اطمینان یافت اطالعات گزارش شده گویای واقعیت و پاسخگویی منصفانه ی مدیریت است از دید استفاده
کنندگان ،اطالعاتی اعتماد پذیر است که یک سازمان مستقل بر فرایند گزارشگری آن نظارت کرده باشد پس نیاز حرفه حسابداری
به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود

 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اولین بار ،در دهه  0986میالدی ،واژه استرس توسط هانس سلیه ،روانشناس معروف اتریشی مطرح گردید .به نظر وی هر
محرکی که در انسان موجب تنش یا واکنش گردد استرس تلقی میشود .استرس درواقع نوعی نیاز جسمی یا ذهنی انسان است که
موجب واکنشهای خاصی در او شده و امکان مبازره یا فرار از خطر را میدهد .مقادیر کم استرس در مواردی مثل ورزش و کار می
تواند سبب بهبود عملکرد شود اما استرس بیشازحد میتواند آسیبهای فراوانی به فرد و سازمان وارد سازد .از اینرو سازمانها
برای مقابله با اینگونه استرس تشویق شده اند.
استرس نقش نیز نوعی استرس است و به واکنشهای مضر جسمی و روحی کارمند اطالق میشود و درصورتیکه الزامات
شغلی و نیازهای کارمند با ظرفیتها و منابع همخوانی نداشته باشد ظاهر میشود (خلیفه سلطانی و براری.)0890 ،

 -1-2استرس
تحقیقگران با استفاده از نظریه نقش ،مسائل مربوط به استرس نقش را شناسایی نموده و به چهار مؤلفه ابهام نقش ،تضاد
نقش ،گرانباری نقش و کمباری نقش) برای استرس نقش دست یافتهاند.
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 -2-2ابهام نقش
وضعیتی است که فرد برای انجام مطلوب شغل ،برخی از اطالعات الزم را در اختیار ندارد و نمیداند برای انجام شغلش چه
انتظاری از او میرود .عدم اطمینان نسبت به چگونگی ارزشیابی ،مسیر پیشرفت ،حیطه مسئولیت و انتظارات دیگران از عملکرد فرد
چهار مورد غالب ابهام نقش در موقعیتهای کاری است.
از مزایای شرح شغل کارکنان آن است که ابهام نقش را کاهش میدهد ،متأسفانه شرح شغل بهندرت تعریف کاملی از نقش
کارکنان ارائه میدهد .مطالعه نورمن مایر نشان داد مدیر و کارمند از شرح نقش کارمند تنها  % 80برداشت یکسانی دارند یعنی برای
کارمند  % 00ابهام نقش وجود دارد .این ابهام نقش زیاد در زیردستان است که بسیار برای کارکنان خطرناک است.
از نظر کارکنان ،فقدان وضوح نقش مدیر می تواند موجب عدم امنیت ،خشم و بی اعتمادی در بین آن ها شود یک مدیر
نقشهای همانند مدیر اجرایی ،برنامه ریز ،خط مشی گذار ،متخصص ،کنترل کننده پاداش ها ،تنبیه ها ،میانجی مشاجرات ،نماینده
گروه ،مشاور ،دوست ،سپر بال ،معلم را میتواند داشته باشد .اگر برای زیردستان روشن نباشد که مدیر در حال حاضر کدام نقش را
ایفا میکند این مسئله باعث عدم امنیت و استرس در آنها خواهد شد (خلیفه سلطانی و براری.)0890 ،

 -3پیشینه تحقیق
 -1-3پیشینه داخلی تحقیق
سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

خدادادی و همکاران ( )0890در تحقیقی به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و کیفیت
گزارشگری مالی پرداختند .به همین منظور ،داده های مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة
زمانی  0830تا  0892استخراج و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها استفاده شد .نتایج تحقیق نشان می
دهند که بین کیفیت حسابرسی ،جریانهای نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی رابطة منفی و معنیداری وجود .همچنین ،نتایج
حاکی از این است که با افزایش اندازة مؤسسة حسابرسی ،ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی منفی و
معنیدارتر میشود .مدیران مایل به سرمایهگذاری جریانهای نقد آزاد در پروژههای با منفعت شخصی هستند و از رویه-های
پیشبینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشمپوشی میکنند .برخی از فعالیتهای سرمایه گذاری در
مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینة سرمایه است.
واعظ و عیدیوندی ( )0890در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت در
شرکتهای پذیرفتهشده در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .از سه متغیر اندازه ی هیات مدیره ،استقالل هیات مدیره و
دوگانگی وظیفه ی مدیر عامل به عنوان ویژگی های هیات مدیره استفاده شده است .اندازه ی موسسه ی حسابرسی به عنوان
کیفیت حسابرسی و بازده دارایی ها و نسبت  Qتوبین نیز به عنوان شاخص عملکرد شرکت به کار گرفته شده است .برای آزمون
فرضیههای تحقیق ،از رویکرد تحلیل داده های ترکیبی با به کارگیری نمونه ای شامل  33شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران بین سال های  0830تا  0890استفاده شده است .نتایج تحقیق در کل حاکی از تایید فرضیه های اول ،سوم و چهارم
تحقیق ،بوده است .به بیان دیگر بین استقالل هیات مدیره ،اندازه ی هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با شاخص عملکرد مالی
(نسبت کیو توبین و بازده دارایی ها) رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشته است .اما ،بین دوگانگی وظیفه ی مدیرعامل و عملکرد
مالی ارتباط معناداری یافت نشد.
اثنی عشری و اسدی ( )0890در تحقیقی به بررسی معیارهای سنجش کیفیت اطالعات حسابداری و بازده اضافی مطلق
پرداختند .بدین منظور ،معیارهای سنجش کیفیت اطالعات به پشتوانه ادبیات نظری و با استفاده از مدلهای متداول اندازه گیری
شد .در این راستا ،اطالعات  00شرکت ( 0089شرکت -سال) پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  0800الی
 0896و با در نظر گرفتن برخی ویژگیها ،جمعآوری و مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های
رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سریزمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش پرتفوی هجینگ و آزمون
مقایسه زوجی استفاده شد .نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطالعات از بعد
دقت (پایداری ،پیشبینیپذیری ،هموارسازی ،مربوطبودن ،آگاهیدهندگی ،بهنگامبودن ،محافظهکاری و شفافیت) را داراست.
بعالوه ،معیار آگاهیدهندگی ،در مقایسه با سایر معیارهای سنجش مورد بررسی ،توان بیشتری (مثبت و معنی دار) ،در کسب بازده
اضافی مطلق داشت .کنترل عوامل ناهنجاری بر رفتار متغیر وابسته و کنترل مدل تجاری ،ریسک و محیط عملیاتی بر رفتار
متغیرهای مستقل نیز بر نتایج تحقیق اثرگذار نبود.
عفری و جنت مکان ( )0890در تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کاهش دوره زمانی ارایه گزارش حسابرسی،
ریسک سرمایه گذاری و عدم تقارن اطالعاتی پرداختند .نمونه تحقیق شامل  38شرکت  0898میباشد .شاخص های کیفیت
حسابرسی مورد استفاده پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی  0830در این تحقیق ،دوره تصدی موسسه
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حسابرسی و اندازه حسابرس است .جهت آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی  Eviewsبهره گرفته شده است .نتایج
حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان میدهد که دوره زمانی ارائه گزارش حسابرسی در شرکتهایی که دارای دوره تصدی
باالی موسسه حسابرسی و موسسات حسابرسی بزرگ هستند کوتاه تر است .همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهای
اندازهی موسسه ی حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری و بر خالف آن دوره تصدی موسسه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری بر
ریسک سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .همچنین دربین موارد کیفیت حسابرسی تنها
دوره تصدی حسابرس می باشد که رابطه معکوس و معناداری با عدم تقارن اطالعاتی دارد.
پایدارمنش و همکاران ( )0890در تحقیقی به بررسی اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل ،و تاثیرپذیری کیفیت
گزارشگری مالی و افشای اطالعات صورت های مالی پرداختند .این تحقیق در بازه زمانی سال های  0833تا  0892برای شرکت
های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .متغیر مستقل این تحقیق کیفیت حسابرسی مستقل است که با متغیرهای
تخصص صنعت حسابرس ،دوره تصدی حسابرس ،کیفیت موسسه حسابرسی ،قدمت و تجربه ی موسسه حسابرسی و حق الزحمه
حسابرسی سنجیده می شود .متغیر وابسته این تحقیق نیز کیفیت افشای اطالعات صورت های مالی است که با استفاده از امتیازات
ساالنه تعلق گرفته به شرکت ها محاسبه تجزیه و تحلیل شده اند با توجه به نتایج گرفته شده از تجزیه و  Rمی شود .داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری تحلیل های آماری ،برخالف تصور جامعه ،بین کیفیت حسابرسی مستقل و کیفیت افشای اطالعات
صورت های مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
شاپوری ارانی ( )0890در تحقیقی به بررسی تاثیر استرس های شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  0896تا  0890با استفاده از روش داده های تابلویی پرداخت .با توجه به
نتایج تحقیق که نشان میدهد اثر متغیر مستقل استرس کاری حسابرسان بر متغیروابسته اقالم تعهدی شرکتهای بورسی به
عنوان شاخص کیفیت حسلبرسی منفی و معنادار است و نشان میدهد که افزایش استرس کاری حسابرسان منجر به کاهش کیفیت
کار آنها و در نتیجه کاهش کیفیت حسابرسی شرکت خواهد شد  ،به مدیران مالی و حسابرسی شرکتهای نمونه آماری از بورس
اوراق بهادار تهران توصیه میشود جهت افزایش کیفیت حسابرسی شر کت های خود  ،سیاست های مبتنی بر کاهش استرس
کاری حسابرسان را در پیش بگیرند  .به بیان دیگر جهت افزایش کیفیت حسابرسی و اعتماد سهامداران به صورت های مالی
شرکتهای نمونه آماری  ،ایجاد شرایط بعینه و بدون استرس کاری برای حسابرسان در الویت کار قرار گیرد .از طرف دیگر تغییرات
سریع حسابرس می تواند کیفیت حسابرسی را کاهش دهد و این اقدام پیشنهاد نمیشود .همچنین افزایش دوره طوالنی حسابرس
نیزهزینه های نمایندگی را افزایش دهد و توصیه نمیشود ،لذا مدیریت دوره تصدی حسابرسی توصیه میشود.
فرجی و داودی ( )0890در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارش گری مالی در شرکت ها و تحریفات مالی ،مالیاتی و
قانونی مطالعات اقتصاد پرداختند .جامعه آماری این تحقیق  086شرکت از بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق ازسال  0839تا
 0898میباشد .برای انجام این تحقیق از روشهای علی-مقایسهای و همبستگی استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها و
آزمون فرضیهها از آزمون تفاوت میانگینها ،آزمون  tبا دونمونه مستقل و رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شده است .نتایج
تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرها به غیر ازتحریفات مالی و سایر تحریفات تأثیر منفی برکیفیت گزارشگری مالی دارند
بهعبارت دیگر همبستگی منفی یاهم دارند .نتایج آزمون ضرایب رگرسیونی متغیرهای مدل نشان می دهد متغیر تحریفات قانونی،
مالی مالیاتی تاثیر منفی برکیفیت گزارشگری مالی دارند یعنی با افزایش هرکدام از آن ها کیفیت گزارشگری کاهش پیدا می کند؛
اما با توجه به اینکه سطﺢ معنی داری هیچکدام ازضرایب آن ها معنی دار نشده است بنابراین تاثیر بسزایی (معنیداری) نمی توانند
برکیفیت گزارشگری داشته باشند .بررسی دیگر متغیر مدل نشان می دهد که ضریب رگرسیونی متغیر سایرتحریفات نیز درسطﺢ
خطای  0درصد معنی دار نیست ولی جهت آن با تحریفات باال متفاوت است (مثبت است) بطوریکه تاثیر مثبت بر کیفیت
گزارشگری مالی دارد.

 -2-3پیشینه خارجی تحقیق
چانگ و مانرو ( )2600در تحقیقی به بررسی تأثیر پیامدهای فرسودگی شغلی بر تمایل به جابهجایی حسابداران جدیداً
استخدام شده پرداختند .داده ها با استفاده از پرسش نامه تکمیل شده به وسیله  803حسابدار ،که جدیداً در مؤسسات حسابداری
استخدام شده بودند ،جمع آوری شد .نتایج حاصل از بکارگیری روش معادالت ساختاری نشان داد که ابهام نقش ،تعارض نقش و
تنش های مربوط به شغل ،عوامل ایجاد فرسودگی شغلی است .به این صورت که ابهام و تعارض نقش ،سطوح درک شده کارکنان
از تنش های مربوط به شغل را تحت تأثیر قرار می دهد و تنش های مربوط به شغل با فرسودگی شغلی رابطه دارد که این امر به
نوبه خود ،باعث کاهش سطﺢ رضایت شغلی و تعهد سازمانی می شود .هم چنین ،رضایت نداشتن کارکنان بیشتر می تواند ناشی از
این باشد که آن ها به دنبال یک شغل جایگزین هستند.
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حاجیها و زارعی ( )2600در تحقیقی به بررسی تأثیر عوامل استرسزا بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی در بین حسابدارانبخش
عمومی پرداختند .جامعه آماری تحقیق آنها شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان بود .نتایج تحقیق
حاجیها و زارعی نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین ابهام نقش ،تعارض نقش و گران باری نقش با رضایت شغلی و عملکرد
شغلی وجود دارد.
کیم و همکاران ( )2600طی تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش بازار نگهداشت وجه نقد شرکت ها در
بازار سرمایه آمریکا پرداختند .نمونه آماری این تحقیق شامل  00033شرکت-سال مشاهده طی سال های  2668تا  2600بوده
است .آن ها در این تحقیق برای اندازه گیری ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده از مدل فالکندر و وانگ ( )2660و از تخصص
صنعت حسابرس به عنوان سنجه کیفیت حسابرسی استفاده نمودند .با بهره گیری از الگوی رگرسیونی چند متغیره ،یافته های
تحقیق نشان داد شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی شده اند ،ارزش بازار وجه نقد بیشتری دارند.
لیف و متیوس ( )2600تحقیقی تحت عنوان "بررسی اثر تجربه حسابرسی بر روی کیفیت حسابرسی و هزینه های
حسابرسی" را در  0900شرکت بورس چین انجام دادند ،داده های آماری آن ها بین سال های  2660الی  2606جمع آوری شده
است و به وسیله تخمین مدل رگرسیون ،نشان دادند که ،تجربه حسابرسی با هزینه حسابرسی رابطه مثبت و با تعهد اقالم اختیاری
(معیارکیفیت حسابرسی) رابطه منفی دارد و همچنین یافته های آن ها نشان داد که ،حسابرسان با تجربه تر خدمات حسابرسی با
کیفیت تری را نسبت به حسابرسان کم تجربه تر ارائه می دهند .زیرا امضا کنندگان با تجربه ،گزارشات حسابرسی در نظارت بر
روی گزارشات مالی مشتریان بسیار مؤثر عمل میکنند .این نشان میدهد که ،آن حسابرسان می توانند خدمات با کیفیت تری به
مشتریان ارائه دهند و نشان میدهد که ،هزینه حسابرسی با تجربه حسابرسی ،به دلیل اینکه خدمات با کیفیت باالتری تحت
رهبری این حسابرسان ارائه میشود ،ارتباط دارد.
شوفیاتول و همکاران ( )2600در تحقیقی به بررسی تأثیر تضاد نقش و ابهام نقش بر تمایل به ترک خدمت حسابرسان نیز
پرداخ ته شده است .بر اساس نتایج حاصله ،تضاد نقش بر تمایل به ترک خدمت حسابرسان تأثیر مثبت دارد هرچند تأثیر ابهام نقش
بر تمایل به ترک خدمت آنها معنیدار نیست.
یان و زی ( )2600تحقیقی تحت عنوان "استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آن ها تأثیر می گذارد" در
بازار بورس چین با استفاده از نمونه کمپانی های دارای سهام  Aو حسابرسان معتبر آن ها از سال  2669تا  2608پرداخته اند .نتایج
نشان داد که هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد ،همچنین یک رابطه منفی بین
استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی اولیه مراجعان جدید وجود دارد .حسابرسان شرکتهای حسابرسی بین المللی و
آنها که در نقش شریک بوده اند ،از متخصصان صنعت استرس کاری بیشتری دارند .حسابرسان زمانی که با شرکتهای دولتی سر
و کار دارند عکس العمل های شدیدتری از خود نشان می دهند.

 -3فرضیه های پژوهش
 :H1بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت رابطة معناداری وجود دارد.
 :H2بین کیفیت حسابرسی با کیفیت اطالعات مالی در شرکت رابطة معناداری وجود دارد.
 :H2aبین اندازه حسابرس با کیفیت اطالعات مالی در شرکت رابطة معناداری وجود دارد.
 :H2bبین دوره تصدی حسابرس با کیفیت اطالعات مالی در شرکت رابطة معناداری وجود دارد.
 :H3بین کیفیت حسابرسی و استرس حسابرس رابطة معناداری وجود دارد.
 :H3aبین اندازه حسابرس و استرس حسابرس رابطة معناداری وجود دارد.
 :H3bبین دوره تصدی حسابرس و استرس حسابرس رابطة معناداری وجود دارد.
 :H4کیفیت حسابرسی رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت را تعدیل میکند
:H4aاندازه حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت را تعدیل میکند
 :H4bدوره تصدی حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت را تعدیل میکند

 -4مدل و متغیرهای تحقیق
بهمنظور بررسی فرضیه های تحقیق براساس تحقیق یان و ژیه ( )2600مدل های زیر تبیین شده است:
بهمنظور بررسی فرضیه های اصلی اول از مدل( )0استفاده میشود:

02

DA|=α0 +β1WSit +β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit

()0

بهمنظور بررسی فرضیه اصلی دوم و دو فرضیه فرعی آن از مدل()2و( )8استفاده میشود:
()2
()8

DA|=α0 +β1Audit sizeit+ β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit
|DA|=α0 +β1Auditor tenureit+ β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit

بهمنظور سنجش فرضیه اصلی سوم و دو فرضیه فرعی آن از مدل( )0و( )0استفاده میشود:
()0
()0

WSit = α0 + β1Audit sizeit + β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit
WSit = α0 +β1Auditor tenureit +β2debtit +β3sizeit +β4cf it+β5lossit + β6tqit+Ɛit

بهمنظور سنجش فرضیه اصلی چهارم پژوهش و فرضیه های فرعی آن از مدل های( )0و( )0استفاد میشود:
()0
()0

DA|=α0 +β1WSit + β2Audit sizeit + β3WSit * Audit sizeit + β4debtit + β5sizeit
+β6cf it +β7lossit + β8tqit +Ɛit
|DA|=α0 +β1WSit + β2 Auditor tenureit + β3WSit * Auditor tenureit + β4debtit +
β5sizeit +β6cf it +β7lossit + β8tqit +Ɛit

 -5روش پژوهش
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تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است .اکثر شرکت های اقتصادی می توانند از نتایج این تحقیق برای اتخاذ تصمیمات در
مورد عملکرد شرکت استفاده نمایند .همچنین سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و همچنین اساتید ،دانشجویان حسابداری و مدیریت
مالی و تحلیلگران بازار سرمایه و اعتبار هندگان و حسابرسان و سازمان بورس اوراق بهادار نیز می توانند از نتایج این تحقیق
بهرهمند شوند.

 -6جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 0890 –0839
می باشد که نمونه انتخابی با استفاده از نمونه گیری حذفی سیستماتیک انجام می گیرد باید توجه داشت که نمونه انتخابی باید
دارای شرایط زیر باشد:
 -0سال مالی به پایان اسفند منتهی باشد
 -2در دوره ی مورد بررسی ،تغییر سال مالی نداده باشد.
 -8تمامی اطالعات مربوط به اجزای محاسبه متغیرهای معادالت در دسترس و افشا شده باشد.
 -0شامل شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و بیمه ها و بانک ها نباشد .شرکتهای سرمایه گذاری ،مالی و
واسطه گری به دلیل اینکه صورت های مالی متفاوتی نسبت به سایر شرکتها دارند از نمونه انتخابی حذف میشوند.
 -0در سال مورد بررسی زیان ده نباشد
جدول  -1نحـوه انتخاب شرکتهای عضو جامعه آماری
تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  0839تا  0890در بورس حضور دارند
(مشاهده شده از وب سایت بورس)
حجم شرکتهای واسطه گری وسرمایه گذاری
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به اسفند نیست
تعداد شرکتهای بورسی که تغییر سال مالی داده اند
شرکتهایی که اطالعات مربوط به اجزای محاسبه متغیرهای معادالت در دسترس و افشا نکرده اند
دسترسی به اطالعات و در نهایت تعداد شرکتهای جامعه آماری

000
()93
()000
()0
()282
000

با توجه به محدودیت های اعمال شده ،تعداد  000شرکت انتخاب شدند که اطالعات این شرکتها از سازمان بورس اوراق
بهادار تهران ،سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای رهاورد  ،مبنا سه و تدبیرپرداز جمع آوری شده است.

04

 -7يافتههای پژوهش
 -1-7آمار توصیفی
جدول ( )2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای این مدل ها را برای  000شرکت عضو نمونه ،طی  0سال را نشان می دهد که
بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به شاخص های
مرکزی نظیر میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه و همچنین اطالعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار ،چولگی و
کشیدگی است .مهم ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی
برای نشان دادن مرکزیت داده ها است.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
استرس حسابرس

2۳٫۳0۳۳4

2۳٫۱0330

03۱٫429۱

1٫000۱0

31٫10۳3۱

کیفیت اطالعات مالی

1٫11۱۱9۳

1٫114299

1٫99913۳

-1٫991102

1٫493۱۱2

اندازه حسابرس

1٫212۱30

1

0

1

1٫4۳104

دوره تصدی حسابرس

2٫4۱129

2

۱

0

0٫943۳0

اهرم مالی

1٫۱1۱۳۱2

1٫۳4۱141

24٫۱14۱9

1٫13۱0۳4

0٫3۱۱014

اندازه شرکت

۳٫12202۱

1٫92129۱

۱٫311313

4٫21۳114

1٫۳911۳۳

جریان عملیاتی

914092٫۳

034203

4031۳1۳0

391

.2۳90930

زیان شرکت

1٫0۱41۱

1

0

1

1٫2۱929۱

ارزش شرکت

1٫21014

1٫1۱944۱

۳٫1۳4903

1٫1111300

1٫۱4۱910

با توجه به جدول زیر میزان میانگین متغیر استرس حسابرس  ،806000000اندازه حسابرس  ،666868020دوره تصدی
حسابرس  86000896می باشد .همچنین در سطرهای بعدی به همین ترتیب اعداد میانه بیشترین و کمترین داده ها مشخص شده
است .در سطر آخر انحراف معیار داده ها مشخص شده است ،با توجه به جدول انحراف معیار داده ها میزان پراکندگی داده های
شرکتهای نمونه تحقیق در اطراف میانگین داده ها را نشان میدهد و بیشترین این میزان مربوط یه جریان عملیاتی و کمترین
مربوط به زیان شرکت می باشد.

