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چکـیده
ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی ،شرکتی ،مدیریتی و خارجی طبقهبندیشده است .در این پویش به بررسی
مبانی ،فرضیهها و روابط مرتبط درزمینه مالکیت مدیریت است .مالکیت مدیریتی همانند یک سازوکار حاکمیت شرکتی
یک نقش نظارتی بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا میکند .مدیرانی که مالکیت مؤثری در شرکت دارند ،با خطر
باالیی نسبت به سرمایهگذاران موجه هستند .یکی از علل بروز چنین خطری افزایش بدهیهای شرکت است .بنابراین،
مدیران تمایل دارند که میزان مالکیت خود را برای کنترل سیاستهای مالی مؤثر برای شرکت افزایش دهند .بهطور
خاص ،مدیران تعداد قابلمالحظهای از سهام شرکت را برای اجتناب از استفاده بیشتر از بدهیها و پرداخت سود سهام باال
برای جبران خطر مالی خود نگهداری میکنند.

واژگـان کلـیدی :مالکیت مدیریتی ،نظریه نمایندگی

 -0دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران(.نویسنده مسئول)
Javadsalari65@yahoo.com

 -3استادیار گروه حسابداری ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران.
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 -1مقدمه
مالکیت مدیریتی بهعنوان درصد سهام متعلق به مدیران شرکت تعریف میشود .سطوح مالکیت مدیریتی متفاوت است .این
سطوح میتواند بهعنوان معیاری برای اندازهگیری تضاد منافع بین مدیران و مالکان مورداستفاده قرار گیرد (جنسن و همکاران،0
 .)0091در پی جدایی مالکیت از مدیریت ،نظریههای رفتاری مدیریت بر انگیزههای مدیر تکیه کرد .این نظریههای پیشبینی
میکنند که می توان با استفاده از ساز و کارهایی ،منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد (بامول0050 ،3؛
سایمون0050 ،2؛ سیرت و مارچ0012 ،0؛ و ولیامسون .)0010 ، 5آدام اسمیت )0029( 1نیز نتایج زیان بار این جدایی مدیریت از
مالکیت را این گونه مطرح میکند« .از مدیران سرمایه دیگران نمیتوان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در
حفظ و حراست از سرمایه خود ،مدام هوشیار و نگران باشند .بنابراین ،غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکتهایی همواره رواج
دارد» .جنسن و مکلینگ ،)0091( 9از اولین پژوهشگرانی بودند که با تاکید بر جدایی مالکیت از کنترل رابطه نمایندگی را تئوریزه
کرده و بر این مبنا نتیجه گرفتند که تمایل مدیران به بیشینه سازی ثروت سهامداران وابسته با میزان مالکیت خود ایشان در شرکت
مربوط است .آنها همچنین ،استدالل کردند که افزایش درصد مالکیت مدیریتی ارزش شرکت را از طریق کاهش هزینه نمایندگی،
افزایش میدهد .افزون بر این ،از نظر جنسن ( )0000این امکان وجود دارد که مدیران به رشد فروش و توسعه سازمان که به
افزایش قدرت شخصی آنها منجر میشود عالقه بیشتری از خود نشان دهند .هرچند از نظر وی کارایی بازارهای سرمایه حیطه
فعالیت مدیران را محدود میسازد(خواجوی و شکرالهی.)0201 ،

 -2مبانی نظری و پیشنه پژوهش
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در میان سهامداران درونی آن چه مورد عنایت کارشناسان و از نکات موضوع برانگیز در مبحث مالکیت است ،عمدتا سهم
مدیران از مالکیت شرکت است .زیرا این گروه ،از یک سو به اطالعات درونی و اخبار مخفیانه شرکت دسترسی دارند و از سوی
دیگر از قدرت تصمیم گیری برخورداند .به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان ،اغلب بیش از سایر
کارکنان ،معطوف مدیران ردههای مختلف میباشد؛ اگرچه الاقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطالعات پنهانی
قرار دارند و رفتارهای معامالتی آنها نیز باید به دقت مورد توجه دست فعاالن و اندرکاران بازار قرار گیرد .در این رابطه مطالعه ای
که در کشور ژاپن صورت گرفته ،بیان گر این نتیجه بوده است که در کل ،افزایش مالکیت سهامداران داخلی ،موجب کاهش تضاد
منافع بین مدیران و سهامداران می شود و مالکیت اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت
دیگر ،بر عکس ایاالت متحده آمریکا ،عملکرد شرکتهای ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش یافته است (پوشنر،0
 .)0002در این خصوص تاکنون تحقیقات نسبتا گسترده ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهش گران به
نتایج مختلف و بعضا متضاد رسیده اند .از میان تئوریهایی که براساس یافتههای پژوهشی ازسوی صاحب نظران ارائه شده است،
فرضیههای همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو
فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار میگیرد.

 -3فرضیه همگرایی منافع
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل بااهمیتی هستند که در حاشیه عواملی مانند اندازه شرکت و هزینههای تحقیق و
توسعه ،بر ارزش شرکتها تاثیر مستقیم دارند .براساس فرضیه همگرایی منافع ،با گسترده تر شدن اندازه شرکت ،بهطور معمول
مالکیت سهام شرکت ،بزرگ تر و پراکندگی آن بیشتر میشود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش مییابد.
بهاینترتیب منافع مدیران با خواستههای سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در پیامد ممکن است تصمیم گیری مدیران در
سویی باشد که به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواستههای آنان ،بیشتر در مدار تأمین منافع و رفاه مدیران قرار
گیرد .با توجه به این فرض ،افزایش مالکیت درونی و باال رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ،انتظار میرود
که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در رفتار بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی پایدار تری به وجود
آید (نا.)3883 ،0
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 -4فرضیه تثبیت جایگاه مدیران
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این فرضیه در روبرو فرضیه همگرایی منافع قرار دارد .بهاینترتیب که معتقد است ،پراکندگی و عدم تمرکز مالکیت سهام
شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمیتواند دلیل پایداری برای بیانگیزگی مدیران در بیشینه کردن ارزش شرکت و عملکرد
ضعیف آنان باشد .این فرضیه که از سوی دمستز در سال  0002مطرح و توسط محققان دیگر پی گیری و بررسی بیشتری گردید،
با طرح موضوع تنظیم بازار و بازار کار مدیران ،منتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران ،آنان را الزام میسازد بهرغم مالکیت
درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران ،با محرک حفظ پست و حصول موقعیتهای بهتر و باالتر در
دنیای رقابت کاری ،حداکثر تالش خود را برای تأمین منافع سهامداران بهکارگیرند .حال اگر مدیر قسمت عمدهای از سهام را در
اختیار داشته باشد ،بهنحویکه با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت صیانت نماید ،شاید انگیزه حالت قبل
را برای بهکارگیری حداکثر کوشش خود نداشته باشد .بهاینترتیب ،در صورت تحصیل بیشتر مدیران در شرکت ،حتی ممکن است
ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمیاز سهام را در اختیار دارند .براساس این فرضیه ،هنگامیکه درصد
مالکیت مدیران از حد معینی باالتر برود ،تاثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به مرور ضعیف تر خواهد شد .به عبارت دیگر،
افزایش مالکیت مدیران موجب کم رنگ شدن تاثیرات نظارت خارجی ،تثبیت هرچه بیشتر موقعیت مدیران و کم توجهی آنان به
مقررات و انضباط بازار سرمایه خواهد شد و این مساله تاثیر منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد (نا .)3883 ،مطالعات مختلف
نشان می دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از ارزش کمتری برخوردار است .در مقایسه بین دو
فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود اثر مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت
مدیران با ادعای وجود ارتباط منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر ،شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از
استدالل و پایه تئوریک قوی تر برخودار است؛ زیرا اگر عملکرد مدیر ،مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد ،صرف نظر از درصد
مالکیت مدیر ،می تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل ،عملکرد ضعیف مدیر ،حتی با داشتن مالکیت باال،
ممکن است به ادله متعدد از قبیل موضوع گیری هماهنگ سهامداران دیگر ،حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی
تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکتهای قویتر ،موضعیف مدیر را متزلزل کند و به خطر بیاندازد .فرضیه همگرایی
منافع به ارتباط مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد عمدتا به شرایط بازار و ارزیابی سرمایهگذاران بالقوه از
اثرات مالکیت مدیران توجه میکند .فاما و جنسن ،)0002( 0توجه خود را به هزینههایی معطوف نموده اند که تناسب باالیی،
مالکیت مدیریت میتواند برای شرکت داشته باشد .وقتی مدیر ،مالک درصد پایینی از سهام شرکت میباشد ،او تحت تاثیر نیروهای
بازار و اعمال نظارت کارآمد ،در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت میکند (فرضیه همگرایی منافع) .در مقابل زمانی که
مدیر ،کنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد ،او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کامال
مغایر با هدف به بیشینه رساندن ارزش موسسه میباشد (فرضیه سنگربندی) .رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق باال برای خود،
استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی باشکوه که میتواند لطمه جدی به اهداف
شرکت وارد نماید .بهاینترتیب ،ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگر بندی منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین
نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت میشود .مک کانل و سروز )0008( 3سعی کردند به تشریح این دو نیروی مخالف بپردازند.