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

متغیر

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

 -2-7آمار استنباطی

آزمون فرضیات
 :H1بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت رابطة معناداری وجود دارد.
A|=α0 +β1WSit +β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit

()3

نتایج حاصل از برآورد مدل اول تحقیق به شرح جدول 8میباشد.
جدول -3آزمون رگرسیون مدل اول
متغیر

ضرایب

آماره t

سطﺢ معناداری

( Cعرض از مبدأ)

-6٫600909

-6٫000020

6٫0000

استرس حسابرس
اهرم مالی

-6٫06628

2٫006600-

6٫6230

6٫662080

6٫802902

6٫0000

6٫660000

6٫800663

6٫0220

اندازه شرکت
جریان نقدی عملیاتی

2٫299080

6٫906020

6٫8020

زیان شرکت
ارزش شرکت

-6٫603009

-2٫802030

6٫6039

6٫600088

6٫39800

6٫8009

متغیر وابسته با تاخیر

6٫380003

00٫69600

6

آماره  Fفیشر (سطﺢ معنیداری)

28963609
66666

آماره دوربین واتسن

0٫302000

ضریب تعیین

66068983

ضریب تعیین تعدیل شده

66060662

01

پیش از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده ( ،)666666می-توان ادعا نمود که
مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  06درصد از تغییرات
در متغیر وابسته مدل ،توسط متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون  06302000که بین 060
و  260می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهای مدل تحقیق می باشد.
بررسی مقدار آماره  ،tمتغیر استرس حسابرس( )-26006600نشان میدهد در سطﺢ خطای  0درصد تاثیر معنیداری بر کیفیت
اطالعات مالی دارد .زیرا سطﺢ معناداری آن کمتر از میزان خطا  6660می باشد .بنابراین میتوان بیان کرد فرضیه اول در سطﺢ
اطمینان باالتر از  90درصد تایید میگردد و بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت رابطة منفی و معناداری وجود
دارد.
 :H2aبین اندازه حسابرس با کیفیت اطالعات مالی در شرکت رابطة معناداری وجود دارد.
|DA|=α0 +β1Audit sizeit+ β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit

()3

نتایج حاصل از برآورد مدل دوم تحقیق به شرح جدول0می باشد.
جدول  -4آزمون رگرسیون مدل دوم

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

متغیر

ضرایب

آماره t

سطﺢ معناداری

( Cعرض از مبدأ)

-6٫600909

-6٫088002

6٫0080

اندازه حسابرس

6٫203830

2٫308000

6٫6602

اهرم مالی

6٫662029

6٫802000

6٫0000

اندازه شرکت

6٫600002

6٫038022

6٫0883

جریان نقدی عملیاتی

2٫200069

6٫92009

6٫8000

زیان شرکت

-6٫600200

-2٫200600

6٫6200

ارزش شرکت

6٫602000

6٫900000

6٫8000

متغیر وابسته با تاخیر

6٫38093

08٫99900

6

آماره  Fفیشر
(سطﺢ معنیداری)
ضریب تعیین

20666033
66666

آماره دوربین واتسن

0٫302300

66060020

ضریب تعیین تعدیل شده

66060096

پیش از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده ( ،)666666میتوان ادعا نمود که مدل
رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  06درصد از تغییرات در
متغیر وابسته مدل ،توسط متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون  06302300که بین  060و
 260می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهای مدل تحقیق می باشد.
بررسی مقدار آماره  ،tمتغیر اندازه حسابرس( )26000032نشان میدهد در سطﺢ خطای  0درصد تاثیر معنیداری بر کیفیت
اطالعات مالی دارد .زیرا سطﺢ معناداری آن کمتر از میزان خطا  6660می باشد .بنابراین میتوان بیان کرد فرضیه در سطﺢ اطمینان
باالتر از  90درصد تایید میگردد و بین اندازه حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
 :H2bبین دوره تصدی حسابرس با کیفیت اطالعات مالی در شرکت رابطة معناداری وجود دارد.
()9

DA|=α0 +β1Auditor tenureit+ β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit

نتایج حاصل از برآورد مدل سوم تحقیق به شرح جدول0می باشد.

0۳

جدول -5آزمون رگرسیون مدل سوم
متغیر

ضرایب

آماره t

سطﺢ معناداری

( Cعرض از مبدأ)

6٫600000-

-6٫080020

6٫0920

دوره تصدی حسابرس

6٫660030

2٫809060

6٫6800

اهرم مالی

6٫662283

6٫823020

6٫0020

اندازه شرکت

6٫663960

6٫000020

6٫000

جریان نقدی عملیاتی

2٫290269

6٫900093

6٫8000

زیان شرکت

-6٫600803

-2٫860998

6٫6208

ارزش شرکت

6٫60009

6٫390030

6٫8090

متغیر وابسته با تاخیر

6٫38088

08٫90900

6

آماره  Fفیشر
(سطﺢ معنیداری)
ضریب تعیین

28960000
66666

آماره دوربین واتسن

0٫300082

66068390

ضریب تعیین تعدیل شده

66066906

 :H3aبین اندازه حسابرس و استرس حسابرس رابطة معناداری وجود دارد.
()06

WSit = α0 + β1Audit sizeit + β2debtit + β3sizeit +β4cf it +β5lossit + β6tqit +Ɛit

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

پیش از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده ( ،)666666می-توان ادعا نمود که
مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می توان ادعا نمود ،حدود  06درصد از تغییرات
در متغیر وابسته مدل ،توسط متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون  06300082که بین 060
و  260می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهای مدل تحقیق می باشد.
بررسی مقدار آماره  ،tمتغیر دوره تصدی حسابرس( )26809060نشان میدهد در سطﺢ خطای  0درصد تاثیر معنیداری بر
کیفیت اطالعات مالی دارد .زیرا سطﺢ معناداری آن کمتر از میزان خطا  6660می باشد .بنابراین میتوان بیان کرد فرضیه در سطﺢ
اطمینان باالتر از  90درصد تایید میگردد و بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت رابطة مثبت و معناداری
وجود دارد.

نتایج حاصل از برآورد مدل چهارم تحقیق به شرح جدول  0می باشد.
جدول  -6آزمون رگرسیون مدل چهارم
متغیر

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

( Cعرض از مبدأ)

-4٫۱۳4۱9

-3٫۱۱0911

1٫111۱

اندازه حسابرس

2٫1۱24۱4

3٫0۱4۱۱3

1٫1402

اهرم مالی

-1٫111209

-1٫1421۱4

1٫9۳12

اندازه شرکت

0٫1۱14۱۱

2٫1142۱4

1٫1111

جریان نقدی عملیاتی

۱٫29011۱

0٫1۳930۳

1٫00۱

زیان شرکت

1٫33۳121

1٫4941۱۱

1٫۳304

ارزش شرکت

1٫1191۱۱

1٫140392

1٫9۳۱0

متغیر وابسته با تاخیر

1٫9۳031۱

9۱٫۳3941

1

آماره  Fفیشر
(سطح معنیداری)

00۳۳641۳
16111

آماره دوربین واتسن

3٫213939

ضریب تعیین

16931402

ضریب تعیین تعدیل شده

16909۳34

0۱

پیش از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده ( ،)666666می-توان ادعا نمود که
مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می توان ادعا نمود ،حدود  92درصد از تغییرات
در متغیر وابسته مدل ،توسط متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون  26862929که بین 060
و  260می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهای مدل تحقیق می باشد.
بررسی مقدار آماره ،tمتغیر اندازه حسابرس( )26000032نشان میدهد در سطﺢ خطای  0درصد تاثیر معنیداری بر استرس
حسابرس دارد .زیرا سطﺢ معناداری آن کمتر از میزان خطا  6660می باشد .بنابراین میتوان بیان کرد فرضیه در سطﺢ اطمینان
باالتر از  90درصد تایید میگردد و بین اندازه حسابرس و استرس حسابرس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
 :H3bبین دوره تصدی حسابرس و استرس حسابرس رابطة معناداری وجود دارد.
()06

WSit = α0 +β1Auditor tenureit +β2debtit +β3sizeit +β4cf it+β5lossit + β6tqit+Ɛit

نتایج حاصل از برآورد مدل پنجم تحقیق به شرح جدول  0می باشد.
جدول  -7آزمون رگرسیون مدل پنجم

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

متغیر

ضرایب

آماره t

سطﺢ معناداری

( Cعرض از مبدأ)

-0٫30039

2٫000960-

6٫6600

اندازه حسابرس

8٫608030

2٫000032

6٫6008

اهرم مالی

-6٫660809

-6٫608000

6٫9008

اندازه شرکت

0٫606003

8٫060830

6٫6660

جریان نقدی عملیاتی

0٫890063

0٫009200

6٫000

زیان شرکت

6٫220080

6٫090630

6٫0200

ارزش شرکت

6٫669030

6٫600298

6٫9000

متغیر وابسته با تاخیر

6٫900203

93٫02900

6

آماره  Fفیشر
(سطﺢ معنیداری)
ضریب تعیین

00006060
66666

آماره دوربین واتسن

2٫862929

66926008

ضریب تعیین تعدیل شده

66909020

پیش از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده ( ،)666666می-توان ادعا نمود که
مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می توان ادعا نمود ،حدود  92درصد از تغییرات
در متغیر وابسته مدل ،توسط متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون  26860023که بین 060
و  260می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهای مدل تحقیق می باشد.
بررسی مقدار آماره  ،tمتغیر دوره تصدی حسابرس( )-26000900نشان میدهد در سطﺢ خطای  0درصد تاثیر معنیداری بر
استرس حسابرس دارد .زیرا سطﺢ معناداری آن کمتر از میزان خطا  6660می باشد .بنابراین میتوان بیان کرد فرضیه در سطﺢ
اطمینان باالتر از  90درصد تایید میگردد و بین دوره تصدی حسابرس و استرس حسابرس رابطة منفی و معناداری وجود دارد.
:H4aاندازه حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت را تعدیل میکند
()00

DA|=α0 +β1WSit + β2Audit sizeit + β3WSit * Audit sizeit + β4debtit + β5sizeit
+β6cf it +β7lossit + β8tqit +Ɛit

نتایج حاصل از برآورد مدل ششم تحقیق به شرح جدول 3می باشد.

0۱

جدول  -8آزمون رگرسیون مدل ششم
متغیر

ضرایب

آماره t

سطﺢ معناداری

( Cعرض از مبدأ)

-0٫30039

-2٫000960

6٫6600

اندازه حسابرس

8٫608030

2٫000032

6٫6008

اهرم مالی

-6٫660809

-6٫608000

6٫9008

اندازه شرکت

0٫606003

8٫060830

6٫6660

جریان نقدی عملیاتی

0٫890063

0٫009200

6٫000

زیان شرکت

6٫220080

6٫090630

6٫0200

ارزش شرکت

6٫669030

6٫600298

6٫9000

متغیر وابسته با تاخیر

6٫900203

93٫02900

6

آماره  Fفیشر
(سطﺢ معنیداری)

00006060
66666

آماره دوربین واتسن

2٫862929

ضریب تعیین

66926008

ضریب تعیین تعدیل شده

66909020

()02

DA|=α0 +β1WSit + β2 Auditor tenureit + β3WSit * Auditor tenureit + β4debtit +
β5sizeit +β6cf it +β7lossit + β8tqit +Ɛit

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

پیش از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده ( ،)666666می-توان ادعا نمود که
مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می توان ادعا نمود ،حدود  06درصد از تغییرات
در متغیر وابسته مدل ،توسط متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون  06300009که بین 060
و  260می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهای مدل تحقیق می باشد.
بررسی مقدار آماره  ،tمتغیر تعدیلی اندازه حسابرس در استرس حسابرس( )26062260نشان میدهد در سطﺢ خطای  0درصد
تاثیر معنیداری بر کیفیت اطالعات مالی دارد .زیرا سطﺢ معناداری آن کمتر از میزان خطا  6660می باشد .بنابراین میتوان بیان
کرد فرضیه در سطﺢ اطمینان باالتر از  90درصد تایید میگردد و اندازه حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات
مالی شرکت را تعدیل میکند.
 :H4bدوره تصدی حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت را تعدیل میکند

نتایج حاصل از برآورد مدل هفتم تحقیق به شرح جدول 9می باشد.
جدول  -9آزمون رگرسیون مدل هفتم
متغیر

ضرایب

آماره t

سطﺢ معناداری

( Cعرض از مبدأ)

-0٫30039

-2٫000960

6٫6600

اندازه حسابرس

8٫608030

2٫000032

6٫6008

اهرم مالی

-6٫660809

-6٫608000

6٫9008

اندازه شرکت

0٫606003

8٫060830

6٫6660

جریان نقدی عملیاتی

0٫890063

0٫009200

6٫000

زیان شرکت

6٫220080

6٫090630

6٫0200

ارزش شرکت

6٫669030

6٫600298

6٫9000

متغیر وابسته با تاخیر

6٫900203

93٫02900

6

آماره  Fفیشر
(سطﺢ معنیداری)
ضریب تعیین

00006060
66666

آماره دوربین واتسن

2٫862929

66926008

ضریب تعیین تعدیل شده

66909020

پیش از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبه شده ( ،)666666می-توان ادعا نمود که
09

مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می توان ادعا نمود ،حدود  06درصد از تغییرات
در متغیر وابسته مدل ،توسط متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون  06300263که بین 060
و  260می باشد نشان دهنده مناسب بودن استقالل خطاهای مدل تحقیق می باشد.
بررسی مقدار آماره  ،tمتغیر تعدیلی دوره تصدی حسابرس در استرس حسابرس( )26380006نشان میدهد در سطﺢ خطای 0
درصد تاثیر معنیداری بر کیفیت اطالعات مالی دارد .زیرا سطﺢ معناداری آن کمتر از میزان خطا  6660می باشد .بنابراین میتوان
بیان کرد فرضیه در سطﺢ اطمینان باالتر از  90درصد تایید میگردد و دوره تصدی حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت
اطالعات مالی شرکت را تعدیل میکند.

 -8بحث و نتیجه گیری
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در این پژوهش به بررسی رابطه استرس حسابرس ،کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته شد.نتایج پژوهش نشان داد بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت رابطة منفی معناداری
وجود دارد .به عبارتی دیگر وجود فشار روانی حسابرس موجب کاهش کیفیت اطالعات مالی میگردد .در واقع بر اساس مبانی
روانشناسی وجود استرس برای حسابرسان تنش ایجاد نموده و این امر بر کارایی آنها موثر است .در ایران و خارج از ایران پژوهشی
که به بررسی رابطه استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی بپردازد ،انجام نشده است .لذا مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات
داخلی و خارجی امکانپذیر نمی باشد.
همچنین نتایج بررسی ها در فرضیه دوم پژوهش نشان داد بین اندازه حسابرس با کیفیت اطالعات مالی در شرکت رابطة مثبت
و معناداری وجود دارد .بدین معنا که بزرگی یا کوچک بودن موسسه حسابرسی می تواند اثر معناداری برکیفیت اطالعات مالی
داشته باشد .این نتایج مطابق با تئوری های موجود در حسابرسی می باشد .در راستای کیفیت حسابرسی ،استانداردهای پذیرفتهشده
حسابرسی ،حسابرس را ملزم به ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی میکند .به عنوان نمونه ،بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 96
عالوه بر اینکه حسابرس را ملزم به قضاوت درباره قابلیت پذیرش اصول حسابداری به کار رفته در گزارشگری مالی توسط شرکت
میکند آنها را ملزم به قضاوت درباره کیفیت این اصول حسابداری نیز مینماید .همچنین استاندارد حسابرسی شماره 00حسابرس را
به ارزیابی جنبه های کیفی رویه های حسابداری شرکت شامل سوگیری های بالقوه در قضاوت های مدیریت ملزم میکند .این
استانداردها نشان میدهد که حسابرسان مسئول اطمینان بخشی به سطحی از کیفیت گزارشگری مالی هستند که فراتر از تطابق
مکانیکی با استانداردهای حسابداری است .نتایج این پژوهش مشابه نتایج کاسترال و همکاران( ،)2660لی و رود ( ،)2660داس و
پاندیت( )2606و یان یان و همکاران ( )2600می باشد .از طرفی بررسی ها در فرضیه دوم حاکی از آن است که بین دوره تصدی
حسابرس با کیفیت اطالعات مالی در شرکت رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .این امر نشان میدهد که در شرکت های صاحبکار
که یک حسابرس به مدت چند سال کار حسابرسی آن شرکت را انجام می دهد ،میزان کیفیت اطالعات رو به بهبود است .زیرا
حسابرس به دلیل سنوات کاری که در شرکت دارد ،از صنعت و سنوات کاری مدیریت شرکت آگاهی کامل داشته باشد و مدیریت با
به کارگیری تکنیک های حرفه ای خود نمیتواند چالشی برای حسابرس داشته باشد و حسابرسان از صداقت مدیران اطالع کافی
دارند .نتایج این فرضیه مغایر با نتایج نمازی و همکاران( )0839و مطابق با نتایج تند لو و وانسترایلن ( )2663میباشد.
بررسیهای بیشتر در فرضیه سوم بیانگر آن بود که بین اندازه حسابرس و استرس حسابرس رابطة مثبت و معناداری وجود دارد
و هرچه موسسه حسابرسی بزرگتر باشد موجب استرس بیشتر در حسابرس میشود .یکی از دالیل این رابطه آن است که معموال
حسابرسی شرکتهای بزرگ توسط موسسات حسابرسی بزرگ انجام میشود و در این شرکت ها حجم کار(بارکاری زیاد) و
ارتباطات ضعیفی بین سرپرست و حسابرسان رده پایین وجود دارد .بنابراین موجب افزایش استرس میگردد .این نتایج مطابق با
نتایج ژوزف و همکاران( )0990می باشد .به عقیده او حسابرسانی که در موسسات بزرگ بین المللی فعالیت می کنند نسبت به
حسابرسانی که درشرکتهای کوچک مشغول هستند ،استرس کمتری دارند .از سویی دیگر نتایج نشان داد بین دوره تصدی
حسابرس و استرس حسابرس رابطة منفی و معناداری وجود دارد و طوالنی بودن دوره تصدی حسابرس موجب کاهش فشار روانی
در او میگردد .این نتایج نشان میدهد تمرکز و تسلط حسابرس در صنعت و شرکت موجب کاهش حساسیت شغلی میشود .در
نهایت بررسیهای پژوهشی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر روابط استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی
شرکت نشان داد اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس رابطة بین استرس حسابرس و کیفیت اطالعات مالی شرکت را تعدیل
میکند .این نتایج بدین معناست که ویژگی های کیفی حسابرس بر فشار روانی و رفتاری حسابرسان موثر می باشد که موجب
تعدیل کیفیت اطالعات میگردد.
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Investigating the Relationship between Auditor Stress, Audit
Quality and Information Quality in Companies Listed in Tehran
Stock Exchange

In this study, the relationship between auditor stress, audit quality and information quality in
companies listed on the Tehran Stock Exchange was investigated. In order to measure the auditor
stress, the work pressure of the auditors and the business complexity of the company under study
have been used. The statistical sample of this research includes 115 companies of Tehran Stock
Exchange in the period of 2010-2011. In order to analyze the hypotheses, multivariate regression
and data panel econometric method have been used. Research findings indicate that audit quality
improves the quality of financial information. Research findings also show that the size of the
auditor intensifies and the tenure of the auditor reduces the stress on the auditor. Further research
shows that auditor stress has a negative relationship with the quality of financial information. In
other words, the presence of psychological pressure on the auditor reduces the quality of
financial information. These results while auditor size and auditor tenure moderate the
relationship between auditor stress and the quality of the firm's financial information.
Keywords: Auditor stress, audit quality, information quality.
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دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
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ساماندهی پیراشهر زاهدان با تاکید بر توسعه شهرهای اقماری

محبوبه حمیدی ،*1اسفندیار

بندریان2

تاریخ دریافت0022/26/62 :
تاریخ پذیرش0022/20/20 :
کد مقاله62062 :

چکـیده
این مطالعه با هدف ساماندهی پیراشهر زاهدان با تأکید بر گسترش شهرک های اقماری انجام شد .رشد افسارگسیخته
شهر زاهدان طی دهههای اخیر سبب شده که جمعیت شهر متناسب با گسترش زیرساختهای رفاهی نباشد .بنابراین
بسیاری از شهروندان از خدمات شهری محروم یا به طور بی کیفیتی این خدمات را دریافت می کنند .روش تحقیق در این
مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی است .با استفاده از پرسشنامه به همراه بهره گیری از روش تحلیل شبکه ،تصاویر ماهواره
ای و همچنین محیط  GISبه بررسی نواحی مساعد احداث شهرک های اقماری پرداخته شد .نتایج نشان داد که اراضی
مناسب جهت توسعه شهرکهای اقماری اطراف شهر زاهدان عمدتاً در سمت شمال و شمال غرب و تا حدودی جنوب شهر
قرار دارند و این اراضی از موقعیت بهتری جهت گسترش آینده شهر نسبت به سایر بخشها برخوردارند .روند توسعة
فیزیکی شهر در گذشته معلول عوامل مختلفی از جمله روند رشد طبیعی شهر ،مهاجرت و ادغام روستاهای اطراف در
محدودة شهر و  ....بوده است.

واژگـان کلـیدی :شهرک های اقماری ،ساماندهی ،مدل تحلیل شبکه ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،زاهدان.