تیم تحقیقاتی مورک در این مورد چنین بیان میکنند که :مباحث تئوری به تنهایی قادر به پیش بینی شفاف و روشن رابطه بین
مالکیت مدیریت و ارزش بازار داراییهای موسسه نمیباشد .در حالی که فرضیه همگرایی منافع ،وجود یک رابطه مثبت و با ثبات را
وعده میدهد ،فرضیه سنگر بندی ،اشاره بر این دارد که ارزش بازار موسسه میتواند بهطور معکوس تحت تاثیر نسبت باالی
مالکیت مدیریت باشد(گل خندان)0201 ،

 -5نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت
جداسازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی میشود .مدیران همیشه در جهت منافع
سهامداران فعالیت نمیکنند و ممکن است از داراییهای شرکت استفاده نامعقول نمایند .بنابراین بین مالک و مدیر تضاد منافع
وجود دارد .وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میتواند به مشکالت و مسایل نمایندگی منتهی شود که براساس نظریه
نمایندگی ،دارای هزینه است .هزینههای نمایندگی در نتیجه جداسازی مالکیت و کنترل افزایش پیدا میکند .این تضاد منافع مولد
انگیزه الزم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش و در نتیجه انجام حرکاتی (بهعنوان مثال تحریفات صورتهای مالی)
است که غالبا زیان سرمایه گذار را در بر دارد .در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به صورت نسبی تضمین کننده شفافیت
اطالعات گزارش شده در صورتهای مالی باشد ،ضرورت مییابد .در یک اقتصاد آزاد که در محیط ایران نیز حاکم است ،این
مکانیزم در قالب حسابرسی مالی وتوسط حسابرسان مستقل ارائه میگردد(کوکی و همکاران .)3880 ،2از دید نظریه نمایندگی دلیل
اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل ،وظیفه اعتباردهی (شهادت دهی) است .مطالعات مختلف نشان میدهد چنانچه مدیران،
1 Fama, & Jensen
2 McConnell & Servaes
3 Kouki & et al
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سهامداران شرکت خود نیز باشند ،انگیزه آنان برای نظارت بیشتر میشود .زیرا هرچه سهم مالکیت مدیر بیشتر شود ،برای افزایش
ارزش شرکت بیشتر تالش میکند .زمانی که مدیر مالک  %088سهام شرکت است ،هزینههای نمایندگی سهامداران صفر میشود
و یک رابطه مثبت بین هزینههای نمایندگی سهامداران و جداسازی مالکیت از کنترل بوجود میآید .اما وقتی درصد مالکیت مدیران
به زیر  %088میرسد سهم مالکیت سهامداران بهطور نسبی بین آنها پخش میشود .در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از
زیر کارشانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد(فارر و رامسی .)0000 ،0با افزایش سهم مدیر از مالکیت شرکت ،تضاد
منافع بین سهامداران و همچنین مشکالت نمایندگی و هزینههای مرتبط با آن از جمله حسابرسی مستقل کاهش مییابد .زیرا
مدیری که خود از سهامداران شرکت است ،برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد( فان و وانگ3885 ،3؛ تارینگانا و
کالرک .)3888 ،2در نتیجه ،با توجه به این که هزینههای نمایندگی بخش مهمیاز کل هزینههای یک شرکت را تشکیل میدهد و
هدف سهامداران از صرف این هزینهها ،کسب اطمینان از درستی فعالیتهای مدیریت است و نیز با افزایش درصد مالکیت مدیریت،
تالش مدیر جهت افزایش ارزش شرکت بیشتر و نیاز برای آزمونهای اضافی کمتر میشود؛ هزینههای نمایندگی نیز کاهش مییابد
(مجتهدزاده.)0208 ،
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بهطور کلی حاکمیت شرکتی ،شامل ترتیبات حقوقی ،فرهنگی و نهادی است که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را
تعیین میکند .مالکیت مدیریتی یکی از مکانیزم های داخلی حاکمیت شرکتی است که موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و
سهامداران شده و در نتیجه برای شرکت ،ایجاد ارزش خواهد کرد .جنسن و مک لینگ)0091( 0نشان دادند که اگر مدیران
شرکتها ،سهام دار باشند ،برای انحراف از هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران ،تمایل کمتری خواهند داشت.
تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان میدهد مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتهای تاثیر گذار است؛ زیرا میزان
سهامیکه در اختیار مدیران شرکت است میتواند انگیزه ای برای اتخاذ تصمیمات مالی مختلف بر مبنای منافع شخصی آنها و یا
بر مبنای منفعت سهامداران باشد و در صورت اتخاذ هر نوع تصمیم ،موجبات افزایش یا کاهش ارزش شرکت فراهم خواهد شد
(مورک و همکاران0000 ،5؛ شورت و کیزی0000 ،1؛ میگوئل و همکاران .)3880 ،9فلوراکیس و همکاران )3880( 0در تحقیقی
رابطه بین مالکیت مدیریتی و عملکرد نمونه بزرگی از شرکتهای انگلیسی را در بازه زمانی  3888تا  3880با استفاده از رویکرد
تخمین نیمه پارامتریک تعیین نمودند .نتایج تجربی تحقیق ،حاکی از وجود تاثیر هم ترازی اولیه بین مالکیت مدیریتی و عملکرد