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زاهدان ،ایران (نویسنده مسئول)

 -3استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زاهدان ،زاهدان ،ایران
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شروع انقالب صنعتی در شهرها سبب افزایش میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات و متعاقب آن مهاجرت به سوی شهرها
گردید ،در نتیجه بهترین و مرغوب ترین زمین های کشاورزی اطراف شهرها به زیر ساخت و سازهای بی رویه ی شهری رفت .از
طرفی دیگر به علت رعایت نکردن اصول و مقررات شهرسازی ،هزینه های زیر ساختی و خدماتی به طور فزاینده ای افزایش یافت.
کنترل و هدایت چنین توسعه ای نیاز به تعیین و انتخاب مکان بهینه جهت توسعه ی شهری با رعایت اصول و معیارهای توسعه
دارد .رشد و توسعه شهرها و گسترش شبکه های وسیع امکانات شهری ،توزیع و تراکم جمعیت ،کاربری زمین ،مسیرهای حمل
ونقل شهری و بسیاری موارد نظیر این ،چنان بر پیچیدگی این برنامه ریزی افزوده که چاره ای جز استفاده از  GISبرای گردآوری
این اطالعات و پردازش آنها در قالب تئوریهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری وجود ندارد(حبیبی و پوراحمد .)0 :0030 ،شهرنشین
شدن جمعیت ،افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعهی شهرهای کوچک و بزرگ ،ویژگی عصر حاضر است و توسعهی پایدار
این شهرها در گرو داشتن برنامه ریزی و مدیریت شهری کارآمد می باشد(رضویان و بیرامزاده .)026 :0036 ،بررسی تحوالت
جهانی در عصر حاضر حاکی از این است که شهر و شهرنشینی با تغییرات بنیادی کمی و کیفی روبرو بوده و در این روند همچنان
با سرعت بیش از پیش به جلو در حرکت است .این گونه پیچیده شدن مسایل و مشکالت شهرها در ابعاد مختلف ممکن است
پیامدهای منفی در پی داشته باشد (کیانی)0032 ،
شهر زاهدان با وجود سابقه سکونت  022ساله ،از رشد جمعیت و توسعه فیزیکی بسیار باالیی برخوردار بوده است به طوری که
طی دهه های آماری  0001-0032تعداد جمعیت و مساحت شهر نسبت به دوره های قبل چند برابر افزایش پیدا کرده است و این
افزایش سبب شده که در شهر زاهدان ،تقاضا برای زمین و مسکن با افزایش مواجه گردد.
به دلیل مرکزیت استان بودن و تمرکز امور اقتصادی ـ سیاسی ـ اداری ـ آموزشی و  ...در شهر زاهدان ،این شهر به صورت
یک قطب مهاجر پذیر در آمده است و این مهاجران نه تنها از روستا و شهرهای استان بلکه از دیگر شهرهای ایران به خصوص
استانهای همجوار نیز می باشند .این توسعه شدید باعث شده سازمان هایی مانند مسکن و شهرسازی ،شهرداری و دیگر نهادهای
مرتبط با مسائل شهری ،نتوانند نیاز مهاجرین را برآورده سازند و به ناچار آنها در سکونتگاههای غیررسمی و محله های خودرو و
بافت های ارگانیک فاقد برنامه ریزی از پیش تعیین شده شهری اسکان می یابند.
با توجه به محدودیت منابع شهر بویژه منابع آبی و همچنین عدم خدمات رسانی مناسب به شهروندان حاشیه نشین ،چاره
اندیشی در این زمینه بسیار ضرورت دارد .از راه های مقابله با این مشکل ایجاد شهرک خوابگاهی است که سرریز جمعیت شهر با
برنامه ریزی مدوّن در آن مستقر شده و از بار تراکم شهر می کاهد .ولی قبل از احداث این شهرکها باید بررسی دقیق و اصولی در
مکان گزینی آن انجام شود .لذا با توجه به پتانسیل نواحی پیرامون می بایست مستعدترین نواحی پیرامونی شهر را شناسایی و با در
نظر گرفتن پارامترهای مختلف مناسب ترین نواحی را مشخص نمود.
با برنامه ریزی و ساماندهی پیراشهر زاهدان بویژه با ایجاد شهرکهای جدید که با طرح و برنامه و هدف خاصی طراحی شوند
می توان از توسعه بی رویه شهر زاهدان و همچنین از ناامنی ،حاشیه نشینی ،قاچاق و انحرافات اجتماعی و غیره جلوگیری کند .در
این میان ایده شهرهای اقماری مسبوق به دوران انقالب صنعتی و گسترش بی رویه شهرها است که به دنبال رشد کارخانجات و
توسعه بخش صنعت و به دنبال آن مهاجرت فزاینده از روستاها به شهرها که به مشکالت متعددی همچون آلودگی و عدم
بهداشت ،شلوغی و تراکم بیش ازحد ،فقر ،شیوع بیماری ها ،انحرافات اجتماعی و  ...دامن زد و برنامه ریزان را ناچار ساخت تا راه
حل آن را در ایجاد باغشهرها  ،شهرک های حومه ای و شهرهای اقماری جست و جو کنند.
شهرهای اقماری در ارتباط مستحکم با نواحی مادرشهر به گونه ای طراحی شده اند که مواصالت و ارتباطات مناسب با
مادرشهر در آنها امری ضروری است .بنابراین زمان مسافرت روزمره به مرکز شهر نباید از  02تا  02دقیقه تجاوز کند .این شهرها
با فاصله خاصی که معموالً از  62کیلومتر کمتر نیست در اطراف شهرهای بزرگ ساخته می شوند تا از بار سنگین جمعیتی شهر
اصلی کم گردد .شهرهای اقماری ،انباشت های شهری روی پیرامون حومه های مناطق مادرشهری می باشند .با این وجود این
شهرها از نظر ظاهری شبیه به شهرهای سنتی نیستند اما دارای عملکردی شبیه به آنها می باشند.اما در عین حال نباید شهرهای
اقماری صرفاً نقش خوابگاهی داشته باشند بلکه اشتغالزایی مشخصه اصلی توسعه چنین شهرهایی است .شهرهای اقماری در واقع
توسعه ناپیوسته شهر است و در بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه انگلستان با ایجاد سلسله ای از شهرهای اقماری جدید با
فاصله از شهر اصلی ،موفق به مهار رشد کالبدی شهر و جذب سرریزهای جمعیتی و تقویت اشتغال مناطق شهری شده اند.
در رابطه با برنامه های توسعه شهری و احداث شهرهای اقماری در دو دههی اخیر مطالعاتی در خارج و داخل ایران در مورد
بعضی شهرها انجام گرفته است .که از آن جمله میتوان به تحقیق ریچارد چورلی و پیتر هاگت ( )0326اشاره کرد و به این نتیجه
حاصل شد که روند افزایشی جمعیت ،پیدایش جمعیت و پیدایش هسته های جدید شهری را موجب پیدایش مناطق جمعیت پنج
گانه در شهرهای بزرگ می دانند یا در پژوهشی دیگر که در سال  0366توسط هودسن انجام شد .درباره توسعه فیزیکی شهر

 -2روش تحقیق
برای جمع آوری اطالعات الزم به سازمان ها و نهادهای مرتبط با مسائل شهری مراجعه خواهیم نمود و از داده های این
سازمان ها استفاده می کنیم .همچنین به صورت نمونه گیری تصادفی و با استفاده از روش کوکران ،تعداد  002پرسشنامه برای
اطالع از وضع موجود اقتصادی و اجتماعی نواحی پیرامون شهر زاهدان برای جمع آوری اطالعات که به صورت طیف لیکرت 1
گزینه ای ارائه شد بهره خواهیم برد .سپس محدوده مناسب جهت احداث شهرک های اقماری تعیین می گردد .برای تعیین حجم
نمونه به صورت احتمالی ،با استفاده از مدل کوکران و با خطای  1درصد محاسبه شده است.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از مدل تحلیل شبکه یا  ANPاستفاده می شود و سپس به کمک نرم افزار  Arc GISنواحی
مساعد به لحاظ احداث و مکانیابی نقاط شهری را مورد مطالعه قرار خواهیم داد .نواحی مساعد در این زمینه به لحاظ شاخص های
طبیعی( دوری از مناطق لرزه خیز و گسل ها ،موقعیت ارتباطی مناسب ،دسترسی به منابع آب ،شیب و  )...و نیز انسانی(دسترسی،
فاصله مناسب از شهر اصلی ،اشتغال پایدار ،جمعیت پذیری و ویژگی های اجتماعی و  )...مورد بررسی قرار میگیرند.
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هودسن براین باور است که هسته های جدید شهری را مهاجران به وجود می آورند و همینطور مهاجران ساخت چند هسته ای شهر
را پدید می آورند(هودسن.)0366 ،
در ایران نیز مولوی ( )0063در مطالعهای درباره ساماندهی فضایی ـ کالبدی شهر گلپایگان ،ضمن هماهنگی چهره کالبدی
شهر با شرایط محیطی و فرهنگی منطقه به پیشنهاد سرانه های مطلوب و توزیع مناسب فضایی سرانه ها ،خدمات عمومی،
تاسیسات و تجهیزات شهری و جمعیت شهر گلپایگان پرداخته تا بر این اساس کمبودهای قبلی را جبران و نیازهای آینده رشد و
تحول شهر را برآورده سازد .اثر حاشیه نشینی در محدوده کریم آباد زاهدان را در رابطه با بروز ناهنجاری های کالبدی ـ اقتصادی و
اجتماعی به روش میدانی و روش های آماری توسط نصیری ( )0030مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده ی این
موضوع است که ب افت قومی و اسکان مهاجران افغانی در کنار نرخ باالی بیکاری و اشتغال کاذب سبب بروز مسائل نامطلوب
اقتصادی -اجتماعی شده است .محله شیر آباد نیز در رابطه با طرح های بهسازی بازگشایی معابر این محله را مورد مطالعه قرار
گرفت .نتایج نشان داد که برنامه ریزی ها جهت اجرای هدفمند این طرح ها باید از پایین به باال باشد و بدون همکاری اهالی و
همیاری شورایاری های محلی غالب این طرح ها مسیر شکست را طی خواهند کرد (احمدی و همکاران .)0036،همچنین اثرات
زیست محیطی ناشی از توسعه فیزیکی زاهدان را با بهره گیری از روش های میدانی (پرسشنامه) و روش سلسله مراتبی مورد
بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که توجه به بحث اشتغال پایدار و ارتقاء کیفیت سکونتگاه های غیررسمی جهت کاهش اثرات
مخرب زیست محیطی بسیار ضرورت دارد (فنی و همکاران.)0036،
پژوهش حاضر نیز با رویکرد مکان گزینی نواحی مستعد اطراف شهر زاهدان جهت سرریز جمعیت این شهر انجام شده است .از
آنجائیکه رشد بی رویه سالیان اخیر این شهر سبب گسترش زاغه نشینی و حلبی آبادی ها در اطراف آن شده است .لذا برای بهبود
خدمات رسانی به افراد ساکن در این نواحی و کاهش مشکالت شهر به مکانیابی نواحی مستعد احداث شهرک پرداخته شده است.

 -3قلمرو مکانی تحقیق
محدوده قانونی شهر زاهدان  2023/1هکتار است که بخش وسیعی از آن به کاربری های مسکونی آموزشی ،درمانی ،ورزشی،
اداری تعلق داشته و بخشی نیز مربوط به اراضی بایر و باغات و اراضی کشاورزی در داخل محدوده و در میان بافت داخلی شهر می
باشد .عالوه بر مساحت محدوده قانونی ،سطحی در حدود  032/2هکتار نیز در خارج از محدوده قانونی است که مسکونی های
قاسم آباد  ،همت آباد و حسن آباد و سطوح بیمارستانی ،مذهبی را تشکیل می دهند  .بنابراین کل محدوده شهر زاهدان در حال
حاضر  2321/6هکتار است که  30/6درصد آن در داخل محدوده و  1/6درصد در خارج از محدوده قرار دارد.
محدوده وضع موجود شهر زاهدان براساس طرح جامع در حدود  2322هکتار است که از این میزان در حدود  6622هکتار
مربوط به اراضی کشاورزی و باغات و اراضی بایر و بدون استفاده بوده و باقی آن به میزان حدود  0222هکتار مربوط به سایر
کاربریهای شهری است .الزم به ذکر است که محدوده قانونی پیشنهادی طرح جامع شهر نیز همین میزان میباشد .جدول شماره
( )0نشان می دهد که به علت سطح وسیع زمین های بایر و باغات و اراضی کشاورزی در محدوده مطالعاتی وارد نمودن این سطوح
در بررسیها درصدهایی غیر واقعی از کاربری های مختلف را ارائه می نماید  .به عنوان مثال کاربری مسکونی  61/3درصد  ،آموزش
عالی و فنی حرفه ای  ، 6/23کاربری نظامی  6/2و  ...بوده ولی اگر محدوده کاربری های مؤثر را در نظر بگیریم این درصدها به
ترتیب به  0 ، 0/23 ، 03/0و … افزایش می یابد .بنابراین با توجه به مطالب سطوحی که به کاربری های مؤثر اختصاص یافته
 0132/2هکتار است که در مطالعه حاضر به نام محدوده ساخت و سازها نامیده شده است.
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برای تعیین اراضی مناسب جهت توسعة آتی شهر زاهدان ،الیه¬های مورد نیاز از جمله قابلیت اراضی ،توپوگرافی،
شیب،شبکه¬ی ارتباطی،فرودگاه،خطوط ریلی ،رودخانه،جهت شیب،گسل،نقاط روستایی و خطوط انتقال نیرو با بهره¬گیری از نقشه
توپوگرافی  0:12222اسکن شده سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به صورت مجزا در سیستم اظالعات جغرافیایی ترسیم شدند.
نقشه شیب و جهت شیب نیز از روی نقشه  DEMتهیه شدند.
برای تعیین اراضی مناسب جهت توسعة آتی شهر زاهدان ،الیههای مورد نیاز از جمله قابلیت اراضی ،توپوگرافی ،شیب،شبکهی
ارتباطی،فرودگاه،خطوط ریلی ،رودخانه،جهت شیب،گسل،نقاط روستایی و خطوط انتقال نیرو با بهرهگیری از نقشه توپوگرافی
 0:12222اسکن شده سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به صورت مجزا در سیستم اظالعات جغرافیایی ترسیم شدند .نقشه شیب و
جهت شیب نیز از روی نقشه  DEMتهیه شدند.
الیه های اطالعاتی جدیدی مانند فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه ،فاصله از خطوط ریلی ،کاربری اراضی ،فاصله از فرودگاه و
 ...تهیه میشود .مجموعهی دادهها به صورت مجدد طبقهبندی 0و ارزشگذاری میشوند .عملیات طبقهبندی مجدد برای ترکیب
مجموع الیهها امری ضروری بوده و طی این عملیات ،مجموع الیهها تحت مقیاس مشترکی سنجیده میشوند.

 -4مدل ارزشیابی شبکهای
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در این تحقیق برای ارزشگذاری الیههای اطالعاتی از مدل ( )ANPاستفاده شده است.فرآیند تحلیل شبکه توسط الساعتی
در سال 0361ارایه گردید ،که ادامهدهنده نظریه  AHPاست .مؤلفههای موجود در ساختار سلسلهمراتبی ،متشکل از قوانین متفاوتی
هستند که معموالً مؤلفههای سطح پایین روی مؤلفههای سطح باال تأثیر میگذارد .در این شرایط سیستم ،ساختاری شبکهای پیدا
می کند که مدل مورداشاره از این ساختار شبکهای ناشی شدهاست .این مدل عالوه براینکه روابط بین معیارها را محاسبه میکند،
وزن نسبی معیارها را نیز بهدست میدهد .هر چه وزن محاسبهشده بیشتر باشد اولویت بیشتری به آن اختصاص داده میشود ،در
نتیجه این امکان وجود دارد که بهترین گزینه انتخاب شود( .)Saaty, 2003این تکنیک بر اساس تحلیل شبکه ای بنا نهاده شده و
امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران میدهد (علینژاد طیبی)010:0033 ،
کلیهی مقایسهها در فرایند سلسله مراتبی تحلیل
به صورت زوجی انجام میگیرد .بدین منظور ابتدا
وزن معیارها نسبت به هدف تعیین ،سپس وزن
گزینهها نیز نسبت به معیارها استخراج شدند ،در این
پژوهش فرایند سلسله مراتبی تحلیل در
برنامه  Super Decisionsاجرا شد که برای
محاسبه وزن از روش بردار ویژه بهره گرفته است.
بعد از ارزیابی و طبقه بندی اطالعات بدست
آمده مربوط به موضوع اطالعاتی را که ممکن است
موضوع مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهند مشخص
می شوند .مدل ارزشیابی سلسله مراتبی در شکل
شکل  .1مدل ارزشیابي شبکه ای
شماره  0نشان داده شده است .در این شکل روابطی
را که در هر الیه وجود دارد نشان داده شده است.
با توجه به مدل ارزش سنجی سلسله مراتبی شبکه که ساختار مسائل تصمیمگیری را به خود گرفته ،به هر مولفه وزنی مطابق
با مولفه متناظر خود که در باالی آن قرار دارد و با توجه نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی مولفههای مختلف وجود دارد داده
میشود .و اگر بیش از یک خبره در نظرسنجی شرکت داشته باشند از میانگین نظر خبرگان میتوان در جهت محاسبه وزنگذاری
استفاده کرد ()Saaty, 2003
بعد از جمع بندی نظرات و ترجیحات خبرگان مختلف امکان این وجود دارد که یک ماتریس مقایسهای از چندین شاخص و
معیار ایجاد نمود .متد  ANPاز واحد  0تا  3در جهت وزن گذاری نسبی استفاده میکند این وزن گذاریها به عنوان مقدارهای
( super matrixسوپر ماتریس )وارد میشود .در نتیجه روابط بین هر معیار و گزینه در این ماتریس منعکس میشود.
در روش  ANPبه منظور ارزیابی سازگاری نظرات تصمیمگیرندگان و خبرگان که نظرات خود را اعالم داشتهاند باید مورد
بررسی قرار گیرد .که این آزمون براساس نسبت های سازگاری ) (consistency ratios, C.Rماتریس مقایسهای انجام
میگیرد .که به منظور به دست آوردن نسبت توافق که خود دارای چهار مرحله است باید مراحل زیر را طی نمود.
1 Reclassify
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محاسبه  :AWکه برای تعیین مقدار بردار باید هر کدام از وزنها به مقدار وزن معیار ضرب شوند.
1

AW
L= [∑N
]) I=1( WI
N
L−n

محاسبه بردار توافق
محاسبه شاخص سازگاری

n−1
Ci

=Ci

محاسبه ضریب سازگاری
همچنین در این تکنیک مقدار ضریب سازگاری باید کمتر از  2.0باشد و در غیر این صورت نشان دهنده عدم دقت و عدم
کارشناسی صحیح در دادن وزن معیارها میباشد.
یک سوپر ماتریس در برگیرنده تمام زیر ماتریسهایی میباشد که خود شامل خوشهها و مولفههای مورد نیاز در سمت چپ و
باالی ماتریس میباشند .اگر مجموع برداری ستونهای سوپرماتریس برابر با یک نباشد به آن سوپرماتریس بدون وزن گفته
میشود که با استفاده از روش خاص آن را میتوان به سوپر ماتریس وزندار تبدیل نمود .بعد از آن ماتریس محدودتر شده (کوچکتر
شده) و کم کم وزنهای نسبی بر روابط بین هر یک از آنها بدست خواهد امد.
0
مرحله  :6انتخاب بهینهترین گزینهها
جهت مشخص کردن بهترین گزینهها از فرمول زیر استفاده میشود:
 : DIiشاخص مورد انتظار گزینه i
 : Sijوزن گزینه  iتحت معیار  jام
 : Rjوزن نسبی زیر معیار  jام
 : Wijوزن نسبی گزینه iام تحت زیر معیار jام
Ri

=CR

, n (DI k )

A  Ai DI i  Maximum k  1, 2,

پس از آن که معیارهای ارزیابی به مقیاسهای قابل مقایسه و استاندارد تبدیل شدند ،وزن و اهمیت نسبی هر یک از آنها
براساس نظرات کارشناسانه و با استفاده از مدل  ANPاستخراج شد .وزن نهایی معیارها در جدول( )0آمدهاست.
جدول  .1مقایسات زوجي نهایي و وزن نهایي هر یک از الیه ها در فرایند تحلیل شبکه

1/022

2

2

2

2

2

4

4

3

1/013

2

2

2

2

4

2

3

1/123

2

2

4

4

2

3

1/123

4

4

2

2

3

1/122

2

2

3

3

1/138

2

3

3

1/132

3

3

1/108

3

وزن الیه

جهت شیب

خط انتقال نیرو

نقاط روستایی

رودخانه

راه آهن

فرودگاه

شیب

شبکه ارتباطی

توپوگرافی

گسل

1/308

8

8

2

2

2

2

2

4

3

قابلیت اراضی

1/328

9

9

8

8

2

2

2

2

3

3

نام الیه
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گزینهای که بیشترین  DIرا داشته باشد ،بهترین گزینه است .در نتیجه مجموعه * Aرا به شکل زیر تعریف میشود:

*

قابلیت اراضی
گسل
توپوگرافی
شبکه ارتباطی
شیب
فرودگاه
راه آهن
رودخانه
نقاط روستایی
خط انتقال نیرو

1/102

جهت شیب

1/14

ناسازگاری

1 .Desirability index
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جدول  .2محاسبة وزن معیارها و زیر معیارها را با استفاده از مدل ANP

معیار

وزن

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

جهت شیب

1/108

زیر معیار

فرودگاه

1/123

وزن اولیه

قابلیت اراضی

1/308

+2111

9

+2111

2

1-211

1

1-011

0

211-0111

1/122

011-211

9

0111-3211

1/032

211-0111

2

3211-2111

1/382

0111-0211

2

+2111

1/224

+0211

2

811

2

1 -0

2

811-0311

9

0 -2

9

0311-0211

2

2-9

2

0211-0811

2

9-02

2

+0811

0

+02

0

مراتع کم تراکم فقیر

9

1 -21

0

اراضی زراعی و باغی

2

21-211

2

مناطق شهری و تاسیسات

0

خط انتقال

211-0111

2

تبه ها با برونزد صخره ای

2

نیرو(گاز)

معیار

توپوگرافی

1/328

3211-2111

2

3211-2111

2

شبکه ارتباطی

رودخانه

شیب

وزن

روستایی

0111-3211

2

0111-3211

2

1/138

1/022

1/123

زیر معیار

نقاط

1/102

321-0111

2

021-0111

9

1/013

وزن اولیه

گسل

1/122

1-321

0

021-1

0

0111-0211

2

0

+0211

9

1 -0111

0

1 -211

0

0111-3211

2

211-0111

9

3211-2111

2

0111-3211

2

2111-8111

2

3211-2111

2

+8111

9

+2111

2

کوهستانهای سنگی بدون
پوشش

راه آهن

1/132

جنوب شرقی

9

جنوب

9

شرق

2

جنوب غربی

2

سطح صاف

2

غرب

2

شمال شرقی

2

شمال

0

شمال غربی

0

مآخذ :نگارنده
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نتایج
در نهایت وزن هر الیه در طبقات مربوطه ضرب شد و با جمع جبری همه الیههای رستری مکانهای بهینه برای توسعه
اقماری شهر زاهدان تعیین گردید .از الیههایی که معرف معیارهای ارزیابی هستند ،تحت عنوان نقشههای معیار یاد خواهد شد.
نقشههای معیار بیانگر توزیع فضایی صفاتی است که بر پایة آن صفات ،درجة دستیابی به اهداف مالزم با آن اندازهگیری میشود.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته به بررسی فرضیه های در نظر گرفته می پردازیم
فرضیه اول :رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان می تواند با ایجاد و مکان یابی
شهرهای اقماری که مسکن و اشتغال ساکنان خود را تامین نماید کنترل گردد.
همانگونه که در توسعة کالبدی-فیزیکی شهرها عوامل متعددی مؤثر هستند ،محدودیتها و موانع متعددی نیز وجود دارند که
میتواند باعث توسعه موفق و یا عدم توسعة موفق یک شهر می شود .بنابر این با توجه به اطالعات حاصل از پرسشنامه در این
قسمت سعی شده است ذهنیت مسئولین را نسبت به ایجاد و مکان یابی شهرهای اقماری که مسکن و اشتغال ساکنان خود را
تامین نماید ،تا چه اندازه می تواند رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان را کنترل کند،
سنجش قرار گرفته است .به همین منظور سوالی در این مضمون در پرسشنامه  ،گنجانده شده است ،جوابهای مسئولین نیز همانطور
که گفته شد در طیف  1گزینه ای بررسی شده است .نتایج حاصله به شرح جدول شماره  0می باشد.

جلوگیری از رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمي در حاشیه شهر زاهدان
سوال

نظر مسئولین در مورد تاثیر مکان یابی شهرهای اقماری که مسکن و اشتغال ساکنان
خود را تا مین نماید بر جلوگیری از رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان
غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان

بازه

فراوانی

درصد

خیلی زیاد

08

2/32

زیاد

08

2/32

متوسط

4

2/2

کم

1

1

خیلی کم

1

1

(منبع  :محاسبات نگارنده بر طبق نتایج حاصله از پرسشنامه)
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جدول  .3نظر مسئولین در مورد تاثیر مکان یابي شهرهای اقماری که مسکن و اشتغال ساکنان خود را تامین نماید بر

اطالعات جدول  0نشان می دهد که به طور کلی مسئولین شهر زاهدان اعتقاد دارند که ایجاد و مکان یابی شهرهای اقماری
که مسکن و اشتغال ساکنان خود را تامین نماید می تواند در رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر
زاهدان را تاثیر زیادی داشته باشد .به طوریکه نزدیک به  10درصد ،از مسئولین با تاثیر این عامل موافقت باالیی دارند .این
اطالعات نشان می دهد ،این عامل هم مورد تایید کارشناسان و مسئولین شهر زاهدان می باشد .همچنین جهت تایید یا رد فرضیه
فوق میتنی بر رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان می تواند با ایجاد و مکان یابی
شهرهای اقماری که مسکن و اشتغال ساکنان خود را تامین نماید کنترل گردد؟ از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
جدول  . 4آزمون همبستگي ارتباط ایجاد و مکان یابي شهرهای اقماری که مسکن و اشتغال ساکنان خود را تامین نماید
با کنترل رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمي در حاشیه شهر زاهدان
بعد
نظر مسئولین در مورد تاثیر مکان یابی شهرهای اقماری که مسکن و اشتغال
ساکنان خود را تامین نماید بر جلوگیری از رشد شهرکهای فاقد برنامه ریزی و
اسکان غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان

ضریب همبستگی

معناداری

نوع

(اسپیرمن)

(3دامنه)

ارتباط

1/282

1/111

مثبت

(منبع  :محاسبات نگارنده بر طبق نتایج پرسشنامه)
اطالعات جدول  0نشان می دهد که رابطه ای معنادار در سطح خطای  21/2بین ایجاد و مکان یابی شهرهای اقماری که
مسکن و اشتغال ساکنان خود را تامین نماید با کنترل رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر
39

زاهدان وجود دارد .مقدار آماره آزمون ( )232/2نشان می دهد که ارتباط بین ایجاد و مکان یابی شهرهای اقماری که مسکن و
اشتغال ساکنان خود را تامین نماید با کنترل رشد شهرک های فاقد برنامه ریزی و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان در حد
باالیی ارزیابی می شود .همجنین جهت این ارتباط نیز مثبت است و نشان می دهد هر چقدر ایجاد و مکان یابی شهرهای اقماری
که مسکن و اشتغال ساکنان خود را تامین نماید ،با برنامه صورت گیرد به همان نسبت نیز کنترل رشد شهرک های فاقد
برنامهریزی و اسکان غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان بهتر صورت میگیرد .نتایج فوق نشان دهنده تایید فرضیه اول پژوهش می
باشد.
فرضیه دوم :با ساخت و مکانیابی بهینه شهرکهای اقماری در فاصله معینی از شهر زاهدان می توان از توسعه شهرک های
حاشیه نشینی و فشار ناشی از رشد کالبدی و جمعیتی وارده بر شهر و رشد و توسعه شهری بی رویه جلوگیری کرد و از افزایش بی
رویه قیمت زمین و مسکن ممانعت نمود.
در این قسمت سعی می گردد ذهنیت مسئولین شهر در زمینه ساخت و مکانیابی بهینه شهرکهای اقماری در فاصله معینی از
شهر زاهدان تا چه اندازه می توان از توسعه حاشیه نشینی و فشار ناشی از رشد کالبدی و جمعیتی وارده بر شهر و رشد و توسعه
شهری بی رویه جلوگیری کرد و از افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن ممانعت نماید ،بررسی قرار گیرد.
جدول  . 5نظر مسئولین در مورد تاثیر ساخت و مکانیابي بهینه شهرکهای اقماری بر کاهش حاشیه نشیني و افزایش بي
رویه قیمت زمین و مسکن

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 0411

سوال

نظر مسئولین در مورد تاثیر ساخت و مکانیابی بهینه شهرکهای اقماری بر کاهش
حاشیه نشینی و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن

بازه

فراوانی

درصد

خیلی زیاد

08

2/32

زیاد

09

0/32

متوسط

2

2/4

کم

1

1

خیلی کم

1

1

(منبع :محاسبات نگارنده بر طبق نتایج حاصله از پرسشنامه)
اطالعات جدول  1نشان می دهد که به طور کلی مسئولین اعتقاد دارند که ساخت و مکانیابی بهینه شهرکهای اقماری می
تواند تاثیر زیادی بر کاهش حاشیه نشینی و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن در شهر زاهدان داشته باشد .به طوریکه نزدیک
به  10درصد ،از مسئولین با این تاثیر موافقت باالیی دارند .همچنین جهت تایید یا رد فرضیه فوق در این قسمت نیز به مانند
مرحله قبل از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می شود و نتایح این تحلیل به شرح جدول شماره ( )2می باشد.
جدول  .6آزمون همبستگي ارتباط در مورد تاثیر ساخت و مکانیابي بهینه شهرکهای اقماری بر کاهش حاشیه نشیني و
افزایش بي رویه قیمت زمین و مسکن
بعد

ضریب همبستگی
(اسپیرمن)

معناداری
(3دامنه)

نوع
ارتباط

آزمون همبستگی ارتباط در مورد تاثیر ساخت و مکانیابی بهینه شهرکهای
اقماری بر کاهش حاشیه نشینی و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن

1/202

1/111

مثبت

(منبع :محاسبات نگارنده بر طبق نتایج پرسشنامه)

اطالعات جدول  2نشان می دهد که رابطه ای معنادار در سطح خطای  2/21بین تاثیر ساخت و مکانیابی بهینه شهرکهای
اقماری بر کاهش حاشیه نشینی و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن وجود دارد .مقدار آماره آزمون ( )2/602نشان می دهد که
ارتباط بین تاثیر ساخت و مکانیابی بهینه شهرکهای اقماری بر کاهش حاشیه نشینی و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن در حد
باالیی ارزیابی می شود .همجنین جهت این ارتباط نیز مثبت است و نشان می دهد هر چقدر بتوان از این مزیت نسبی بیشتر و
کارشناسانه تر استفاده شود به همان نسبت نیز حاشیه نشینی کاهش پیدا خواهد کرد .نظر مثبت مسئولین بر تاثیر ساخت و مکانیابی
بهینه شهرکهای اقماری بر کاهش حاشیه نشینی و افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن شهر که در قسمت آمارهای توصیفی
اشاره شد این تبیین را تاکید می کند .این نتایح نشان دهنده تایید فرضیه فوق می باشد.
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فرضیه سوم :بهترین مکان ایجاد شهرهای اقماری ،در فاصله  62-61کیلومتری شهر زاهدان و در اراضی غیر کشاورزی می
باشد که از گسله های فعال دور بوده و از دسترسی های مناسب ارتباطی برخوردار باشد.
به منظور تایید یا رد فرضیه فوق نیازمند بررسی نتایج حاصل از مکانیابی شهرکهای اقماری به روش  ANPمی باشیم .بنابرای
با توجه به نقشة ارزش گذاری نهایی اراضی جهت توسعه شهرک های اقماری زاهدان نشان دهنده این می باشد که بهترین مکان
ایجاد شهرهای اقماری جایی است که از اراضی غیر کش اورزی می باشد که از گسله های فعال دور بوده و از دسترسی های مناسب
ارتباطی و این امر در نقشة ارزش گذاری نهایی اراضی جهت توسعه شهرکهای اقماری زاهدان و اوزان حاصل از مقایسات زوجی
پرسشنامه به وضوح مشخص می باشد .ولی بهترین مکان ایجاد شهرهای اقماری ،در فاصله  62-61کیلومتری شهر زاهدان نمی
باشد بلکه با توجه به گویه های مورد بررسی می توان گفت که اراضی مناسب جهت توسعه آتی شهر زاهدان عمدتاً در سمت شما و
شمال غرب و تا حدودی جنوب شهر قرار دارند و این اراضی از موقعیت بهتری جهت گسترش آینده شهر نسبت به سایر بخش ها
برخوردارند و در فواصل بالفصل و تا فصله بیش از  61کیلومتری هم ادامه دارد .بنابر این نتایج فوق نشان دهنده عدم تایید فرضیه
سوم می باشد
رشد شهرنشینی در کشور ما طی سه دهه گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها متناسب نبوده و
مشکالتی نظیر گرانی مسکن ،بیکاری و اسکان غیر رسمی به شدیدترین شکل ممکن در سیمای ظاهری شهرها به وجود آمده
است .از جمله مسائل دیگری که در اثر این پدیده به وجود آمده ،بی توجهی به منابع طبیعی ،نبود تسهیالت و خدمات شهری کافی
و عدم پیوستگی سکونتگاهها است .با وجود آگاهی از اثرات نامطلوب ناشی از توسعة شهری بر محیط طبیعی این واقعیت را نیز
باید قبول کرد که توسعههای شهری امری اجتناب ناپذیر است .برای کنترل و هدایت چنین توسعههایی ،مشخص نمودن جهات
مطلوب توسعه ،مکان های صحیح زمین و اعمال سیاستهای حفاظت طبیعی در راستای اهداف اجتماعی-اقتصادی نیاز به برنامه-
ریزی توسعة زمین های شهری دارد.
شهر زاهدان به علت رشد طبیعی جمعیت و مهاجرپذیری بسیار باال در سه دهة اخیر به توسعة شهری چشمگیری رسیده است .
بنابراین شناسایی ساز و کارهای مؤثر بر رشد و پویایی شهر به منظور مقابلة منطقی و صحیح با مشکالت تبعی آن و همچنین
طر احی اندیشمندانه و مدبرانة توسعة آتی شهر حائز اهمیت می باشد.پژوهش حاضر عالوه بر شناسایی وضع موجود و تحلیل روند
توسعة شهری و عومل مؤثر بر آن می تواند نقش بسزایی در برنامهریزی توسعة آتی شهر زاهدان و انتخاب الگوی متناسب با
ساختار جغرافیایی این شهر جهت توسعة آ تی شهر ،همراه با مکان بهینه و جهت توسعه و ارائة راهکارها و پیشنهادها جهت برنامه-
ریزی توسعة شهر ایفا کند.
در این پژوهش پس از جمع آوری اطالعات و نقشه هایی در رابطه با توپوگرافی ،زمین شناسی ،کاربری اراضی و عوارض
طبیعی و انسانی با استفاده از مطالعات میدانی نسبت به تکمیل اطالعات و به هنگام سازی نقشه ها از طریق مشاهده و
تصویربرداری اقدام شد و نهایتاً بعد از جمع آوری اطالعات ،داده ها و نقشه های مورد نیاز تحقیق نسبت به ایجاد پایگاه داده و
رقومی سازی نقشه ها و وارد ساختن داده های جدولی در پایگاه  GISاقدام شد .سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( )ANPو
در قالب مراحل زیر با در نظر گرفتن اصول مناسبی در میان شاخص های مختلف ،مکان مناسب برای توسعة شهرک های اقماری
در اطراف شهر زاهدان مشخص شد .برای انجام این کار در محیط  GISو با استفاده از مدل  ANPچهار مرحله مد نظر بود:
مرحلة یک :در این مرحله تصمیم گیری شد که به چه الیه های اطالعاتی نیاز هست ،مثل الیة ارتفاع زمین ،کاربری اراضی،
شیب ،جهت شیب ،عوارض طبیعی و انسانی اطراف شهر که به عنوان موانع توسعة فیزیکی آیندة شهر به حساب می آیند.
مرحلة دوم :تولید و ایجاد الیه های اطالعاتی مورد نیاز از الیه های اطالعاتی ورودی بود.
مرحلة سوم :طبقه بندی الیه های اطالعاتی؛ در این مرحله هر الیة اطالعاتی در یک مقیاس و محدودة ارزشی بین مقادیر 0
تا  3طبقه بندی شد ( در یک الیة رستری ،به سلول هایی که از نظر ارزش دارای شرایط مناسب تری هستند در هنگام طبقه بندی
ارزش های بیشتر و باالتر داده میشود).
مرحلة چهارم :وزن دهی و ترکیب الیه های اطالعاتی؛ در این مرحله ،با استفاده از نرمافزار  Super Decisionsدر بین
الیه های اطالعاتی موضوعی مختلف ،به آن الیه های اطالعاتی که باید تأثیر بیشتری در مدل میزان شایستگی داشته باشند،
وزن بیشتری نسبت به سایر الیه ها داده شد و سپس جهت یافتن محل های مناسب آنها را با هم ترکیب کردیم.

نتیجه گیری
با توجه به نقشة نهایی که حاصل انجام تحلیل شبکه ای ،جهت مکانیابی شهرکهای اقماری اطراف زاهدان بود ،مشخص شد
که اراضی مناسب جهت توسعه شهرکهای اقماری اطراف شهر زاهدان عمدتاً در سمت شمال و شمال غرب و تا حدودی جنوب
شهر قرار دارند و این اراضی از موقعیت بهتری جهت گسترش آینده شهر نسبت به سایر بخش ها برخوردارند .،نتایج مطالعات نشان
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می دهد روند توسعة فیزیکی شهر در گذشته معلول عوامل مختلفی از جمله روند رشد طبیعی شهر ،مهاجرت و ادغام روستاهای
اطراف در محدودة شهر و ....بوده است .حبیبی در سال  0032با استفاده از  ،GISتوسعه کالبدی-فضایی شهر سنندج و روند الگوی
توسعه شهری آن را بررسی کرد و با تهیه الیه های اطالعاتی متعددی مانند شیب ،گسل ،زمین شناسی ،تناسب اراضی ،خاک
شناسی و  ...و تلفیق این الیه ها ،با استفاده از مدل منطق فازی و مدل همپوشانی الیهها ،الگوی مناسب توسعه شهر را از طریق
مکانیابی یک پهنه  06کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارائه داد .در این پژوهش هم مشخص شد که بهترین جهات برای
توسعه شهرکهای اقماری اطر اف شهر زاهدان عمدتاً در سمت شمال و شمال غرب و تا حدودی جنوب شهر قرار دارند و این اراضی
از موقعیت بهتری جهت گسترش آینده شهر نسبت به سایر بخش ها برخوردارند میباشد ،در نتیجه در تمام این تحقیقها با تأثیر
دادن تعدادی از مؤلفهها در محیط نرم افزار  GISو با استفاده از مدل تحلیل شبکه  ANPاقدام به مکانیابی جهت اراضی مناسب
برای توسعة شهرکهای اقماری اطراف شهر زاهدان شد و با توجه به این مؤلفهها و خصوصیات هر کدام از شهرها ،بهترین جهات
برای توسعة آنها مشخص شد.
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چکـیده
امروزه تبليغات شفاهي ،یكي از عوامل بسيار مهمي است که تصميم گيري مصرف کننده را تحت تاثير قرار مي دهد .زیرا
قضاوت دیگران یكي از منابع اطالعاتي است که فرد هنگام جستجوي اطالعات به آن تكيه کرده و موقع تصميم گيري
خود به به این منابع توجه خاص نشان مي دهد .این امر مي تواند تصویر ذهني فرد از کيفيت کاال را دستخوش تغيير کرده
و او را مجاب به خرید و یا منصرف از خرید یك کاال نماید .لذا این تحقيق با هدف شناسایي تاثير تبليغات شفاهي مثبت و
نهایي بر قصد خرید و کيفيت ادراك شده شكل گرفته است .تحقيق از نوع ميداني بوده و به وسيله پرسشنامه انجام شده
است .در ابتداي هر پرسشنامه دو سناریو متفاوت تعریف شده که در هر یك از سناریوها ،افراد با انواع مختلفي از تبليغات
شفاهي مثبت و منفي توسط سه فردي که براي دریافت خدمات به یك آرایشگاه مراجعه کرده اند ،رو به رو مي شوند؛
ميزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه برابر با  5/881مي باشد ..براي تجزیه و تحليل دادهها از روش ميانگين یك جامعه و
آزمون مقایسه زوجي به کمك نرم افزار  Spssاستفاده گشته است که نتایج حاصل از آن نشان مي دهد :تبليغات شفاهي
مثبت ،بيشتر از تبليغات شفاهي منفي بر کيفيت ادراك شده و قصد خرید تاثيرگذار است و افراد بيشتر تحت تاثير مثبت و
منفي بودن تبليغات قرار مي گيرند و نه اوليه یا نهایي بودن آن.
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سازمانهایي که به سطح باالتري از کيفيت دست مي یابند  ،سطوح باالتري از رضایتمندي مشتریان را به عنوان مقدمه اي
براي دستيابي به مزیت رقابتي پایدار خواهند داشت .اما نكته اي که قابل توجه این است که رضایتمندي مشتري که از نگرش او به
کيفيت خدمات و محصوالت ناشي مي گردد ،مي تواند توسط عوامل زیادي تحت تاثير قرار گيرد .یكي از این عوامل ،اظهار نظرها
و شنيده هایي است که فرد از اطرافيان خود در رابطه با یك محصول یا خدمت خاص ،دریافت مي کند .معموال افراد اعتماد
بيشتري به صحبت هاي نزدیكان و دوستان خود داشته و از آن جا که خرید هر کاال یا خدمت براي آن ها یك ریسك حساب مي
شود ،سعي مي نمایند که این ریسك را از طریق کسب اطالعات از منابعي که به آن اعتماد بيشتري دارند ،کاهش دهند .این منابع
اطالعاتي معموال نزدیكترین یا مطمئن ترین افرادي هستند که شخص با آن ها در ارتباط است .این پدیده که در علم بازاریابي از
آن به عنوان تبليغات شفاهي یاد مي شود ،یكي از مباحث مطرح در دنياي کسب و کار امروز است .این تبليغات مي تواند به صورت
تعاری ف مثبت و یا تعاریف منفي به مخاطب ارایه شود .تبليغات شفاهي مثبت مي تواند قصد خرید مصرف کننده و ادراك او از
کيفيت محصول و خدمات را بهبود داده و بالعكس تبليغات شفاهي منفي مي تواند قصد خرید مصرف کننده و کيفيت ادراك شده او
را تنزل دهد .امروزه بخش خدمات ،قسمت عم ده اي از بازارهاي بسياري از کشورها را به تصرف و سلطه خود درآورده است.
ماهيت پيچيده خدمات که از ویژگي هاي مشترك آن (ناملموس بودن ،فناپذیري ،درگيري و مداخله زیاد مشتري ،همزمان بودن
توليد و مصرف و تغيير پذیري) ناشي مي گردد با رشد فزاینده بخش خدمات همراه شده و در نتيجه سازمان ها را براي جستجوي
راه هایي براي بهبود عملكرد مالي خود و جذب مشتریان در محيط بسيار رقابتي کنوني بيشتر ساخته است .اهميت ارتباطات یا
تبليغات شفاهي در حوزه خدمات به خوبي مور توجه قرار گرفته است .تبليغات شفاهي ،اطالعات مهمي را درباره یك سازمان براي
مصرف کنندگان فراهم آورده و اغلب این اطالعات در تصميم گيري هاي آن ها در این خصوص که آیا حامي و مشوق یك
سازمان باشند یا نباشند تاثيرگذار است .هم چنين تبليغات شفاهي مي تواند بر قصد خرید و کيفيت ادراك شده خدمات سازمان نيز
موثر باشد .تبليغات شفاهي مثبت مي تواند منجر به تشویق مصرف کنندگان براي خرید یك کاال و یا افزایش ادراك آنان از کيفيت
یك کاال گردد و یا بالعكس مصرف کنندگان با شنيدن تبليغات شفاهي منفي ممكن است از خرید یك کاال منصرف شده و حتي
ارزیابي هاي پایين تري از کيفيت یك کاال داشته باشند .هم چنين با توجه به مبحث اثر تقدم و اثر تاخر در حوزه رفتار مصرف
کننده نيز مي توان گفت اطالعات و شنيده هایي که در مصرف کننده در ابتدا و انتهاي یك فرآیند با آن مواجه مي شود ،در ذهن
مصرف کننده با سرعت بيشتري بازخواني شده و در ذهن حك مي شود .با توجه به توضيحات باال  ،هدف از این تحقيق بررسي
این نكته است که کدام نوع تبليغات شفاهي (اعم از مثبت و منفي بودن و ابتدایي یا انتهایي بودن آن) مي تواند بر کيفيت ادراك
شده و قصد خرید مشتري تاثير گذار باشد؟