شرکتها بوده و زمانی که سطوح مالکیت مدیریتی کمتر از  05درصد است؛ اما در سطوح مالکیت مدیریتی متوسط یا باال ،ارتباط
قوی بین این دو عامل مشاهده نشده است .روان و همکاران )3880( 0ارتباط بین مالکیت مدیریتی و ارزش شرکتهای غیر
نظامیچینی در بازه زمانی  3883تا  3889را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق وجود یک رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی
و ارزش شرکت را نشان میدهد .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مالکیت مدیریتی بر ساختار سرمایه شرکتها نیز به
صورت غیر خطی تاثیر گذار است؛ اما این تاثیر گذاری معکوس ،اثر مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت است .هو و ژو )3880( 08تاثیر
مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتهای چینی را بررسی نمودند .آنها دریافتند که شرکتهایی دارای مالکیت مدیریتی خوبی
هستند که مدیران آن شرکتها دارای سهام متعلق به خود نباشد .همچنین بررسیها مشخص نمود که بین مالکیت مدیریتی و
عملکرد شرکتهای چینی رابطه غیر خطی وجود دارد .کولز و همکاران )3880 ( 00در تحقیقی عوامل تعیین کننده توام مالکیت
مدیریتی ،استقالل هیات مدیره و عملکرد شرکت را در یک محیط قرارداری حداکثری ارزش مورد بررسی قرار دادند .در این
تحقیق مشخص شد که اندازه بهینه شرکت ،سطح مالکیت مدیریتی و سهم افراد خارجی در هیات مدیره شرکت به وسیله اهمیت
نسبی سه پارامتر میزان داراییها فیزیکی ،تالش مدیران و اعضای موظف هیات مدیره و نقش نظارتی اعضای غیر موظف هیات
مدیره در فرآیند تولید شرکت تعیین میگردد .بوباکر و مزهود )3880( 03تاثیر مالکیت مدیریتی بر عملکرد عملیاتی  15شرکت
فرانسوی را در اولین عرضه عمومیسهام آن ها مورد بررسی قرار دادند .بطور کلی نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه معنادار
منفی بین تغییرات در عملکرد عملیاتی این شرکتهای و میزان سهام در اختیار مالکیت مدیریتی است.
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 -7رابطه متقابل بین مالکیت مدیریتی و اهرم مالی
للند و پایل ،)0099(0کیم و سورنسن )0001(3و استالز )0008( 2در پژوهشهایی بیان میکنند که بین مالکیت مدیریتی و اهرم
مالی رابطه مثبت وجود دارد .هم چنین ،نتایج برخی از پژوهشها نشان میدهد که رابطه بین اهرم مالی و مالکیت مدیریتی مثبت
است(کیم و سونسن .) 0001 ،چنین رابطه مثبتی به وسیله ترجیح مدیریت برای حفظ کنترل در شرکت و اجتناب از هزینههای
نمایندگی ایجاد میشود .شرکتهای با مالکیت مدیریتی باال ،بدهی باالیی نسبت به شرکتهای با مالکیت پایین برای اجتناب از
هزینههای سهام دارند .استفاده از بدهی نیاز به منابع برون سازمانی را کاهش میدهد و در نتیجه ،درصد مالکیت مدیریتی افزایش
می یابد .هم چنین ،مدیر با مالکیت مدیریتی باال ممکن است سعی کند با ایجاد بدهی از کنترل بیشتر بر شرکت اجتناب کند (کیم و
سورنسن .)0001 ،آگروئل و ماندلکر 0در پژوهشی نشان دادند زمانی که مالکیت مدیریتی باال است ،مدیران تمایل بیشتری به
تحمل خطر مالی دارند(آگروئل و ماندلکر .)0009 ،فرند و النگ ،)0000(5جنسن و همکاران ،)0003( 1باثاال و همکاران)0000( 9و
چن و استینر )0000( 0معتقدند که مالکیت مدیریتی باال ،اهرم مالی را کاهش میدهد .مالکیت مدیریتی در شرکتهای با سطح
بدهی باال موجب تمایل مدیران به استفاده از بدهیهای با خطر باال برای آسیب رساندن به سهامداران میشود .هم چنین ،مدیرانی
که از سطح باالیی از بدهیها استفاده میکنند با خطر از دست دادن کار خود مواجه هستند .بنابراین ،با استفاده بیشتر از بدهیها
خطر ورشکستگی افزایش و ارزش شرکت کاهش مییابد .در نتیجه ،مدیران برای کاهش خطر از دست دادن کار و ثروت شخصی،
بدهیها را کاهش میدهند (تقی زاده و بادآور نهندی.)0200 ،
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نتایج پژوهشهای روزف ،)0003(0جنسن و همکاران )0001( 08و اکبو و ورما )1994( 00نشان میدهد که بین مالکیت
مدیریتی و سود سهام پرداختنی رابطه منفی وجود دارد .به این معنی که شرکتهای با مالکیت مدیریتی باال تمایل به افزایش وجوه
درون سازمانی و کاهش سود پرداختنی به منظور تأمین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارند .بهاینترتیب ،کاهش سود
تقسیمیمشکالت نمایندگی و تضاد منافع ناشی از جریانهای نقد آزاد را افزایش میدهد؛ زیرا پرداخت نکردن سود به سهامداران،
منابع تحت کنترل مدیران را افزایش میدهد و موجب افزایش قدرت مدیران میشود .سرمایهگذاران درون سازمانی (از قبیل
مدیران) با توجه به این موضوع ،که در شرکت حضور دارند ،مایلند سود سهام تقسیم نشود تا به این طریق کنترل خود را بر وجوه
نقد قابل توزیع ،حفظ کنند.
اگر سود سهام و مالکیت مدیریتی روشهای جایگزین برای کاهش هزینههای نمایندگی مربوط به جریانهای نقد آزاد باشند.
در نتیجه ،رابطه بین آنها باید منفی باشد (چن و استینر .)0000 ،با این وجود ،نتایج چندین پژوهش (لی3800 ،03؛ چن و استینر،
 )0000نشان میدهد که رابطه بین سود سهام و مالکیت مدیریتی نمیتواند منفی باشد ،در واقع ،آنها بیان میکنند که رابطه میان
این دو به دلیل جبهه گیری مدیریت ممکن است مثبت باشد .در فرایند جبهه گیری مدیریتی ،مدیران سود سهام و اهرم مالی را در
سطوح باالی مالکیت جایگزین یکدیگر در نظر نمیگیرند .در نتیجه ،افزایش سود سهام همانند افزایش سطوح مالکیت است .در
این راستا ،نتایج پژوهش جنسن نشان میدهد که مدیران تمایل بیشتری برای پرداخت سود دارند (جنسن .)0001 ،هم چنین ،چن و
استینر )0000( 02و کیم و همکاران )3889(00معتقدند که مالکیت مدیریتی و سود سهام مشکالت نمایندگی را حل میکند.
بنابراین ،مالکیت مدیریتی و سود سهام ممکن است بهعنوان روشهای جایگزین برای کاهش هزینههای نمایندگی بکار رود .البته،
بکار بردن هم زمان این دو روش برای حل یک مشکل غیر مؤثر است .وقتی که سود سهام کمتر پرداخت شود و مالکیت مدیریتی
باال باشد ممکن است مشکالت مدیران افزایش یابد(تقی زاده و بادآور نهندی.)0200 ،

 -9رابطه مالکیت مدیریت و محافظه کاری
الفوند و رویچودهری ) 3880( 05رابطه بین مالکیت مدیریتی و سیاست محافظه کاری را مورد پژوهش قرار داده و این گونه
استنباط کردند که شرکتهایی با سطح مالکیت مدیریتی بیشتر ،از سود محافظه کاری بیشتری برخوردار میباشند .نتایج به دست
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آمده با ضرورت هرچه بیشتر سهامداران به سیاست محافظه کاری بهعنوان وسیله ای برای بررسی مسائل و مشکالت نمایندگی
ناشی از جدایی هرچه بیشتر بین مالکیت و کنترل مطابقت و هم خوانی دارد .مخوصوصا مدیران از بدهی محدود با توجه به سایر
سهامداران حاضر در شرکت لذت میبرند .سیاست محافظه کاری بهعنوان مکانیسم بالقوه ای برای بررسی مسائل و مشکالت
نمایندگی ناشی از بدهی و افق زمانی محدود بروز میکند .با کاهش مالکیت مدیریتی ،شدت مسائل نمایندگی افزایش یافته و در
نتیجه نیاز به سیاست محافظه کاری افزایش مییابد .یافتههای به دست آمده مدارکی پیرامون منبع نیاز به سیاست محافظه کاری
از سوی سهامداران شرکت ارائه میدهند (الفوند و رویچودهری .)3880 ،تاکادا و شوتر )3880( 0این گونه استنباط میکنند که بین
مالکیت مدیریتی و نیاز به محافظه کاری ،رابطه غیر یکنواخت معناداری وجود دارد .در سطوح باال و پائین مالکیت مدیریتی ،رابطه
بین مالکیت مدیریتی و تناسب متقارن سود ،منفی میباشد .نتایج آنها حاکی از آن بود که نیاز به سیاست محافظه کاری حسابداری
با کاهش مسئله نمایندگی ،کاهش می یابد ،این مسئله با اثر هم ترازی انگیزه همخوانی دارد .همچنین این گونه استنباط میشد که
در سطوح میانی مالکیت مدیریتی ،رابطه بین مالکیت مدیریتی و تناسب نامتقارن سود ،مثبت میباشد .نتیجه به دست آمده با اثر
جبهه گیری مدیریت همخوانی دارد .نتایج حاصله از توانمندی الزم برخوردار بوده و به همین خاطر میتوانند متغیرهای کنترل
مختلف ،نسبت بازار به دفتری ،اهرم ،اندازه شرکت وسال را لحاظ نمایند .در خاتمه ،نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که محافظه
کاری حسابداری مسئله نمایندگی بین مدیران وسهامداران و همچنین هزینه نمایندگی شرکتها را کاهش میدهد (اکبری و
همکاران.)0200 ،
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مالکیت مدیریتی باال ،احتمال به وقوع پیوستن هزینههای نمایندگی را کاهش میدهد .شرکتهایی با مالکیت داخلی باال به
احتمال زیاد از سرمایهگذاریهای کارا ،به منظور حداکثر کردن ارزش سهامداران استفاده میکنند .مالکیت مدیریتی به کاهش