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شواهد قوي حاکي از آن است که تبليغات شفاهي داراي ارتباطات متفاوت است ونفوذ آن با توجه به نوع محصول است .هدف
از این مقاله این است که یك مدل پيشنهاد داده که به بررسي تأثير نوع محصول بر گسترش اطالعات مرتبط برتبليغات شفاهي در
همان زمان بپردازد .با استفاده از پرسشنامه ،داده ها از یك نمونه ي  190تایي از مصرف کنندگان در  80محصول مختلف به دست
آمد ونتایج با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري مورد تجزیه وتحليل قرار گرفت .نتایج به دست آمده نشان مي دهد که
تبليغات شفاهي از تأثير بيشتر و گسترده تري نسبت به خدمات ،براي محصول برخوردار است .عالوه بر این ،اگرچه گيرنده هاي
ریسك ادراك شده به طور کلي یك اثر معناداري بر تبليغات شفاهي دارند ،اما نتایج حاصل از این مطالعه نشان مي دهد ،ریسك
ادراك شده به طور مستقيم تابعي از اثرات تبليغات شفاهي نيست .تبليغات شفاهي به عنوان یك متغير تعدیل گر بر ریسك ادراك
شده از تبليغات شفاهي مي باشد)،5588فانگ ،ليو ولين ) .بازاریابي از طریق تبليغات شفاهي یك عامل کليدي است که بسياري از
سازمان ها بر آن متمرکز شده اند .با این حال ،تحقيقات کمي به دنبال شناسایي ابعاد تبليغات شفاهي است .پژوهش حاضر با هدف
توصيف و توسعه ي  85مورد اندازه گيري که مي تواند براي ارزیابي تبليغات شفاهي در سطح فردي براي تبليغات شفاهي مثبت و
منفي در ميان گيرندگان تبليغات شفاهي مورد استفاده قرار گيرد ،انجام شده است .این تحقيق شامل چهار مطالعه ،مرحله ي کيفي
گروه متمرکز و مراحل کمي مربوط به نظرسنجي بيش از  5555مصرف کننده و گيرنده ودریافت کننده ي تبليغات شفاهي مثبت و
منفي مي باشد .سه بعد مجزا پدید آمده است .دو بعد (محتواي شناختي و غناي محتوا) که منعكس کننده ي ترکيب این پيام است
و سوم قدرت تحویل پيام که نشان دهنده ي نحوه ي تحویل است،5585( .اسویني وهمكاران ) .تبليغات شفاهي به عنوان یكي از
با نفوذ ترین منابع انتقال اطالعات شناخته شده است .پيشرفت در فن آوري اطالعات و شبكه هاي اجتماعي ،راه انتقال اطالعات را
تغيير داده اند .این پدیده به عنوان یك منبع اطالعاتي در دسترس مي تواند تا حد زیدي بر تصميم گيري مصرف کنندگان تأثير
گذارد .هدف از این مقاله ،بررسي تبليغات شفاهي الكترونيكي در ميان مصرف کنندگان است که مي تواند تصویر ذهني از نام
تجاري و قصد خرید را تحت تأثير قرار دهد .از طریق معادالت ساختاري به بررسي اثر تبليغات شفاهي الكترونيكي بر روي تصویر
ذهني از برند و قصد خرید پرداخته مي شود .مدل پژوهش تجربي با استفاده از یك نمونه  108تایي از پاسخ دهندگان که تجربه ي
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استفاده از ارتباطات آنالین دارند در یك دوره زماني مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان مي دهد که تبليغات شفاهي الكترونيكي
یكي از عوامل مؤثر در تصویر ذهني از برند و قصد خرید مارك هاي تجاري در بازارهاي مصرفي است،5585( .جليلوندوسميعي).
عالقه به مارك مد ،در حوزه ي ارتباطات مصرف کننده یك مفهوم مرکزي است .با این حال ،اهميت این مفهوم در ادبيات
بازاریابي اغلب مورد بحث قرار نمي گيرد .عالوه بر این ،تأثير شخصيت برند ،و تصویر ذهني از برند مورد عالقه در پژوهش ها مورد
ب ررسي قرار نگرفته اند .هدف از این مقاله پرداختن به این شكاف به وسيله ي توسعه ي مدل علي در ترکيب عالقه به برند،
شخصيت برند ،تصویر ذهني از برند و تبليغات شفاهي و بررسي روابط بين آن ها است .داده ها با استفاده از روش پيمایشي و
پرسشنامه اي که توسط  505نفر از دان شجویان مقطع کارشناسي پر شده به دست آمدند .براي تجزیه وتحليل مسير براي آزمون
فرضيات از نرم افزار  AMOS 16.0استفاده شد .نتایج نشان داد که تنها تصویر ذهني از برند به عنوان عامل تعيين کننده در
عالقه به برند (که بر تبليغات شفاهي اثرگذار است به همراه شخصيت برند) مي باشد ،5585(.اسماعيل و اسپينلي).

 -1-2تبلیغات شفاهی
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عبارت تبليغات شفاهي اولين بار توسط « ویليام وایت» حدود  05سال پيش طي یك مطالعه ي کالسيك بازاریابي در مجله
فورچون منتشر شد .کاکس )8908( 8از تبليغات شفاهي به شكلي کامالً ساده که چيزي بيشتر از گفت و گو درباره ي محصوالت
نيست یاد کرده است .اصطالح تبليغات شفاهي براي توصيف ارتباطات شفاهي (خواه مثبت یا منفي) در بين گروه هایي مثل ارائه
دهندگان محصول ،کارشناسان مستقل ،خانواده و دوستان و مشتریان واقعي و بالقوه به کار مي رود .اگرچه هر سه این گروه ها
ممكن است درگير با تبليغات شفاهي کردند ،ولي تحقيقات بيشتر روي مشتریان واقعي و بالقوه تمرکز یافته است .هر نوع ارتباطات
بين افراد درباره ي محصوالت و خدمات به گونه اي که دریافت کننده ،پيام دهنده را بي طرف و بي نظر قلمداد کند (غفاري
آشتياني .)09 ،8110 ،تبليغات شفاهي به عنوان یك منبع قوي تر از سایر منابع اطالعاتي خارجي است ،به طور عمده به دليل اینكه
داراي طبيعت غيرتجاري است و از یك رابطه شخصي ميان فرستنده و گيرنده برخوردار است .در نتيجه ،براي مصرف کنندگان به
طور معمول با توجه به ماهيت تبليغات شفاهي به عنوان یك قابل اعتماد داراي ارزش و تأثيرات بيش تري است .قبل از خرید،
اطالعات به دست آمده از تبليغات شفاهي در کاهش عدم اطمينان مصرف کنندگان و همچنين کمك به مقایسه ي خدمات
جایگزین و تجربه ي خود از طریق عملكرد محصول بسيار مفيد است .جمع آوري اطالعات درباره ي محصول به زمان و تالش
زیادي نيازمند است .بنابریان مردم ،معموالً با انگيزه به جمع آوري اطالعات حاصل از تبليغات دهان به دهان به منظور کاهش
تالش مي پردازند .به طور خاص ،هنگامي که خرید یك محصول دشوار است قبل از خرید ،مردم ارزیابي هایي را انجام مي دهند.
مردم فعاالنه به دنبال تجربه ي دوستان و بستگان خود هستند که در حال حاضر از آن محصول استفاده مي کنند .سيلورمن
( ، )5558بيان مي کند که اطالعات به دست آمده از تبليغات دهان به دهان بسيار قدرتمندتر از واقعيت آن است که از یك مكانيزم
تجربه به دست مي آید .از این نقطه نظر ،مصرف کنندگان به طور فعال به دنبال تبليغات دهان به دهان براي جانشين کردن یك
تجربه ي مستقيم هستند .سخت تر یك ارزیابي قبل از خرید است که انگيزه ي قوي تر براي مصرف کنندگان براي درخواست
یك تبليغ دهان به دهان است.

 -2-2اهمیت تبلیغات شفاهی مثبت و منفی
در تعریف تبليغات شفاهي مثبت مي توان گ فت ،زمينه اي که در آن یك فرد نكات مثبتي در مورد خدمات به دیگران مي
گوید .بازاریابان بسياري تبليغات شفاهي مثبت را به عنوان یكي از قدرتمندترین ارتباطات بازاریابي ،به ویژه ،زماني که از سوي
شخصي اشنا ومورد اعتماد انجام شده باشد ،تلقي مي کنند .تبليغات شفاهي مثبت برگشت پول وهمكاري با اعضاي شناخته شده در
کسب وکار ،از جمله تكنيك هاي مهم کاهش ریسك اثربخش شناخته شده اند .یكي از عوامل تأثير گذار بر تبليغات شفاهي مثبت
وفاداري مشتري مي باشد .وفاداري بر تبليغات شفاهي تأثير مثبت دارد .رضایت ،وفاداري و تبليغات شفاهي از جمله عوامل تأثير
گذار بر رفتار خرید مصرف کننده مي باشند که نقش مهم و کليدي در ایجاد بهره وري و سود براي سازمان ها و شرکت هاي فعال
در عرصه ي کسب وکار دارند .همچنين مفاهيمي چون اعتماد و قابليت دسترسي ،نقش مهم و ویژه اي در ارائه ي خدمات از طریق
اینترنت دارند (سرداري ودیگران .)1 ،8195 ،تبليغات شفاهي مي تواند بر ادراك از کيفيت خدمات هم تأثير بگذارد .به ویژه تأثير آن
قبل از خرید و یا استفاده ،اگر مصرف کنندگان مطمئن نباشند در مورد مزایایي که دریافت خواهند کرد ،آن ها ممكن است به ارائه
دهندگان خدمت فعلي وفادار بمانند و یا خرید نكنند .بنابراین ،تبليغات دهان به دهان نقش مهي بر کيفيت خدمت درك شده توسط
مصرف کنندگان دارد (وانگ.)501 ،5588 ،5

1. Cox
2 Wang

33

 -3-2کیفیت ادراک شده
بنا به تعریف،ادراك مصرف کننده از کيفيت محصول عبارت از قضاوت مصرف کننده درباره ي عالي بودن ویژگي هاي کلي
یك محصول است .اهميت این موضوع هم از دیدگاه محققين و هم فعاالن عرصه ي بازاریابي مورد تأکيد است .زیرا این متغير از
طریق تأثير بر قصد و رفتار خرید مصرف کننده بر عملكرد بازاریابي مؤثر واقع مي شود .کارمان و پاراسوماران و همكاران از جمله
کساني بوده اند که اثر غير مستقيم ادراك از کيفيت محصول بر قصد خرید را مورد تأکيد قرار داده اند .برخي نيز اثر غير مستقيم آن
را از طریق رضایت مصرف کننده تأیيد کرده اند (مرتضوي و دیگران .)880 ،8119 ،شواهد نشان مي دهد که کيفيت درك شده
یك متغير مهم در تأثيرگذاري ادراك مصرف کنندگان است .این ادراك هم به نوبه ي خود بر قصد خرید خدمات اثر مي گذارد.
سنجش ادراك مصرف کنندگان از کيفيت ،داراي مزایایي مانند :اطالعات منحصر به فرد دریافت کنندگان خدمات درباره ي
اثربخشي خدمات ،حفظ تداوم ارتباط با مراکز ارائه دهنده ي خدمت و پایين بودن هزینه ي ارزیابي کيفيت از نقطه نظر دریافت
کنندگان خدمت است .بنابراین لحاظ کردن دیدگاه مصرف کننده در ارزیابي کيفيت یك ابزار مفيد به شمار مي رود .از سوي دیگر،
مطالعه ي ادراك دریافت کنندگان خدمت از کيفيت خدمات به سياست گزاران امكان مي دهد تا کيفيت خدمات را با تخصيص
مناسب منابع بهبود بخشند (محمدي و شغلي.)95 ،8118 ،

 -4-2قصد خرید
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یكي دیگر از طریق تجزیه تحليل بازاریابي این است که از مشتري احتمالي سؤال شود که آیا قصد خرید کاالي خاصي را در
یك دوره ي زماني (مثالً در دوسال آینده) دارد یا خير؟ پاسخ شخص به عنوان اندازه گيري و سنجش قصد خرید وي محسوب مي
گردد .در امریكا و اروپا نيز کشورهاي آلمان-فرانسه-انگلستان به صورت مستمر به سنجش قصد خرید مردم اقدام مي نمایند و این
به آن دليل است که آمارهاي مربوط به قصد خرید براي کاالهاي مختلف جهت برنامه ریزي براي بازاریابان از اهميت ویژه اي
برخوردار است .البته باید در نظر داشت که تغييرهاي دیگري نيز در پيش بيني خرید مؤثر است .مثالً ،هنگامي که اطالعات قصد
خرید و اطالعات درآمد(مثالً تغيير درآمد قابل خرج در یك دوره ي زماني در آینده) با یكدیگر آميخته مي گردند ،پيش بيني بهتر
مي تواند صورت گيرد (غفاري آشتياني .)880 ،8118،نگرش براي بازاریابان مهم نخواهد بود اگر بر آخرین گامي که یك مصرف
کننده بر مي دارد (خرید) ،تأثير نداشته باشد .قصد خرید به تمایل مصرف کننده به خرید یك مارك بخصوص طبق روال عادي در
آینده و مقاومت در برابر تغيير آن اشاره مي کند .قصد خرید یك مفهوم مناسب براي پيش بيني رفتار خرید واقعي مي باشد
(دهدشتي شاهرخ و دیگران.)8119،850،
فرضيه اول ( :تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري دارد  ).فرض آماري:
تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري نداردH0:.
تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري دادH1:

متغير
کيفيت ادراك شده
(در حضور تبليغات شفاهي اوليه )-

جدول  -1نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه اول
ارزش آزمون = 1
سطح اطمينان = %90
سطح معني
اختالف ميانگين
ضریب t
داري
حد باال
حد پایين
-0/115

5/555

-5/51501

-5/1185

-5/8818

در جدول  8با توجه به اینكه سطح معناداري ( )Sigکمتر  5/50مي باشد بنابراین فرض برابر بودن ميانگين رد مي شود  .از
این رو به بررسي وضعيت متغير کيفيت ادراك شده با توجه به حد باال و پایين مي پردازیم .با توجه با اینكه حد پایين ( )-5/1185و
حد باال ( )-5/8818منفي مي باشد در این فرضيه ميانگين از مقدار مورد آزمون(عدد  )1کوچكتر خواهد بود .بنابراین مي توان نتيجه
گرفت که ميانگين متغير کيفيت ادراك شده در حضور تبليغات شفاهي اوليه کمتر از  1مي باشد .بنابراین مشخص مي شود که
تبليغات شفاهي اوليه ( )-تاثير منفي و معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري داشته و فرضيه اول پذیرفته مي شود.
فرضيه دوم ( :تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري دارد ).
فرض آماري:
تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري نداردH0:.
تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري داردH1:
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جدول  -2نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه دوم
ارزش آزمون = 1
سطح اطمينان = %90
اختالف
سطح معني
ضریب t
ميانگين
داري
حد باال
حد پایين

متغير
قصد خرید
(در حضور تبليغات شفاهي اوليه )-

5/801

8/111

5/50098

5/8115

-5/5505

در جدول با توجه به اینكه سطح معناداري ( )Sigبيشتر از  5/50مي باشد بنابراین فرض برابر بودن ميانگين رد نمي شود.
همچنين با توجه با اینكه حد پایين منفي ( )-5/5505و حد باال ( )5/8115مثبت مي باشد در این فرضيه ميانگين از مقدار مورد
آزمون (عدد  )1اختالف معناداري نخواهد داشت .بنابراین مي توان نتيجه گرفت تبليغات شفاهي اوليه ( )-تاثير معناداري بر قصد
خرید مشتري ندارد و این فرضيه رد مي شود.
فرضيه سوم ( :تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري دارد ).
فرض آماري:
تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري نداردH0:.
تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري داردH1:

متغير

ضریب t

کيفيت ادراك شده
(در حضور تبليغات شفاهي نهایي )+

سطح معنيداري

8/950

5/555

اختالف ميانگين
5/18908

سطح اطمينان = %90
حد باال
حد پایين
5/5191

5/1995

در جدول با توجه به اینكه سطح معناداري ( )Sigکمتر از  5/50مي باشد بنابراین فرض برابر بودن ميانگين رد مي شود  .از
این رو به بررسي وضعيت متغير کيفيت ادراك شده با توجه به حد باال و پایين مي پردازیم .با توجه با اینكه حد پایين ( )5/5191و
حد باال ( )5/1995مثبت مي باشد در این فرضيه ميانگين از مقدار مورد آزمون(عدد  )1بزرگتر خواهد بود .بنابراین مي توان نتيجه
گرفت که ميانگين متغير کيفيت ادراك شده در حضور تبليغات شفاهي نهایي ( )+بيشتر از  1مي باشد .بنابراین مشخص مي شود
که تبليغات شفاهي نهایي ( )+تاثير مثبتي و معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري داشته و فرضيه سوم پذیرفته مي شود.
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جدول  -3نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه سوم
ارزش آزمون = 1

فرضيه چهارم ( :تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري دارد ).
فرض آماري:
تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري نداردH0:
تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري داردH1:

متغير

جدول  -4نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه چهارم
ارزش آزمون = 1
سطح
اختالف ميانگين
ضریب t
معنيداري

قصد خرید
(در حضور تبليغات شفاهي نهایي )-

-81/950

5/555

-5/85101

سطح اطمينان = %90
حد باال
حد پایين
-5/1508

-5/0585

در جدول با توجه به اینكه سطح معناداري ( )Sigکمتر از  5/50مي باشد بنابراین فرض برابر بودن ميانگين رد مي شود  .از
این رو به بررسي وضعيت متغير قصد خرید با توجه به حد باال و پایين مي پردازیم .با توجه با اینكه حد پایين ( )-5/1508و حد باال
( )-5/0585منفي مي باشد در این فرضيه ميانگين از مقدار مورد آزمون(عدد  )1کوچكتر خواهد بود .بنابراین مي توان نتيجه گرفت
که ميانگين متغير قصد خرید در حضور تبليغات شفاهي نهایي ( )-کمتر از  1مي باشد .بنابراین مشخص مي شود که تبليغات
شفاهي نهایي ( )-تاثير منفي و معناداري بر قصد خرید مشتري داشته و فرضيه چهارم پذیرفته مي شود.
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 -3روش تحقیق
در این پژوهش نوع تحقيق بر مبناي هدف از نوع تحقيقات کاربردي است .در خصوص جمع آوري اطالعات مربوط به آزمون
فرضيه ها تحقيق بطور عمده از روش ميداني استفاده شده است .ابزار گرد اوري داده ها د تحقيق حاضر پرسشنامه بوده است در
این تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده است که در هر دو پرسشنامه سناریوهاي متفاوتي مطرح شده است .اما هر پرسشنامه
داراي  85سوال در مورد کيفيت ادراك شده و قصد خرید با در نظر گرفتن نقش تبليغات شفاهي اوليه و نهایي مي باشد که معيار
امتيازبندي سواالت پرسشنامه حاضر مقياس پنجگانه طيف ليكرت مي باشد .همچنين در ابتداي پرسشنامه سه سوال نيز به منظور
بررسي آمار توصيفي مطرح شده است در جدول ترکيب سواالت پرسشنامه با توجه به متغيرهاي تحقيق بيان گردیده است.

متغيرهاي تحقيق
کيفيت ادراك شده
قصد خرید
کيفيت ادراك شده
قصد خرید

جدول  -5ترکیب سواالت بر اساس متغیرهای تحقیق
تعداد سواالت
بُعد موثر
 1سوال
تبليغات شفاهي اوليه
 1سوال
 1سوال
تبليغات شفاهي نهایي
 1سوال

ترکيب سواالت
سواالت 8الي 1
سواالت  0الي 0
سواالت  8الي 9
سواالت  85الي 85

 -1-3جامعه آماری -نمونه و روش نمونه گیری
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جامعه آماري این تحقيق مشتمل بر مشتریان آرایشگاههاي شهرستان اراك مي باشند .نمونه آماري بدست آمده بوسيله فرمول
کوکران برابر با  810نفر مي باشد که پس از توزیع پرسشنامه در چند مرحله از تمام پرسشنامه هاي توزیع شده تعداد 550
پرسشنامه قابل استفاده بود و تجزیه و تحليل براساس همين تعداد نمونه انجام شده است .در تحقيق حاضر براي سنجش پایایي
پرسشنامه از روش مقياس آلفاي کرونباخ استفاده شده است .فرمول مقياس آلفاي کرونباخ بصورت زیر مي باشد:
2
N   Si 
1

N  1 
Si2 

با نظر اساتيد راهنما و مشاور تعداد  10پرسشنامه براي سنجش ميزان پایایي توزیع گردید سپس براي تعيين اعتبار از نرم افزار
 SPSSاستفاده شد که مقدار ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي کل پرسشنامه برابر با  5/881بوده که با توجه به اینكه از
 5/8بيشتر مي باشد قابل قبول است .نتایج ضرایب آلفاي کرونباخ براي سواالت مربوط به هر یك از متغيرهاي تحقيق در جدول-5
 1آمده است.
جدول  -6ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق
ترکيب سواالت
بُعد موثر
متغيرهاي تحقيق
سواالت 8الي 1
کيفيت ادراك شده
تبليغات شفاهي اوليه
سواالت  0الي 0
قصد خرید
سواالت  8الي 9
کيفيت ادراك شده
تبليغات شفاهي نهایي
سواالت  85الي 85
قصد خرید

 -2-3جدول نتایج متغیرهای جمعیت شناختی نمونه
جدول  -8وضعیت جنسی پاسخ دهندگان
فراواني
جنسيت
809
زن
15
مرد
0
بدون پاسخ
550
کل
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ra 

درصد
15/0
80/0
5/9
855

آلفاي کرونباخ
5/118
5/180
5/895
5/100

جدول  -8وضعیت سنی پاسخ دهندگان
فراواني
وضعيت سن
800
 88تا  58سال
59
 58تا  18سال
80
 18تا  08سال
8
 08تا  08سال
5
بيشتر از  08سال
0
بي پاسخ
550
کل

درصد
88/0
80/0
8/0
5/0
5
5/0
855

جدول  -9سطح تحصیالت پاسخ دهندگان
فراواني
سطح تحصيالت
18
دیپلم
58
فوق دیپلم
90
ليسانس
08
فوق ليسانس و باالتر
0
بدون پاسخ
550
کل

درصد
80/8
81/5
00/9
55/9
5/9
855

در تحقيق حاضر از پرسشنامه تحقيقات وانگ 5588 ،استفاده شده است .پرسشنامه فوق به منظور سنجش روایي تحت بررسي
اساتيد محترم راهنما و مشاور قرار گرفته و نظرات اصالحي ایشان لحاظ گردید .براي سنجش پایایي پرسشنامه از روش مقياس
آلفاي کرونباخ استفاده شده است.

 -4بحث ونتیجه گیری
همانگونه که قبال اشاره شد در این پژوهش هشت فرضيه در جهت بررسي تاثير تبليغات شفاهي ناهمسان (تبليغات شفاهي
اوليه و نهایي) بر کيفيت ادراك شده خدمات و قصد خرید مشتري طرح گردیده و پس از تجزیه و تحليل اطالعات بدست آمده
نتایج کلي فرضيات در جدول  0-8ارائه گردیده است .در ادامه نيز نتایج هر یك از فرضيات به صورت تفكيكي آمده است.

سناریو
سناریو
اول

سناریو
دوم

متغير
کيفيت ادراك شده
قصد خرید
کيفيت ادراك شده
قصد خرید
کيفيت ادراك شده
قصد خرید
کيفيت ادراك شده
قصد خرید

جدول  -11نتایج کلی فرضیات تحقیق
تبليغات شفاهي
سطح معني
داري
ماهيت تبليغ
نوع تبليغ
5/555
منفي
اوليه
5/801
منفي
5/555
مثبت
نهایي
5/555
مثبت
5/555
مثبت
اوليه
5/555
مثبت
5/555
منفي
نهایي
5/555
منفي

حد پایين

حد باال

نتيجه

-5/1185
-5/5505
5/5191
5/8089
5/0985
5/1085
-8/5508
-5/1508

-5/8818
5/8115
5/1995
5/1500
5/1881
5/0801
-5/1555
-5/0585

تاثير منفي
بي تاثير
تاثير مثبت
تاثير مثبت
تاثير مثبت
تاثير مثبت
تاثير منفي
تاثير منفي
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 -3-3روایی وپایایی

نتیجه فرضیه اول :فرضيه اول( :تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري دارد).
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضيه اول مشاهده مي شود که در سناریو اول سطح معني داري برابر ( )5/555و کمتر از
 5/50مي باشد.از سوي دیگر حد پایين و حد باال هر دو منفي هستند .این بدین معني است که تبليغات شفاهي اوليه با ماهيت
منفي تاثير منفي بر کيفيت ادراك شده دارد .همچنين در سناریو دوم سطح معني داري برابر ( )5/555و کمتر از  5/50مي باشد.از
سوي دیگر حد پایين و حد باال هر دو مثبت هستند .این بدین معني است که تبليغات شفاهي اوليه با ماهيت مثبت تاثير مثبتي بر
کيفيت ادراك شده دارد .نتایج این فرضيه با تحقيق وانگ ( )5588همراستا مي باشد.
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نتیجه فرضیه دوم :فرضيه دوم ( :تبليغات شفاهي اوليه تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري دارد ).
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضيه دوم مشاهده مي شود که در سناریو اول سطح معني داري برابر ( )5/801و بيشتر از
 5/50مي باشد.از سوي د یگر حد پایين منفي و حد باال مثبت مي باشد .این بدین معني است که تبليغات شفاهي اوليه با ماهيت
منفي تاثير معني داري بر قصد خرید مشتري ندارد .همچنين در سناریو دوم سطح معني داري برابر ( )5/555و کمتر از  5/50مي
باشد.از سوي دیگر حد پایين و حد باال هر دو مثبت هستند .این بدین معني است که تبليغات شفاهي اوليه با ماهيت مثبت تاثير
مثبتي بر قصد خرید مشتري دارد .نتایج این فرضيه با تحقيق وانگ ( )5588همراستا مي باشد.
نتیجه فرضیه سوم :فرضيه سوم ( :تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر کيفيت ادراك شده از سوي مشتري دارد ).
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضيه سوم مشاهده مي شود که در سناریو اول سطح معني داري برابر ( )5/555و کمتر از
 5/50مي باشد.از سوي دیگر حد پایين و حد باال هر دو مثبت هستند .این بدین معني است که تبليغات شفاهي نهایي با ماهيت
مثبت تاثير مثبتي بر کيفيت ادراك شده دارد .همچنين در سناریو دوم سطح معني داري برابر ( )5/555و کمتر از  5/50مي باشد.از
سوي دیگر حد پایين و حد باال هر دو منفي هستند .این بدین معني است که تبليغات شفاهي نهایي با ماهيت منفي تاثير منفي بر
کيفيت ادراك شده دارد .نتایج این فرضيه با تحقيق وانگ ( )5588همراستا مي باشد.
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نتیجه فرضیه چهارم :فرضيه چهارم ( :تبليغات شفاهي نهایي تاثير معناداري بر قصد خرید مشتري دارد).
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضيه چهارم مشاهده مي شود که در سناریو اول سطح معني داري برابر ( )5/555و کمتر از
 5/50مي باشد.از سوي د یگر حد پایين و حد باال هر دو مثبت مي باشد .این بدین معني است که تبليغات شفاهي نهایي با ماهيت
مثبت تاثير مثبتي بر قصد خرید مشتري دارد .همچنين در سناریو دوم سطح معني داري برابر ( )5/555و کمتر از  5/50مي باشد.از
سوي دیگر حد پایين و حد باال هر دو منفي هستند .این بدین معني است که تبليغات شفاهي نهایي با ماهيت منفي تاثير منفي بر
قصد خرید مشتري دارد .نتایج این فرضيه با تحقيق وانگ ( )5588همراستا مي باشد.

 -5نتایج تحقیق
نتایج کل تحقيق بيانگر این مطلب است که تبليغات شفاهي مثبت ،بيشتر از تبليغات شفاهي منفي بر قصد خرید مشتریان تاثير
گذار است و هم چنين مثبت و منفي بودن تبليغات بيشتر از اوليه و نهایي بودن آن بر تصميم خرید تاثير گذار است .دليل این امر را
نيز مي توان این مساله دانست که نمونه آماري مورد تحقيق ،مشتریاني بودند که در آرایشگاه حضور داشته و منتظر دریافت خدمات
ب ودند و معموال وقتي مشتري براي دریافت خدمات به جایي مراجعه مي کند ،با توجه به زماني که گذاشته و هزینه اي که براي
مراجعه به این مكان صرف کرده است ،به امتحان یك بار خدمات مي پردازد و بيشتر به تعریف مثبت توجه مي کند نه به تعریف
منفي .دليل دیگر این امر نيز این است که معموال وقتي افراد مجاب به استفاده از یك خدمت مي گردند که قبال در مورد آن شنيده
یا تحقيق کرده اند و با دانش قبلي از خدمات استفاده مي کنند.

 -6پیشنهادات مبتنی بر تحقیق
-

-

-
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از آن جایي که مشتریان بيشتر تحت تاثير تبليغات مثبت هستند تا منفي ،پيشنهاد مي شود که سازمان ها به مشتریان
راضي خود مشوق هایي را اختصاص دهند تا ميزان تبليغات مثبت افزایش یابد.
سازمان هاي بزرگ ،مي توانند باشگاهي براي مشتریان خود راه اندازي کنند که از طریق اینترنت با هم ارتباط داشته و
نظرات مشتریان مختلف از طریق سایت با هم مبادله گردد .این پایگاه ،مي تواند براي سازمان یك پایگاه اطالعاتي
مناسب باشد که ضمن شنيدن انتقادات ،به جمع آوري پيشنهادات و هم چنين بررسي وضعيت تصویر ذهني سازمان در
بين مشتریان نيز بپردازد .این سایت ها هم چنين مي توانند در بر دارنده خدمات تفریحي و اطالعاتي دیگري نيز باشند
که موجب جذب مشتري و ایجاد عالقه و ارتباط مستمر با سازمان گردد .این مساله مي تواند بر تصویر ذهني و ميزان
تعامل با سازمان نيز تاثير داشته باشد.
پيشنهاد مي گردد که سازمان هایي که با تبليغات شفاهي منفي رو به رو هستند ،به رفع مشكالت کار پرداخته و بعد از
رفع مش كل ،این مساله را به مشتریان اطالع رساني نمایند .این مساله مي تواند با یك شعار تبليغاتي دلجویانه همراه
بوده و به گونهاي طرح گردد که ميزان اهميت راي مشتریان را به آن ها بازگو نماید.
پيشنهاد مي گردد سازمان ها به مشتریان ناراضي خود بعد از رفع مشكل ،بازخورد ارایه دهند .مثال مي توان سيستم
رسيدگي به شكایات یا ارتباط با مدیر در سازمان راه اندازي کرد تا بدین وسيله مشتریان شكایات خود را اعالم نموده و
سازمان خود را مكلف به پاسخگویي سریع بداند.

 -7پیشنهاد به محققین آتی
-

-

-

به محققين آتي توصيه مي گردد که تاثير متغيرهاي موثر دیگر بر نتایج تحقيق را نيز مورد بررسي قرار دهند .مانند:
شخصيت فردي مشتري ،ترجيح خدمات ،بافت اجتماعي ،فشار همساالن ،منبع تاثير ،نوع خدمات
این تحقيق تنها در بين مشتریان آرایشگاههاي سطح شهر اراك انجام شده است .مي توان تحقيق را در سایر شهرها با
فرهنگ هاي متفاوت نيز انجام داد و نتایج را مقایسه کرد .بدین وسيله تاثير فرهنگ و بافت اجتماعي نيز مورد بررسي
قرار ميگيرد.
پيشنهاد مي شود که محققين آتي حوزه هاي دیگر خدمات ،مانند بانك ،بيمه ،رستوران ها و سایر موسسات خدماتي را
به عنوان نمونه آماري مورد مطالعه قرار دهند .حتا مي توان تحقيق را همزمان در چند حوزه خدماتي انجام داده و تاثير
نوع خدمات و سازمان را نيز مورد بررسي قرار داد.
مي توان تحقيق را در بين سنين مختلف مورد آزمون قرار داد .مثال افراد زیر  15سال و باالي  15سال را به دو گروه
تقسيم کرده و تاثير هر یك از متغيرها را جداگانه بررسي کرد .بدین ترتيب تاثير گروه همساالن نيز بررسي مي گردد.

 -8محدودیت ها
-

-
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یكي از محدودیت این تحقيق این است که تنها دو سناریو براي سنجش متغيرهاي مدل طراحي شده است (در سناریو
اول منفي ،مثبت و مثبت؛ در سناریو دوم مثبت ،منفي ،منفي) .تحقيقات آتي مي توانند تعداد بيشتري از حالت ها را در
سناریوها مشخص نمایند (مثل -8 :منفي ،منفي ،منفي؛  -5منفي ،مثبت ،منفي؛  -1منفي ،منفي ،مثبت و .)....
محدودیت دیگر تحقيق در نظر گرفتن متغيرهایي است که قطعا در نتایج تحقيق تاثير داشته ولي لحاظ نشده است.
مثال وقتي فردي مي خ واهد از خدمات موسسه اي استفاده نماید ،قطعا تحقيق کرده و بر اساس دانش قبلي خود وارد
موسسه مي شود .بنابراین دانش قبلي مشتري ،عامل تاثيرگذاري در نتيجه تحقيق است.
محدودیت دیگر تحقيق ،منبع تاثيرگذار بر تصميم خرید مشتري است .افراد معموال بيشتر تحت تاثير تبليغات شفاهي
دوستان ،همكاران ،خانواده و نزدیكان خود هستند .ممكن است تبليغات افرادي که مشتري زیاد با آن ها آشنایي ندارد،
تاثير کمتري بر فرد داشته باشد .بنابراین تاثير منبع تبليغات شفاهي از جمله متغيرهایي است که تاثيرگذار بوده ولي
لحاظ نشده است.
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Investigating the effect of inconsistent word-of-mouth during the
service encounter

Zohreh Aghamohammadi1, Somayeh Modaber,2 Soudabeh Rafiei3

Today, word of mouth is one of the most important factors influencing consumer decision
making. Because the judgment of others is one of the sources of information that a person relies
on when searching for information and pays special attention to these sources when making his
decision. This can change a person's mental image of the quality of the product and persuade him
to buy or discontinue buying a product. Therefore, this research has been formed with the aim of
identifying the effect of positive and final word of mouth advertising on purchase intention and
perceived quality. The research is of field type and has been done by a questionnaire. At the
beginning of each questionnaire, two different scenarios are defined in which in each scenario,
people are confronted with different types of positive and negative verbal advertisements by
three people who have referred to a barber shop to receive services; Cronbach's alpha of the
questionnaire is equal to 0.778. To analyze the data, the method of the mean of a population and
the pairwise comparison test using Spss software was used, the results of which show: Positive
word-of-mouth advertising has a greater impact on perceived quality and intention to buy than
negative word-of-mouth, and people are more likely to be influenced by the positive and
negative nature of advertising than by its initial or final nature.
Keywords: Word of mouth, Purchase intention, Perceived quality
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بررسی عملکردهای مالی ،عوامل کارآفرینی و استراتژی مقابله
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چکـیده
ایران یکی از کشورهایی است که با موفقیت همهگیری کووید 61-را مهار نکرده است و هنوز با آن در تقابل میباشد .با
این حال ،اندازهگیریهای تهاجمی در برابر همهگیری به ضرر فعالیتهای اقتصادی و عملکرد مالی سازمانها است .در
این مطالعه مقطعی از  671سازمان ایرانی و جدولهای مقایسهای برای بررسی و تفسیر انتخاب استراتژی مقابله سازمانها
بر اساس میزان مشکالت اقتصادی آنها ،مشخصات سازمانها ،عوامل کارآفرینی و تعامالت بین آنها استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که سازمانها عمدتاً استراتژیهای کاهش هزینه را برای مقابله با تعطیلی اقتصادی انتخاب کردهاند.
بااینحال ،تعامل بین عوامل مالی و کارآفرینی میتواند احتمال انتخاب استراتژیهای رشد -محور را به میزان قابل توجهی
افزایش دهد .عالوه بر این ،هنگام مواجهه با یک بیماری همهگیر جهانی مانند کووید ،61-تصور مدیران از اثرات سرریز
خطرات جهانی بسیار بیشتر از خطرات محلی در انتخاب استراتژیهای مقابله سازمانها بود .این مقاله میتواند به مدیران
در جهت مقابله بهتر با پیامدهای شیوع کووید 61-کمک کند.

واژگـان کلـیدی :عملکرد مالی ،عوامل کارآفرینی ،راهبردهای مقابله ،همهگیری کووید .61
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در  61مارس  7777بود که ( )6در کالج امپریال گزارشی را منتشر کردند که مرگ احتمالی میلیون ها نفر در اثر شیوع کووید-
 61در ایاالت متحده و بریتانیا را پیش بینی می کرد و از دولت های سراسر جهان خواستند تا آگاهی خود را در مورد این بیماری ،از
جمله ویتنام-کشوری بسیار آسیب پذیر و با مناطق پرجمعیت شهری و امکانات بهداشتی محدود ،افزایش دهند .تأثیرات این همه
گیری بر اقتصاد ایران ویران کننده و اجتناب ناپذیر بوده است .این بیماری همه گیر شوک های عرضه و تقاضا را در اقتصاد ایجاد
کرده است که ناشی از کاهش هزینه های مصرف کننده و صنعت و اختالل در زنجیره تامین در سراسر جهان است.
چالش هایی که بخش های تجاری در ایران با آن رو به رو هستند بسیار زیاد است .این شیوع یک فرصت حیاتی برای
آزمایش برنامه های مدیریت ریسک و سالمت مالی سازمان ها است .اکثر سازمان ها مجبور به تعطیلی در زمان اوج شیوع بیماری
شدند و یکی از روش های بارز برای بقا این است که کارکنان و ظرفیت اشتغال خود را برای بقا کاهش دهند .قرنطینه کووید61-
باعث شد کارگران و کارمندان زیادی شغل خود را در ایران از دست بدهند .با این وجود ،برخی از سازمان ها شیوع را فرصتی برای
بازسازی قابل توجه مدلها و عملکردهای تجاری خود می دانند .به نظر می رسد که دیگران در مواجهه با این چالش ها فلج شده و
به شدت به حمایت دولت وابسته هستند .انتخاب سازمانها از راهبردهای مقابله می تواند منجر به نتایج مالی متفاوت و تواناییهای
بقا در این دوران سخت شود .عالوه بر این ،شیوع کووید 61-و شیوههای فاصله گذاری اجتماعی آن باعث ایجاد یک وضعیت فوق
العاده غیرعادی شد که زمینه منحصر به فردی برای یادگیری فرآیندهای تصمیم گیری مدیران هنگام انتخاب استراتژی های
مقابله ای ایجاد کرد .در یک رویداد شدید مانند این ،به احتمال زیاد ترکیب منابع مختلف سازمان ها می تواند راه حل های بهتری
نسبت به تکیه بر نوع خاصی از منابع ارائه کند .با توجه به این فرض ،این مطالعه دو نوع منابع متمایز ،عوامل مالی و کارآفرینی
سازمان ها را ترکیب کرده و تأثیرات منحصر به فرد و ترکیبی آنها را در انتخاب استراتژی های مقابله سازمان ها در ایران بررسی
می کند .با پرداختن به این موضوع به شکل کارا ،مدیران می توانند برای مقابله با شوکی مانند همه گیری کووید 61-در آینده
آگاهتر و آماده تر باشند.
چندین بحث از این مقاله وجود دارد .ابتدا ،بینش های مفیدی در سطح سازمان در مورد نحوه مدیریت مدیران با مشکالت
مالی ایجاد شده توسط همه گیری کووید  61-ارائه می شود .دوم ،عوامل کارآفرینی با توجه به تأثیرات مالی شدید و همگن ناشی
از همه گیری ،در توضیح انتخاب استراتژی های مقابله با کووید 61-نقش مهمی در توضیح استراتژی های مقابله با کووید 61-ایفا
می کنند .سوم ،روابط تعاملی و غیر خطی بین عوامل مالی و کارآفرینی در توضیح انتخاب استراتژی های متمرکز بر رشد یا
استراتژی های کاهش هزینه بررسی می شود .بنابراین ،تأثیرات متقابل دو مجموعه عوامل بسیار مهم تر از تأثیرات اصلی در مورد
انتخاب استراتژی های متمرکز بر رشد نسبت به استراتژی های کاهش هزینه است .چهارم ،شواهدی برای حمایت از نقش های
اساسی مداخالت دولت در مبارزه با همه گیری کووید 61-و فعال نگه داشتن بخش های تجاری در طول بحران ها ارائه می شود.
سرانجام ،برای مبارزه با همه گیری کووید ،61-تالش های سازمان ملل متحد از نظر مدیران بسیار مهم تر است ،زیرا هنگام
انتخاب استراتژی های مقابله ،بیشتر نگران اثرات سرایت بیماری همه گیر هستند تا خطرات محلی.
بقیه این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است .ابتدا ،مروری بر استراتژی های تحولی که سازمان ها در طول بحران ها استفاده
میکردند و سواالت تحقیقاتی که به عنوان زمینه نظری این تحقیق عمل می کنند ،ارائه شده است .دوم ،روش شناسی این تحقیق
اکتشافی بحث میشود .در ادامه ،یافته ها و بحث ها ارائه می شود .سرانجام ،نتیجه گیری و محدودیت های مقاله ارائه شده است.

 -2ادبیات پژوهش
 -1-2استراتژی های مقابله ای سازمان ها در بحران
در ابتدای شروع تحقیقات )7( ،تعدادی از الگوهای برگشتی قدیمی را تعریف کرد که می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقات
بیشتر در مورد استراتژی های پاسخگویی به کسب و کار در بحران استفاده شود .چهار استراتژی عمومی که توسط ( )7مشخص
شد ،مبنای هرگونه بحث در مورد اقدامات استراتژیک شرکت ها برای مقابله با چالش ها در زمان بحران شد .دو استراتژی اول -
ایجاد درآمد و تمرکز مجدد محصول/بازار  -بیشتر در مورد کارآفرینی و تغییر جهت کسب و کار است .دو استراتژی اخیر-کاهش
هزینه و کاهش دارایی-با عملیات کارآمد مرتبط هستند.
ایجاد درآمد استراتژی یک شرکت برای پاسخگویی به بحران ها با افزایش فروش است .افزایش فروش ناشی از معرفی
محصوالت ،افزایش تبلیغات ،افزایش تالش برای فروش یا کاهش قیمت هایی است که برای رقابت مستقیم با رقبا استفاده می
شود .زمانی می توان استراتژی درآمدزایی را انتخاب کرد که شرکت ها بتوانند با افزایش هزینه های سرمایه ای و کل دارایی های
خود فروش ارگانیک خود را افزایش دهند .تمرکز مجدد محصول/بازار بیشتر در مورد انتقال منابع شرکت ها به بازارهای طاقچه
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برای دفاع در برابر اختالل در تقاضای بازار انبوه آنها در طول یک بحران اقتصادی است .این استراتژی پاسخگویی مستلزم نوآوری
های مهم در محصول است و معموالً شامل بازسازی تابلوهای مدیران ارشد است.
یک استراتژی کاهش هزینه با کاهش چشمگیر بودجه تحقیق و توسعه ،عملیات اداری ،بازاریابی و سایر هزینه ها همراه است.
این کاهش سرانجام هزینه های عملیاتی و هزینه های سرمایه ای را کاهش می دهد .بنابراین ،انتظار می رود فروش به دلیل
ماهیت محدود کننده فعالیت های برش به شدت کاهش یابد .استراتژی کاهش دارایی ها مربوط به واگذاری دارایی ها ،عمدتا
دارایی های ثابت است .انتظار می رود مجموع دارایی ها و هزینه های سرمایه ای کاهش یابد.
( )0دریافتند که شواهد تجربی که از چارچوب هوفر حمایت می کند تا اندازه ای ترکیبی است .در طول بحران ها ،برخی از
مطالعات استدالل کردند که شرکت ها به طور عمده استراتژی های کاهش هزینه را به عنوان پاسخ خود انتخاب کرده اند (.)1
دیگران دریافتند که استراتژی های درآمدزایی گزینه های ترجیحی هستند ( ،)1و برخی از محققان ترکیبی از استراتژی ها را به
عنوان راه حلی برای غلبه بر رکود اقتصادی انتخاب کردند (.)1
بعداً ،جریان تحقیقات مربوط به واکنش های بحران اقتصادی در مقیاس ها و موضوع های بسیار بیشتری توسعه یافت .در
زمینه شرکت های کوچک و متوسط ،)SME( 6استراتژی های پاسخ را می توان در دو گروه گروه بندی کرد .گروهی از شرکت
های کوچک و متوسط بر کاهش هزینه های بقا تمرکز می کنند و گروه دیگر بر رشد برای حفظ سهم بازار در زمان پایان رکود
اقتصادی تمرکز می کنند ( .)8 ،0به طور خاص )1( ،دریافت که شرکت های نوپا در دوران رکود اقتصادی با استفاده از سرمایه
انسانی آزاد شده از سازمان های بزرگ تر که به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند ،سود می برند .با این حال ،در مورد تامین مالی
بدهی در زمان بحران ها )67( ،دریافتند که بانک ها  SMEها را به عنوان نهادهای ریسک پذیر تلقی می کنند ،که منجر به
شرایط اعتباری سخت تری برای  SMEها می شود.
منابع انسانی نیز یکی از مناطق آسیب دیده در زمان بحران است .وقتی شرکتی با مشکل مالی رو به رو می شود ،اولین و
معمولی ترین واکنش کاهش نیروی کار است ( .)66موسسات بزرگی مانند پروکتر و گمبل ،هیولت پاکارد ،مایکروسافت و JP
 .Morgan Chase & Coو سایر شرکت ها ،در سال  7761اعالم کردند که انفجارهای عظیمی انجام شده است (.)67
اقدامات کاهش اقدامات متداولی است که توسط شرکت ها برای سازگاری با تغییرات خارجی یا بهبود رقابت و بهره وری انجام می
شود ( .)60اگرچه اخراج نیروی کار می تواند تأثیرات فوری بر بهره وری هزینه ها داشته باشد و شانس بقا را افزایش دهد ،اما می
تواند باعث ایجاد روحیه در سازمان ها شود و ظرفیت شرکت ها را به زیر سطح کارآمد عملیات کاهش دهد (.)61
به طور کلی ،محققان بر اساس استراتژی های مقابله شرکت ها در زمان بحران ،بر اساس موضوعات چهار نمونه کهن هوفر،
توافق اجماعی ایجاد کرده اند .با این حال ،در یک مورد شدید ،مانند همه گیری کووید ،61-انتخاب استراتژی های مقابله باید
بررسی شود زیرا می تواند تحت تأثیر عوامل خاص شرکت و (یا) عوامل زمینه کلی قرار گیرد.