انگیزه مدیران به منظور افزایش منافع شخصی از طریق نادیده گرفتن منافع سهامداران کمک میکند .مدیرانی که مالکان شرکت
هستند انگیزه دارند تا با کارایی بیشتری کار کنند که این امر به نوبه خود منجر به بهرهبرداری سودآور از داراییها میشود .عالوه
براین مالکیت مدیریتی خیلی باال ممکن است منجر به جبههگیری مدیریتی شود .در نظریه نمایندگی ،جبههگیری مدیریت به
مدیران این اجازه را میدهد تا منافع شخصی را از مالکان جدا کنند .مورک و همکارانش )0000( 3به صورت تجربی نشان دادند که
جبههگیری مدیریت ارزش شرکت را کاهش میدهد .آنها این موضوع را با ارائه شواهدی مبنی بر اینکه یک رابطه غیرخطی بین
ارزش شرکت و سهام در اختیار مدیر وجود دارد ،نشان دادند .در ابتدا همانگونه که سهام مالکان از صفر افزایش پیدا میکند ،ارزش
شرکت نیز افزایش مییابد .ولی در یک محدوده خاص ،ارزش شرکت بهطور واقعی با توجه به آنچه مدیریت در اختیار دارد ،کاهش
مییابد .آنها این وضعیت را این گونه تفسیر کردند که همانگونه که هزینههای نمایندگی به علت جبههگیری مدیریت افزایش
مییابد ،میتواند با افزایش مالکیت نیز افزایش یابد (چن و همکاران.)3805 ،2
مالکیت مدیریتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت اطمینان از این رویکرد که تنها پروژههایی با
خالص ارزش فعلی مثبت اجرا میشود ،به کار میرود .تئوری نمایندگی پیشنهاد میکند که مالکیت مدیریتی ،ورودیهایی جهت
پردازش در فرایند تصمیمگیری فراهم مینماید .مدیرانی که سهام قابلمالحظه ای از شرکت را مالک هستند میتوانند بطور
مستقیم تصمیمات شرکت را در جهت استفاده از جریانهای نقد آزاد برای تأمین مالی پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت تحت
تأثیر قرار دهند .این مدیران بر جریانهای نقد آزاد نظارت مؤثری خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند که تنها طرحهای مربوط
به پروژههای سودآور تصویب میشود (وارفیلد و همکاران .)0005 ،0به عبارت دیگر ،مدیریت بهطور فعاالنه در تصمیمگیری و
استفاده از جریان های نقد آزاد برای تولید سودهای بلند مدت که منجر به حداکثرسازی ارزش سهامداران میشود ،مشارکت میکند.
مالکیت مدیریتی بطور مستقیم به استفاده مؤثر از جریانهای نقد آزاد شرکت کمک میکند ،به خصوص هنگامیکه مبالغ زیادی از
جریانهای نقد آزاد در دسترس باشد .این مطالعه بیان میکند که مالکیت مدیریتی ارتباط مثبت بین جریانهای نقد آزاد و ناکارایی
سرمایهگذاری را به دو دلیل تضعیف میکند :ابتدا افزایش مالکیت مدیریتی میتواند ،با توجه به کم کردن عدم تقارن اطالعاتی بین
شرکت و سرمایهگذاران ،موجب کاهش هزینههای انتخاب ناسازگار شود .از سوی دیگر ،وجود عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و
سرمایهگذاران ،میتواند باعث شود تا تأمین کنندگان سرمایه شرکت ،قیمت سهام را کاهش و هزینه تأمین مالی شرکت را افزایش
دهند ،زیرا سرمایهگذاران این گونه استنباط میکنند که شرکتهایی که در حال تأمین مالی هستند ،به شیوهای نامناسب عمل
میکنند .بنابراین ،اگر میزان مالکیت مدیریت ،هزینههای انتخاب ناسازگار را کاهش دهد ،میتواند کارایی سرمایهگذاری را با کاهش
جریانهای نقد آزاد در دسترس مدیران و کاهش حساسیت سرمایهگذاری به قیمت سهام ،بهبود بخشد .دوم اینکه ،بخش عمدهای
از ادبیات پیشین اشاره دارند که مالکیت مدیریتی ،نقشی حیاتی در کاهش مشکالت نمایندگی ایفا میکند(اسکندر و همکاران،5
1 Takada
2 Morck & et al
3 Chen & et al
4 Warfield & et al
5 Iskandar & et al
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 .)3803برای نمونه ،مالکیت مدیریتی می تواند منبع اصلی سهامداران برای نظارت بر مدیران و افزایش ارزش سهامداران باشد.
بنابراین ،اگر مالکیت مدیریت مشکالت نمایندگی را کاهش دهد ،میتواند با افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران و
کنترل دسترسی به جریانهای نقد آزاد ،به بهبود کارایی سرمایهگذاریها یاری رساند ،زیرا افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر
مدیران ،موجب بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینههای تأمین مالی میشود (یحیی زاده فرد و همکاران .)0200 ،ساندارامارتی و
لویز )3882( 0تاکید می کنند که نقش مالکیت مدیریتی کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت میباشد .عالوه براین،
فلوراکیس و همکاران  )3800( 3نشان دادند که افزایش در مالکیت مدیریت عملکرد شرکت را پیشبرد میبخشد .با این حال ،زمانی
که مدیران بخش عمدهای از سهام شرکت را نگهداری میکنند ،افزایش در مالکیت مدیریتی ممکن است تصمیمات نادرست آنها
را در پی داشته باشد .به این رویکرد جبههگیری مدیریتی گفته میشود .پس از اینکه مدیران جایگاه خود را در شرکت تثبیت
نمودند ،احتماالً با مصرف بیش از حد عایدات شرکت یا کاهش ریسک فرصتهای سرمایهگذاری ،منافع خود را حفظ میکنند
(عبدی و همکاران.)0201 ،
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با ایجاد مالکیت مدیریتی منافع مدیریت و سهامداران ،همسو می شود .همچنین ،در محیط رقابتی بازار سرمایه ،که شرکت
کنندگان در آن به دنبال حداکثر سازی سود هستند ،یکی از مشکالت بزرگ هزینه نمایندگی است که ارزش شرکت را کاهش می
دهد .بنابراین ،شناخت عوامل کاهش دهنده این گزاره دارای اهمیت است .دیدگاه رایج این است که مالکیت مدیریتی باال برای
سهامداران بهعنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی میشود ،به این دلیل که میتواند منافع مدیران را با منافع سهامدارانی که نگران
دسترسی بیش از حد مدیران به جریانهای نقد آزاد هستند ،همسو نماید .بنابراین ،در شرکتهایی که مدیران دسترسی بیشتری به
جریانهای نقد آزاد دارند ،احتمال اینکه تصمیمات سرمایهگذاری از حد بهینه خود خارج شود ،بیشتر میباشد .از این رو پژوهش
حاضر با آشکارسازی جنبهای از پیامدهای مالکیت مدیریتی در میپردازد.
بیان می کنند که مالکیت مدیریتی به همسویی منافع مدیران و سهامداران کمک میکند .در واقع ،مدیران از تصمیماتی که
منجر به تأثیر منفی بر ارزش شرکت شود ،اجتناب می کنند .بنابراین ،مالکیت مدیریتی ساز و کاری است که هزینه های کنترلی
اعمال شده توسط سهامداران را کاهش می دهد ،زیرا مالکیت مدیریتی به کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران کمک میکند
.با این وجود ،با توجه به نظریه جبهه گیری مدیریت ،مالکیت مدیریتی خیلی باال ،گاهی اوقات مشکل ساز می شود ،زیرا سرکوب
مدیران حتی اگر عملکردشان رضایتمندانه نباشد ،مشکل خواهد بود
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تبیین قصد خرید محصوالت سبز با تاکید بر نظریه
رفتار برنامهریزی شده
حمیده خاتون همدمی طوالرود*و ،1فرزین فرحبد،2
شبنم نویدی پشتیری ،3علیرضا داداشی
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چکـیده
هدف از این تحقیق تبیین قصد خرید محصوالت سبز با تاکید بر نظریه رفتار برنامهریزی شده میباشد .رویکرد پژوهش
حاضر از نوع کمی است .این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی می باشد .جهت گردآوری اطالعات در این پژوهش از
روش میدانی که شامل مصاحبه ،پرسشنامه و کتابخانه ای شامل کتب ،پایاننامهها ،مقاالت و  ...استفاده شده است.
اطالعات اولیه از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است .در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی مشتریان محصوالت
سبز شهرستان رشت هستند که تعداد آنها نامحدود است .روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری غیرتصادفی در
دسترس بوده است و حجم نمونه شامل  000نفر از مشتریان محصوالت سبز شهرستان رشت میباشد .نتایج تحقیق
نشاندهنده رابطه بین نگرانیهای زیست محیطی ،دانش زیست محیطی ،نگرش رفتاری ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری
ادراک شده با قصد خرید بوده و تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.

واژگـان کلـیدی :نگرانیهای زیست محیطی ،دانش زیست محیطی ،نگرش رفتاری ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتاری ادراک
شده ،قصد خرید

 -0گروه مدیریت ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران( .نویسنده مسئول)
hamide.kh.hamdami@gmail.com
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 -0گروه روانشناسی ،واحد تالش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تالش ،ایران.
 -0باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد تالش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تالش ،ایران.
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امروزه محیط زیست به طور فزایندهای به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در
جایگاه تولیدکننده تبدیل شده است(رحیم نیا و دیگران .)0007 ،مسئولیتپذیری دربرابر مسائل زیست محیطی نه تنها به سازمانها
کمك میکند تا در عرصه رقابت باقی مانده و سهم بازار خود را افزایش دهند بلکه شواهدی وجود دارد که افزایش وفاداری مصرف
کننده را نیز نشان می دهد .نگرانی جامعه نسبت به محیط زیست منجر به پیدایش نوع جدیدی از مصرفکنندگان شده است که این
نگرانیها را در تصمیمات خرید خود نشان میدهند(نخعی و خیری.)0000 ،
تحقیقات صورت گرفته توسط" فورلو و کنات " در سال  2888نشان میدهد که بسیاری از مصرفکنندگان بر این باورند که
با برگزیدن سبك جدیدی از زندگی میتوان حداقل تأثیر منفی بر محیط زیست را داشت و این مشارکت چنان حایز اهمیت است
که هر فرد به تنهایی قادر است در حل مسائل مربوط به محیط زیست نقش بسزایی را ایفا نماید .از این رو صاحب نظران معتقدند
سازمانها از طریق تقویت ادراک افراد نسبت به مزایای زندگی سبز ،قادر به تغییر و پیشبینی رفتار خرید مصرفکنندگان خواهند
بود .مصرف کنندگان درمقابل مسائل زیست محیطی مسئول هستند و با خرید محصوالت سبز در این فرایند مشارکت میکنند.