 -2-2شکاف ها و پرسش های پژوهش
( 11 )61مطالعه را بررسی کرد که رفتارهای شرکت ها را در بحران های گذشته بررسی می کردند و راه هایی برای غلبه بر
سرکوب های اقتصادی ارائه کردند .او دریافت که اکثر مطالعات مالی گذشته بر توصیف چگونگی رفتار شاخص های مالی مانند
نسبت بدهی ،اهرم ،نقدینگی ،سودآوری و اعتبار در طول رکود اقتصادی متمرکز شده است ( .)68 ،60 ،61با این حال ،این مطالعات
مالی قبلی بر پیشنهاد راههایی برای غلبه بر مشکالت مالی و رکود اقتصادی متمرکز نشده است .ارتباط بین عملکرد مالی سازمانها
و استراتژی های مقابله تا اندازه زیادی در ادبیات نادیده گرفته شده است.
عالوه بر این ،محققان دریافته اند که منابع کارآفرینی شرکت ها عوامل تعیین کننده بقای شرکت ها در بحران ها هستند.
برای مثال )61( ،دریافتند که شرکت هایی با گرایش کارآفرینی باالتر که با نوآوری ،فعال بودن و تمایل به ریسک پذیری بیشتر
نشان داده می شوند ،احتمال بقا در طول و بعد از آن بحران بیشتر است .چندین نویسنده همچنین اثرات مثبت نوآوری و اقدامات
پیشگیرانه را بر عملکرد شرکت ها در زمان بحران پیدا کردند ( .)76 ،77به این ترتیب ،در این مقاله ،تعدادی از عوامل کارآفرینی
شرکت ها که مستقیماً با شیوع کووید 61-مرتبط بودند ،مانند آمادگی استراتژیک شرکت ها برای رویدادهایی مانند همه گیری
کووید ،61-تصورات کووید ،61-و پاسخ های فعال یا تأخیر ،از نظر ارتباط آنها با انتخاب استراتژی های مقابله شرکت ها بررسی
شد .همه گیری کووید 61-چنین موارد شدید و منحصر به فردی را برای کاوش و یادگیری تأثیرات آن بر چندین فعالیت اقتصادی
فراهم کرده است ( .)77بنابراین ،در یک مورد شدید مانند شیوع کووید ،61-روابط بین عوامل کارآفرینی و انتخاب استراتژی های
مقابله سازمان ها نیز منطقه ای ناشناخته بود .عالوه بر این ،تأثیرات متقابل عملکرد مالی سازمان ها در زمان بحران ها و عوامل
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کارآفرینی آنها بر انتخاب استراتژی های مقابله سازمان ها در زمینه بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز در ادبیات نادیده گرفته
شده است.
بنابراین ،با استفاده از این زمینه منحصر به فرد ،این مقاله با مطالعه روابط متقابل بین عملکرد مالی سازمان ها ،عوامل
کارآفرینی و استراتژی های مقابله ،به شکاف های تحقیق ذکر شده می پردازد.
بر اساس شکاف های ذکر شده در پژوهش ،هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر عوامل مالی و کارآفرینی فعلی بر
استراتژیهای واکنشی سازمان ها در بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه گیری کووید 61-در سازمان های ایران است.
سه پرسش تحقیق به شرح زیر مطرح شد:
پرسش  :6چگونه عملکردهای مالی فعلی سازمان ها بر انتخاب استراتژی های آنها برای مقابله با همه گیری کووید 61-تأثیر
دارد؟
پرسش  :7چگونه عوامل کارآفرینی سازمان ها بر انتخاب استراتژی های آنها برای مقابله با همه گیری کووید 61-تأثیر دارد؟
پرسش  :0چگونه عوامل مالی سازمان ها و عوامل کارآفرینی بر انتخاب استراتژی های آنها برای مقابله با همه گیری کووید-
 61تأثیر متقابل دارد؟

 -3روش شناسی
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رویکرد این تحقیق از نوع کیفی است و از نظر روش به طور کتابخانه ای و میدانی ،از نظر هدف ،اکتشافی ،کاربردی و از نظر
بازه زمانی ،مقطعی انجام شده است .ابزارهای گردآوری داده ها و اطالعات این پژوهش عبارتند از :مصاحبه آنالین از طریق نرم
افزار اسکایپ( 6برای بخش میدانی) ،بررسی اسناد و مدارک سازمانی ،اینترنت ،کتاب ها و مقاله ها (برای بخش کتابخانه ای) .در
این پژوهش 67 ،سازمان های ایران در نظرسنجی برای بررسی عملکردهای مالی ،عوامل کارآفرینی و استراتژی مقابله برای بقا در
همه گیری کووید ،61-شرکت کردند و براساس اطالعات به دست آمده ،تفسیر انجام شد .برای تعیین روایی (اعتبار) پژوهش ،از
روش های مثلث سازی (محقق ،نظریه ،روش ،داده ها) و بازبینی توسط همکار پژوهشی و مشارکت کنندگان در مصاحبه استفاده
شد .همچنین ،برای تعیین پایایی تحقیق ،هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری داده ها ،ایحاد فرایندهای ساختمند برای اجرا
و تفسیر مصاحبه های همگرا ،و استفاده از کمیته ی تخصصی انجام شد .در مجموع ،برای ارزیابی کیفیت پژوهش ،تالش شده
است تا اصل بی طرفی را رعایت کرده و بر قابلیت های تعمیم پذیری (انتقال پذیری) ،تأیید (از طریق بررسی داده ها ،یافته ها و
پیشنهادها) و کاربرد تحقیق تأکید شود.

 -4یافتهها
از  671سازمان مورد تحقیق %17 ،از آن ها با مقیاس کوچک ( 17-6نفر) %61 ،از آن ها با مقیاس متوسط ( 677-16نفر) و
بقیه با مقیاس بزرگ (بیش از  677نفر) هستند.
 %07از سازمان های مطالعه شده خصوصی %71 ،از آن ها دولتی و بقیه تعاونی بودند.
 %07از سازمان های مطالعه شده تولیدی و  %18از آن ها خدماتی بودند.
 %11از سازمان ها قبل از شیوع کووید 61-کاهش درآمد/سود داشته اند.
 %01از سازمان ها آمادگی و آگاهی از رویدادی مانند شیوع کووید 61-را داشته اند.
نرخ کاهش منابع انسانی  %17از سازمان ها نسبت به دوران قبل از کرونا متوسط %8 ،از آنها زیاد و بقیه کم بوده است.
میزان کاهش درآمد  %18از سازمان ها نسبت به دوره مالی قبل از شیوع کرونا کم %1 ،از آنها زیاد و بقیه متوسط بوده است.
میزان کاهش سود  %18از سازمان ها نسبت به دوره مالی قبل از شیوع کرونا کم %71 ،از آنها زیاد و بقیه متوسط بوده است.
میزان کاهش ذخایر نقدی  %01از سازمان ها کم %77 ،از آنها زیاد و بقیه متوسط بوده است.
 %61از سازمان ها با تأخیر حداکثر یک روز متوجه تأثیر کووید 61-بر روی کسب و کار خود %61 ،از آنها با تأخیر حداکثر یک
هفته %17 ،با تأخیر حداکثر یک ماه و بقیه با تأخیر حداکثر یک فصل شدند.
 %1از سازمان ها با تأخیر حداکثر یک روز طول کشید تا سازمان راه حل های مقابله با همه گیری کووید 61-را اجرا کنند،
همچنین %77 ،از آنها با تأخیر حداکثر یک هفته %18 ،با تأخیر حداکثر یک ماه و بقیه با تأخیر حداکثر یک فصل طول کشید تا
سازمان راه حل های مقابله با همه گیری کووید 61-را اجرا کنند.
 %78از سازمان ها معتقدند که اگر وضعیت شیوع طوالنی مدت شود و تأثیرات قابل توجهی بر سالمت مالی خود داشته باشند،
سازمان تا کوتاه مدت %78 ،تا میان مدت و بقیه تا یلند مدت می توانند دوام بیاورند.
1. Skype
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در زیر به برخی از راه کارهای سازمان های مورد مطالعه در مواجهه با بحران پاندمی کرونا اشاره می شود:
 استقامت و پشتکار داشتن و کار کردن ارائه فعالیت های خدمات حسابرسی بدون وقف زمانی طبق برنامه ریزی های انجام شده در کنار اجرای پروتکل هایاعالمی از سوی سازمان های متوالی کنترل کرونا
 به کارگیری شیوه های نوین تدریس و همچنین روش های نوین بازاریابی و جذب مشتری و هنر جو استفاده از خدمات به طور اینترنتی ،ایجاد تمهیداتی برای پرداخت اقساطی توسط مشتریان و تمدید زمان برای صدورقرارداد بیمه نامه
 ایجاد همکاری بیشتر و تقویت روحیه کار تیمی از سوی مدیران ارشد سازمان ،حمایت همه جانبه از کارکنان. تغییر سبک آموزشی و پژوهشی استادان و یادگیری و ارزیابی دانشجویان ،خدمت دهی از راه دور و استفاده از سبکهای آموزش الکترونیکی ،استفاده از شرایط دورکاری برای کارمندان واحدهای اداری
 افزایش تنوع خدمات و کاهش هزینه ها استفاده از پروتکل های بهداشتی. استفاده از پروتکل های بهداشتی ،کاهش هزینه های رفت و آمد ،استفاده ی بیشتر از نرم افزارهای گوناگون و جدید،استفاده ی بیشتر از دوربین مدار بسته برای کنترل و برنامه ریزی پروژه.
 فاقد راه حل و استراتژی درخواست حمایت های اقتصادی از دولت برای تولید کننده و مصرف کننده برگزاری دوره ها به طور آنالین ،رعایت پروتکل های بهداشتی در مؤسسه رعایت پروتکل های بهداشتی ،استفاده از تمهیدات الزم برای پیشگیری ،استفاده از دستگاه  UVمخصوص تهویه هوا،استفاده از پاگیر برای باز کردن درها ،استفاده از ماسک و دستگاه ضد عفونی دست ها
 گذاشتن دستگاه الکل ،کشیدن پالستیک جلوی کارمندان و زدن ماسک اجباری. رعایت کردن پروتکل های بهداشتی ،تعدیل نیروها ،به صورت شیفتی و تغییرات در سیستم رزواسیون به طور مکانیزه وایجاد وب های مختلف برای مشتری مداری
 ارایه تخفیفات روی خدمات و ارایه خدمات آنالین کارکردن داوطلبانه و جلسات روزانه برگزار کردن پرسنل کافی ،تولید و واردات کافی مثل ماسک و الکل و اکسیژن و ...واکسن مورد نیاز در اسرع وقت تامین شود،استخدام منابع انسانی (پرستار)
 به دلیل ضروری بودن کسب و کار صرفا توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده امکان فروش محصوالت به طور غیر حضوری و بازاریابی های بیشتر دورکاری کارکنان رعایت کامل پروتکل بهداشتی توسط کارکنان آگاهی سازی برای منابع انسانی تجهیز کردن لوازم بهداشتی و ایمنی واکسن زدن کارکنان اعالم دستور العمل های ایمنی و بهداشتی در کارگاه رعایت پروتکل های بهداشتی نوع کار به نحوی است که کرونا تاثیر کمی داشته و لذا تا کنون مشکلی نداشته است آموزش مجازیدر پایان به این گزارش باید اشاره کرد که  %77از سازمان ها در حین شیوع کووید 61-ابتکارات حمایتی از دولت دریافت کرده
اند و  %01از آن ها اعتماد به توانایی دولت در مبارزه با شیوع کووید 61-و بازیابی اقتصاد را تأیید نمی کنند.

 -5نتیجه گیری ،پیشنهادها و محدودیت ها
این مقاله سواالت تحقیق در مورد تأثیر عملکرد مالی و عوامل کارآفرینی بر انتخاب استراتژی های مقابله سازمان های ایرانی
در طول بحران اقتصادی ایجاد شده توسط شیوع کووید 61-را بررسی می کند .عالوه بر تأثیرات منحصر به فرد بر روی انتخاب
راهبردهای مقابله ،اثرات متقابل بین دو گروه راهبردها نیز بررسی می شود.
اول ،می توان از تجزیه و تحلیل توصیفی استخراج کرد که اکثر سازمان های مصاحبه شونده دارای آگاهی استراتژیک بودند و
آماده سازی برای بحران هایی مانند شیوع کووید .61-این یافته نشان داد که سازمان های ایرانی شیوه های مدیریت ریسک را
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برای مقابله با بحران ها و عدم قطعیت ها جدی تر گرفته اند .این می تواند نتیجه مستقیم تجربیات بحران های مالی اخیر در ایران
و سایر کشورها باشد .سازمان های مصاحبه شونده تحت تأثیر کووید 61-قرار گرفتند و آنها کاهش درآمد ،سود یا پول نقد را
گزارش کردند .این یافته ها می تواند ناشی از تأثیرات بی سابقه کووید 61-یا برنامه های ناکافی برای مقابله با بحرانی مانند این
همه گیری باشد.
یکی دیگر از دالیل افت شدید عملکرد کسب و کار می تواند اقدامات ضروری اما تهاجمی علیه دولت ایران علیه کووید61-
باشد که شامل تعطیلی بیشتر فعالیت های اقتصادی و اجرای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی است .در سطح صنعت ،نگرانی سرمایه
گذاران در مورد همه گیری کووید 61-بیشتر صنایع اصلی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است در سطح جهانی ،بازده منفی قابل
توجه بازار سهام در صنایع سرگرمی ،خدمات و صنایع سنگین از ابتدای شیوع بیماری قابل مشاهده است ( .)70در سطح سازمان،
 88سازمان استراتژی های کاهش هزینه و فقط  00سازمان استراتژی های متمرکز بر رشد را انتخاب کردند .این را می توان با
روند بد بینی نسبت به شیوع کووید 61-در میان سازمان های ایرانی توضیح داد.
دوم ،بررسی ها نشان داد که عوامل مالی و عوامل کارآفرینی تأثیر قابل توجهی بر انتخاب راهبردهای مقابله ای دارند .با این
حال ،عوامل کارآفرینی مانند زمان واکنش ،راهکار منطقی و زمان بقا نقش مهمی را در توضیح انتخاب استراتژی های مقابله با
کووید 61-نسبت به عوامل مرتبط با مالی ایفا می کنند .کاهش سود ،کاهش درآمد و کاهش نقدینگی ناشی از عوامل مالی است.
به طور خاص ،در مورد استراتژی های مقابله (شامل کاهش هزینه عملیاتی و منبع جدید) ،فقط عوامل کارآفرینی (شامل زمان
واکنش ،راهکار منطقی و )CovidinVNبه طور قابل توجهی با احتمال انتخاب دو استراتژی کاهش هزینه و متمرکز بر رشد
ارتباط دارند .این مطلب با شواهد تجزیه و تحلیل توصیفی سازگار است که تاثیر شوک های برون زا ایجاد شده توسط همه گیری
کووید 61-بر عملکرد مالی سازمان ها اجتناب ناپذیر و همگن است .در این شرایط ،ادراک مدیران و توانایی کارآفرینی آنها عوامل
متمایز کننده ای هستند که سازمان ها در انتخاب راهبردهای مقابله ای تعیین می کنند (.)71 ،71
سوم ،عوامل مالی و عوامل کارآفرینی تأثیرات متمایزی بر احتمال انتخاب استراتژی های کاهش هزینه (کاهش هزینه
عملیاتی و کاهش هزینه کارکنان) و استراتژی های متمرکز بر رشد (منبع جدید و انجام ندادن) داشتند .برای مثال ،زمان واکنش
تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه عملیاتی ،اما تأثیر منفی بر منبع جدید داشت .این به آن معنا است که اگر سازمانی به سرعت برای
پاسخ به شیوع بیماری اقدام کند ،به احتمال زیاد استراتژی متمرکز بر رشد انتخاب می شود تا استراتژی کاهش هزینه .همین
تأثیرات را می توان برای آمادگی استراتژیک ،زمان بقا و راهکار منطقی مشاهده کرد .این یافته ها با تحقیقات روی استراتژی های
مقابله سازگار است ،که ویژگی ها و سوابق مختلف دو گروه از راهبردهای مقابله در زمان بحران را مشخص می کند ()71 ،61
تحقیق در مورد دیدگاه مبتنی بر منابع در مورد مزایای رقابتی و قابلیت های پویای سازمان ها نیز نشان می دهد که عوامل
کارآفرینی مانند پیکربندی مجدد ،یکپارچه سازی ،دستیابی به منابع جدید و اقدام سریع کلید توسعه توانایی های جدید ،یافتن منابع
جدید درآمد و بقا در یک محیط آشفته است (.)07 ،71 ،78 ،70
چهارم ،هنگام بررسی و ارزیابی اثرات متقابل بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی ،نتایج نشان داد که تأثیرات ترکیبی برای
استراتژی های متمرکز بر رشد بسیار مهم تر از استراتژی های کاهش هزینه است .اثرهای متقابل قابل توجه ،متعلق به الگوهای
منبع جدید و کاری انجام نده است .در مقابل ،تأثیر مدل های کاهش هزینه عملیاتی و کاهش هزینه کارکنان تقریبا کم تر هستند.
این یافته ها داللت بر این دارد که روابط تعاملی و غیر خطی بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی بسیار مهم تر از روابط اصلی در
مورد تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی های متمرکز بر رشد نسبت به استراتژی های کاهش هزینه است.
پنجم ،حمایت دولت و اعتماد به اقدامات دولت عوامل اساسی برای فعالیت یک سازمان در هنگام بحران ها هستند .این یافته
با نتایج تحقیقات گذشته مطابقت دارد که ادعا می کند مداخالت و حمایت دولت با تاب آوری سازمان ها ارتباط مثبت دارد ،نیروی
کار آنها را کوچک نمی کند و ارزش خود را در هنگام بحران حفظ نمی کند (.)01 ،00 ،07 ،06
سرانجام ،برداشت های متفاوت مدیران از خطر جهانی کووید 61-این است که تأثیر عوامل مالی (کاهش درآمد ،کاهش
نقدینگی و بدهی سرمایه) در انتخاب استراتژی های مقابله تعدیل می کند .اثرات سرریز خطرات جهانی همه گیری کووید61-
بسیار مهم تر از خطرات محلی در مورد تصمیمات مدیران در مورد استراتژی های واکنش است .این را می توان تا اندازه ای با
استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی در ایران توضیح داد که دسترسی به اخبار جهانی مربوط به کووید 61-را بسیار آسان تر می
کند ( .)01تأثیرات سرایت کننده خطرات همه گیر بر فعالیت های تجاری در زمینه های مختلف می تواند یک موضوع تحقیقاتی
ارزشمند برای درس گرفتن از رویدادهای شدید مانند کووید 61-باشد (.)77
به طور کلی ،این مطالعه به سواالت تحقیق مربوط به تأثیرات شیوع کووید 61-بر عملکرد مالی سازمان ها و نحوه مدیریت
کارآفرینی خود برای انتخاب بهترین استراتژی های مقابله ای برای بقا در بحران اقتصادی و اجتماعی پرداخته است .برخی از
ترکیبات منحصر به فرد که بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی وجود داشته است ،تأثیر قابل توجهی دارند و مدیران می توانند در
مورد نحوه تصمیم گیری همکاران خود درباره استراتژی های مقابله با شیوع کووید 61-آگاه شوند.
این مطالعه یکی از معدود مواردی است که اثرات متقابل بین عملکرد مالی و عوامل کارآفرینی را در تصمیم گیری برای
انتخاب استراتژی های مقابله در شرایط بحران مورد توجه قرار داده است .با این حال ،این مطالعه تعدادی از محدودیت های یک

 احتمال خطرات سوگیری.مطالعه مقطعی را با استفاده از یک مصاحبه آنالین به عنوان روش جمع آوری اطالعات انجام داده است
 مانند تأثیرات، این مطالعه نمی تواند بسیاری از جنبه های جالب مربوط به انتخاب استراتژی مقابله،ً ثانیا.در نمونه وجود دارد
 پژوهش های بیشتری مورد، برای کشف این جهت تحقیق.منحصر به فرد صنایع مختلف بر انتخاب را به طور کامل بررسی کند
 برخی از تأثیرات متقابل قابل توجه را نمی توان به، به دلیل تعامالت پیچیده بین عوامل مالی و عوامل کارآفرینی، سوم.نیاز است
 روش های مختلفی مانند روش های ترکیبی باید برای بررسی این حوزه تحقیق بین رشته ای، بنابراین.راحتی درک و توضیح داد
، پیشنهاد می شود دولت می تواند اقداماتی شامل بازاریابی خالقانه و ویروسی.بین تصمیمات مالی و کارآفرینی استفاده شود
، روزه برای همه ورودهای بین المللی61  قرنطینه های شدید، لغو رویداد عمومی،تدریجی غربالگری دما در همه اماکن عمومی
 نصب مواد ضدعفونی...  اجبار کردن پوشیدن ماسک و، ممنوعیت تجمعات عمومی،قرنطینه جمعی همه تماس های بیماران مبتال
 ساختمان های مسکونی و محل کار برای کمک به درآمد و سود سازمان ها و اقتصاد ایران انجام،کننده دست در اماکن عمومی
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چکـیده
هدف ازانجام پژوهش حاضر ،بررسی وتعیین تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات برعملکرد مالی سازمان با نقش میانجی کیفیت
رابطه (مطالعه موردی :شعب بانک ملت تبریز) میباشد .این پژوهش از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی است و از حیث
روش انجام آن ،در زمره پژوهشهای پیمایشی قرار میگیرد .جامعه آماری کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملت در تبریز
و به تعداد  054نفر میباشد که از  144پرسشنامه توزیع شده  100پرسشنامه به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی
انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه میباشد .پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شده
( )<4/0و روایی محتوایی نیز با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان مورد تایید گردیده است .دادههای گردآوری شده از
طریق نرمافزار  SmartPlsو  Lisrelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .فرضیات تحقیق با استفاده از روش معادالت
ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد در شعب بانک ملت تبریز آمیخته بازاریابی خدمات بر کیفیت رابطه تاثیر
دارد،آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان تاثیر دارد ،کیفیت رابطه بر عملکرد مالی سازمان تاثیر دارد و نهایتا
آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان با تاکید بر نقش واسطه کیفیت رابطه تاثیر دارد.

واژگـان کلـیدی :آمیخته بازاریابی خدمات ،عملکرد مالی سازمان ،کیفیت رابطه ،بانک ملت تبریز.

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
mjedali76@gmail.com
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 -1مقدمه
محققان بازاریابی خدمات ،مطالعات زیادی را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصوالت انجام دادند .بخش
عمدهای از این تالشها صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کاالها متفاوت
است ،شد .با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کاالهاست ،این اندیشمندان توانستند
بازاریابی خدمات را از بازاریابی کاالها متمایز سازند .بدین ترتیب محققان بازاریابی خدمات ،یک تئوری مدیریتی جدید را ایجاد
کردند و آن را از بازاریابی کاالها متمایز ساختند (گولداسمیت .)0000 ،همچنین با ظهور عصر اطالعات و تشدید رقابت ،دیگر
ارزیابی عملکرد سازمان تنها با تحلیل معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نیست و ایجاد سیستم ارزیابی و مدیریت استراتژی سازمان
امری غیر قابل اجتناب است( .کاپالن و نورتون .)0000 ،از طرفی دیگر ایجاد وفاداری در مشتری یک متغیر کلیدی برای حفظ
مشتری است زیرا مشتریان وفادار حساسییت کمتری نسبت به قیمت دارند .در همین زمان ،مشتری راضی تمایل بیشتری نبست به
دیگر مشتریان برای بیشتر خرج کردن دارد و خریدهایشان را با مقادیر و حجم بیشتر تکرار می کنند (هینینگ و همکاران.)1440 ،

 -2بیان مساله

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 5411

امروزه سازمان ها به بررسی سرمایه گذاری خود روی فعالیتهای کسب وکار می پردازند .آنها منابع شایان توجهی را برای
ایجاد ،نگهداری و تقویت قابلیت های بازاریابی صرف می کنند (مورگان و همکاران .) 1440 ،0در این وضعیت مدیران برای نشان
دادن بهره وری اقدامات و هزینه های بازاریابی تحت فشارند (یانگ .) 1440 ،1بنابراین ایجاد ارتباط میان فعالیت های بازاریابی و
استفاد ه از منابع با عملکرد مالی و ارزش سازمان ،میان پژوهشگران بازاریابی ،به اولویت اساسی تبدیل شده است (مورگان و
همکاران .) 1440 ،از طرفی بخش خدمات ،مجموعه زیادی از صنایع و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی بزرگ و کوچک را شامل
می شود .در سازمان های خدماتی ،کارکنان بخش خدمات رابطه متقابل علی با مشتری برقرار می کنند تا خدمت مورد نظر عرضه
گردد و کیفیت این رابطه متقابل ،سازمان های برتر را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد به طوری که مزیت رقابتی ایجاد شده
می تواند به درجات باالی رضایت مشتریان و ارتقای سود و رشد سازمان ها منجر گردد .عوامل و منابع مختلفی در دستیابی به این
مزیت دخالت دارند که مهمترین آنها نیروی انسانی و نحوه ارائه خدمات است (ملک زاده و همکاران .)0100 ،از طرف دیگر با ظهور
بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی شاهد افزایش شدت رقابت در صنعت بانکداری ایران می باشیم باید در جهت حفظ
مشتری و ایجاد روابط بلندمدت با او حرکت کرد .زیرا روابط غیر دوستانه با مشتری موجب از دست رفتن موقعیت و حذف شدن از
صحنه رقابت خواهد شد .طی سال های اخیر بخش خدمات مالی ایران به ویژه صنعت بانکداری به واسطه ظهور فناوری های
جدید ،مشابهت نسبی خدمات و حضور رقبای بخش خصوصی ،صحنه رقابت را تجربه میکند و از هر زمان دیگر برای متمایز شدن
و حضور پایدار در عرصه رقابت ،نیازمند برقراری رابطه نزدیک و مطمئن با مشتریان میباشد .برقراری رابطه بلندمدت با مشتری یک
استراتژی حیاتی محسوب میشود .بانکها باید رابطه بلندمدت و سودمندی را با مشتریان بهمنظور حضور پایدار در محیط رقابتی
بانکداری کنونی ایجاد کنند .مطالعات متعددی نشان داده است که سودآوری یک بانک شدیداً به وفاداری و نگهداری مشتریان
وابسته است .بدیهی است حفظ و توسعه رابطه بلند مدت ،خود به خود رخ نمی دهد و مستلزم اتخاذ استراتژی های مناسب بازاریابی
رابطه مند است .با توجه به مطالب ذکر شده ،در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آمیخته بازاریابی خدمات
بر عملکرد مالی مشتری با تاکید بر نقش واسطه کیفیت رابطه در شعب بانک ملت تبریز چه تاثیری دارد؟

 -3اهداف تحقیق
هدف اصلی :تعیین تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان با نقش میانجی کیفیت رابطه در شعب بانک ملت
تبریز.
اهداف فرعی:
تعیین تاثیرآمیخته بازاریابی خدمات بر کیفیت رابطه در شعب بانک ملت تبریز.
تعیین تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان در شعب بانک ملت تبریز.
تعیین تاثیر کیفیت رابطه بر عملکرد مالی سازمان در شعب بانک ملت تبریز.

1 Morgan et al
2 Yang
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 -4فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان با نقش میانجی کیفیت رابطه در شعب بانک ملت تبریز تاثیر
دارد.
فرضیه های فرعی:
 آمیخته بازاریابی خدمات بر کیفیت رابطه در شعب بانک ملت تبریز تاثیر دارد.
 آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان در شعب بانک ملت تبریز تاثیر دارد.
 کیفیت رابطه بر عملکرد مالی سازمان در شعب بانک ملت تبریز تاثیر دارد.

 -5مدل مفهومی تحقیق

 -6روش تحقیق

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 5411

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

پژوهش حاضر ،از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی است و از حیث روش انجام آن ،در زمره پژوهشهای پیمایشی از نوع
تحلیلی قرار میگیرد .به این دلیل پیمایشی است که برای گردآوری دادهها از تعداد معینی از افراد که به عنوان نمونه انتخاب شده-
اند خواسته میشود به پرسش نامههای استاندارد شده پاسخ دهند.

 -1-6جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملت در تبریز و به تعداد  054نفر می باشد.
با توجه به تعداد جامعه آماری و با استناد به جدول مورگان ،تعداد نمونه آماری  100نفر برآورد می شود.

 -2-6روش گرد آوری داده ها
در این پژوهش از روشهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شده است:
 بررسی و مطالعه کتابهایی که متغیرها و سایر عوامل تحقیق در آن نگاشته شده است؛
 استفاده از مقاالت داخلی و خارجی و پایاننامههایی که مرتبط با موضوع تحقیق نگاشته شده است؛

 -3-6ابزار گردآوری و اندازه گیری داده ها
به طور کلی در این پژوهش برای مطالعه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت پشتیبانی از مدل تحقیق و تدوین
پرسشنامه از روش کتابخانه ای استفاده شده است در روش کتابخانهای با مراجعه به کتب و مقاالت فارسی و التین ،بخشی از
اطالعات الزم جمع آوری گردیده و به عالوه از اینترنت به عنوان منبع اطالعات روز علمی استفاده به عمل آمده و مقاالت معتبر
پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت.
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در این تحقیـق برای گردآوری اطالعات و اندازهگیری متغیرهای تحقیق از سازههای مستخرج از پرسشنامه استفاده شد .بدین
صورت که برای سنجش آمیخته بازاریابی خدمات از پرسشنامه یعقوبی و همکاران ( )0104شامل  10گویه ،برای سنجش عملکرد
مالی از پرسشنامه عزیزی ( )0104شامل  10گویه و برای سنجش کیفیت رابطه از پرسشنامه هوانگ ( )1440شامل  14گویه
استفاده شده است.

 -4-6روایی ابزار اندازهگیری
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری ،بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .در پژوهش حاضر برای
تعیین روایی ابزار جمعآوری اطالعات ،از روایی نمادی استفاده گردیده است .بدین ترتیب که پرسشنامهی اولیه تنظیم شده در اختیار
چند تن از ا ساتید مدیریت و کارشناسان امر قرار داده شده تا در رابطه با روایی پرسشنامه و اینکه سؤاالت پرسشنامه طرح شده،
آنچه را که مدنظر است اندازه میگیرد یا نه ،اظهارنظر نمایند .سپس نظرات اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم
در سواالت اعمال شده است.

 -5-6پایایی تحقیق

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 5411

پایایی به معنی میزان اطمینان به نتیجه بدست آمده و احتمال تکرار همان نتیجه در صورت تکرار تحقیق است .در پایان نامه
حاضر برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری ،روش آلفای کرونباخ که عمومیترین روش برای اندازه گیری پایایی می باشد ،مناسب
تشخیص داده شد ،این روش بیانگر این موضوع است که تا چه حد گویه های یک متغیر معرف ابعاد آن متغیر می باشد.
جدول  -1جدول تعیین پایایی سواالت پرسشنامه (به روش آلفای کرونباخ)
متغیر

تعداد گویه ها

ضریب آلفای کرونباخ

آمیخته بازاریابی خدمات:

32

11750

خدمات

4

11735

قیمت

3

11752

مکان

7

11754

ترویج

1

11721

کارکنان

1

11713

فرایندهای انجام کار

2

11732

امکانات فیزیکی

2

11710

عملکرد مالی:

35

11722

مدیریت ارزش

7

11701

کنترل ریسک

7

11015

کنترل هزینه

7

11700

کیفیت رابطه:

31

11034

اطمینان

4

11013

کنترل دو طرفه

4

11724

رضایت از رابطه

4

11054

تعهد در رابطه

4

11702

حل مشکل

4

11012

از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن دادهها مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیهایی که پایه تحلیل قرار میگیرد ،در
جامعه برابر با صفر نیست ،از آزمون بارتلت استفاده شده است .به عبارت دیگر با استفاده از آزمون بارتلت میتوان از کفایت نمونه-
گیری اطمینان حاصل کرد .نتایج حاصل که در جدول شماره  5-0نشان داده شده است ،نشانگر مناسب بودن همبستگیهای
موجود بین دادهها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونهگیری است ،از این رو میتوان به تحلیل عاملی ،اقدام کرد.
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جدول  -2آزمون  KMOو بارتلت

آزمون کرویت بارتلت

شاخص آماری

مقدار

شاخص KMO

1/044
آماره

5772/512

درجه آزادی

511

سطح معناداری()sig

1/111

متغیر

آمیخته بازاریابی
خدمات

عملکرد مالی

کیفیت رابطه

ابعاد متغیر

Extraction

خدمات

.171

قیمت

.712

مکان

.125

ترویج

.717

کارکنان

.770

فرایندهای انجام کار

.014

امکانات فیزیکی

751

مدیریت ارزش

.113

کنترل ریسک

.725

کنترل هزینه

.130

اطمینان

.140

کنترل دوطرفه

.745

رضایت از رابطه

.713

تعهد در رابطه

.732

حل مشکل

.732

 -7آزمون فرضیات تحقیق

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 5411

با توجه به عدد ( KMOبزرگتر از  )4/0و عدد
معناداری آزمون بارتلت( )<sig4045میتوان گفت که
داده-ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از
شرایط مورد نیاز برخوردار است.
این جدول دارای دو ستون  Initialو Extraction
میباشد که نشاندهندۀ اشتراک یک متغیر(گویه) برابر با
مربع همبستگی چندگانه (  )𝑅2با عاملها است .ستون
اول اشتراکات اولیه ،اشتراکها را قبل از استخراج
عامل(یا عاملها) بیان میکند و تمامی اشتراکهای اولیه
برابر یک است و هر چه مقادیر اشتراک استخراجی
بزرگتر باشد (یعنی بزرگتر از  )405عاملهای موردنظر را
بهتر توصیف (نمایش) میدهند .بنابراین جدول باال
نشاندهندۀ مناسب بودن تمامی سؤاالت در فرآیند
تحلیل عاملی میباشد به علت اینکه عدد اشتراکات
سؤاالت از  405بیشتر است.

جدول  -3اشترکات اولیه

در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار  PLSمیپردازیم.

شکل  -2مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی
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شکل  -3مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری

 -2-7برازش مدلهای اندازهگیری
سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 5411

پایایی :1به منظور بررسی پایایی مدل اندازه-
گیری تحقیق ،به بررسی ضرایب بارهای عاملی،
ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 1میپردازیم.
سنجش بارهای عاملی:
مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای
عاملی 400 ،میباشد .در جدول فوق تمامی اعداد
ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از  400بیشتر است که
نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
برازش مدل کلی معیار GOF3

جدول  -4ضرایب بارهای عاملی

متغیر

آمیخته بازاریابی
خدمات

عملکرد مالی

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار GOF

استفاده میشود که سه مقدار  4015 ،4040و  4010به
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOF
معرفی شده است.
این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:

کیفیت رابطه

ابعاد متغیر

Extraction

خدمات

11747

قیمت

11715

مکان

11721

ترویج

11702

کارکنان

11772

فرایندهای انجام کار

11170

امکانات فیزیکی

11747

مدیریت ارزش

11700

کنترل ریسک

11077

کنترل هزینه

11101

اطمینان

11730

کنترل دوطرفه

11737

رضایت از رابطه

11773

تعهد در رابطه

11770

حل مشکل

11470

GOF  communalities  R 2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست میآید.
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
جدول  -5میزان  Communalityو  R2متغیرهای تحقیق
متغیرهای مکنون

Communality
11175

11240

کیفیت رابطه

11172

11441

آمیخته بازاریابی

11102

11111

عملکرد مالی

R2

1 -Reliability
2 -Composite Reliability
3 - Goodness of Fit
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جدول  -6نتایج برازش مدل کلی

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐲𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐮𝐦𝐦𝐨𝐂

̅̅̅̅
𝟐𝐑

GOF

1/174

1/374

1/202

با توجه به مقدار بدست آمده برای  GOFبه میزان  ، 4/100برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود.
برازش مدل ساختاری معیار  R Squaresیا R2

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته)
مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  4011 ،4000و  4000به
عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با شکل  ،0-0مقدار  R2برای سازههای
درونزای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.
جدول  -7نتایج معیار  R2برای سازه درونزا

کیفیت رابطه

11441

آمیخته بازاریابی

11111

عملکرد مالی

ضرایب معناداری (مقادیر )t_values
با توجه به شکل شماره  ،1-0فرضیههای تحقیق چون ضرایب  tبیشتر از  0000بدست آمدهاند ،لذا در سطح اطمینان %05
معنادار بودن آنها تأیید میشود.
جدول  -8نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل پژوهش
ضریب

معناداری

مسیر()β

()T-Value
50/211

تایید فرضیه اول
تایید فرضیه دوم
تایید فرضیه سوم

فرضیه

روابط علی بین متغیرهای پژوهش

اول

آمیخته بازاریابی خدمات بر کیفیت رابطه در شعب بانک ملت
تبریز تاثیر دارد.

1/770

دوم

آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان در شعب
بانک ملت تبریز تاثیر دارد.

1/421

4/717

1/310

3/177

سوم

کیفیت رابطه بر عملکرد مالی سازمان در شعب بانک ملت
تبریز تاثیر دارد.

نتیجه آزمون

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 5411

متغیرهای مکنون

R2
11240

همچنین رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی پژوهش که نشاندهندۀ میزان رابطه مستقیم و
غیرمستقیم متغیرها بر روی یکدیگر است ،در قالب جدول شماره  00-0ارائه میشود.
از آنجا که در این تحقیق متغیر کیفیت رابطه متغیر میانجی(واسطه) میباشد الزم است تحلیلی داشته باشیم بر نقش میانجی
آنها و در واقع بسنجیم که آیا این متغیر در رابطه بین متغیر مستقل و وابسته نقش میانجی دارد یا خیر؟
بنابراین برای بررسی معنی داری اثر میانجی در این تحقیق از آزمون سوبل استفاده شده است .در این آزمون با استفاده از
ضریب غیر استاندارد مسیر و خطای استاندارد آن آزمون اجرا میشود که نتایج آن در جدول  00-0نشان داده شده است.
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جدول -9نتایج آزمون معنی داری اثر متغیر میانجی کیفیت رابطه
مسیر ساختاری تحقیق
بازاریابی خدمات

کیفیت رابطه

مقدار آماره آزمون سوبل Z-Value

3/174

عملکرد مالی
a b

) (b  s )  (a 2  sb2 )  ( s a2  sb2
2

2
a

 2.064  1.96

  Value 

)(0.668 * 0.208
) (0.208 * 0.035 )  (0.668 2 * 0.100 2 )  (0.035 2 * 0.100 2
2

2



با توجه به نتایج باال مقدار  z-valueحاصل از آزمون سوبل برابر با  1/400شد که بدلیل بیشتر بودن از  0000میتوان اظهار
داشت که در سطح اطمینان  05درصد ،آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان با تاکید بر نقش واسطه کیفیت رابطه در
شعب بانک ملت تبریز تاثیر دارد.

 -8پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 5411

با توجه به یافته های تحقیق ،پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه می گردد.پیشنهاد در راستای فرضیه اول پژوهش:
پیشنهاد در راستای فرضیه اول:
 متناسب بودن شهریه های دریافتی با خدمات بانک؛
 استفاده از مشورت افراد خبره و مطلع در ترویج بهتر خدمات؛
 رضایت مشتریان از نحوه برخورد کارکنان این بانک؛
 مناسب بودن شیوه تبلیغات این بانک؛
 رضایت مشتریان از تجهیزات پیشرفته این بانک.
پیشنهاد در راستای فرضیه دوم:
 استفاده از مدیریت ارزش به عنوان روشی بسیار سودمند و کارآمد جهت کاهش هزینه های غیر ضروری.
 درک مدیریت از هدف و ارزش پیامدهای برنامه های اجرائی
 ارتباط منطقی هزینه ها با نحوه عملکرد فعالیت های بانک
 بودجه بندی قراردادها و فعالیتهای بانک به منظور ایجاد برنامه های مبنا
پیشنهاد در راستای فرضیه سوم:
 برخورد بانک ملت به صورت منصفانه و عادالنه
 تأثیر یکسان کارکنان و بانک ملت بر تصمیم گیری های بانک
 ارزشمندی تالش برای حفظ ارتباط با بانک
 پیدا کردن یک راه حل مسالمت در موقعیت های تضاد.

منابع
.0
.1

.1
.0
.5

10

احمدپور ،هادی ،) 0105 ( ،بررسی کارایی سیستم بانکی ج.ا .ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران.
اسماعیل پور ،مجید؛ سعادت علیزاده ،مریم ،)0100( ،بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه
مشتریان صنعت بیمه ایران ،فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان ،صص .10-00
بابایی ،ب (  ،) 0100اندازه گیری و بررسی کارایی در بانک های تجاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در ایران،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.
باقری ،احسان ،0100 ،ارزش آفرینی در بانک ،روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره .)10/41/0100( 1400
حقیقی کفاش ،مهدی؛ صحت ،سعید؛ عباسنژاد ،سعید ،0104 ،بررسی رفتار اخالقی فروشندگان در وفاداری مشتریان بیمه
های عمر ،تهران :چهارمین کنفرانس کسب وکار بیمه.
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Abstract:
The goal of the present research is to study the Investigating the effect of service marketing mix
on financial performance of organization with emphasis on role of mediator of relationship
quality (case study: Tabriz Mellat Bank Branches). This research is applied and considering the
research mehod, it can be categorized within measurement-Scrolling research types. The
statistical population of the staff and experts of the National Bank Branches in Tabriz is 950
people. Out of 300 distributed questionnaires, 274 questionnaires were selected as a statistical
sample and selected randomly. The data collection tool is a questionnaire. Reliability of the
questionnaires was calculated and confirmed by Cronbach's alpha (α = 0.7) and content validity
was confirmed by the opinion of professors and experts. The collected data were analyzed using
SmartPls and Lisrel software. The research hypotheses were studied using structural equation
method. The results showed that the marketing mix of services affects the quality of the
relationship, the marketing mix of services affects the financial performance of the organization,
the quality of the relationship affects the financial performance of the organization and
ultimately the combination of marketing services on the financial performance of the
organization with an emphasis on the role of quality intermediary The relationship is affected.

5411  مهر،)23 :(پیاپی4  شماره،سال ششم

Keywords: Marketing mix of services, financial performance of organization, relationship
quality, Tabriz Mellat Bank.
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