گرچه دالیل مشارکت در فعالیتهای سبز و نوع تعهد آنان به محیط متفاوت است اما نقش مصرف کنندگان سبز در نگهداری از
محیط زیست بسیار حیاتی است .عموما این مصرف کنندگان از محصوالتی که ممکن است سالمت خود و دیگران را بهخطر اندازد،
در طول فرایند تولید آسیب های جدی به محیط زیست وارد آورد ،انرژی زیادی را مصرف کند ،ضایعات فراوانی به همراه داشته
باشد ،در استخراج مواد اولیه موردنیاز به گونههای گیاهی و حیوانی در حال انقراض و منابع طبیعی محیط زیست آسیب وارد کند،
دوری مینمایند(حقیقی و خلیل.)0008 ،
برای حفاظت از محیط زیست انواع مختلف از رفتارها وجود دارد که یکی از آنها رفتار مصرفی یا خرید سبز است(گوردن و
مدی .)2807 ،با وجود حساسیت مردم درخصوص مسایل زیست محیطی ،یك خیزش جمعی به سمت حمایت همهجانبه از طبیعت
و استفاده از محصوالت طبیعی که درقالب محصوالت سبز نامیده می شوند ،مشهود است .زمانی که مصرفکنندگان نسبت به
محیط زیست اظهار نگرانی میکنند ،ترجیح میدهند کاال و خدماتی را مصرف کنند که با محیط زیست سازگارتر باشد .چنین
نگرانیها و آگاهیهایی درباره محیط زیست که منجر به ایجاد مصرف سازگار با محیط زیست شده است" ،مصرف سبز " نامیده
میشود(یاداو و پاتاک.)2807 ،
خرید یا مصرف سبز به معنی اضافه نمودن جنبههای زیست محیطی به معیارهایی از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به
خرید است که هدف نهایی آن ،کاهش اثرات زیست محیطی در یافتن منابع و افزایش بهرهوری منابع است(سمیعی زفرقندی و
دیگران .)0000 ،قصد خرید این احتمال را ارائه میدهد که مصرف کنندگان برنامهریزی خواهند کرد یا تمایل به خرید یك
محصول یا خدمات معین را در آینده بروز خواهند داد .افزایش در قصد و نیت خرید به معنای یك افزایش در احتمال خرید میباشد.
پژوهشگران میتوانند از مصرفکنندگان نگران محیط زیست محصوالت و خدماتی را میخرند که میپندارند اثر منفی کمتری بر
محیط زیست میگذارد .رفتار خرید سبز شامل تالش برای صرفهجویی در مصرف انرژی و امتناع کردن از خرید محصوالت دارای
بستهبندیهای نامناسب است .تمایل به خرید سبز به تمایل رفتاری مصرفکنندگان برای خرید محصول خاص برای رفع نیازهای
زیست محیطی اشاره دارد که تحت تأثیر آگاهیهای زیست محیطی افراد شکل میگیرد(یاداو و پاتاک.)2807 ،
بنابراین انجام تحقیقاتی که به شناسایی عوامل موثر بر خرید محصوالت سبز اثرگذار کمك میکند ضروری به نظر می رسد.
از اینرو سوال اصلی تحقیق حاضر اینست که آیا میتوان با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده به تبیین قصد خرید مشتریان
محصوالت سبز پرداخت؟

 -2مبانی نظری
 -1-2قصد خرید
قصد خرید به احتمال ذهنی مربوط میشود که یك مصرف کننده به خرید محصوالت یا خدمات در آینده ادامه خواهد داد(هسو
و دیگران .)2807 ،مصرف کنندگان محصولی را خریداری میکنند در زمانیکه آنها به این باور برسد که محصول کیفیت یا
ویژگیهای محصول واقعی را ارائه میدهد(وو و چن.)2800 ،
قصد خرید این احتمال را ارائه میدهد که مصرف کنندگان برنامهریزی خواهند کرد یا تمایل به خرید یك محصول یا خدمات
معین را در آینده بروز خواهند داد .وقتی مصرف کنندگان دارای قصد و نیت خرید مثبت باشند ،این امر باعث شکلگیری یك تعهد
و نگرش مثبت به برند می شود که مصرف کنندگان را جهت انجام خرید واقعی برانگیخته و ترغیب می سازد(وو و چن.)2800 ،
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این مدل وقوع یك رفتار ویژه را پیشبینی می کند ،مشروط بر این که فرد قصد انجام آن را داشته باشد .طبق این مدل ،قصد
انجام یك رفتار توسط سه عامل شامل نگرش نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده پیشبینی میشود .نگرش
نسبت به رفتار؛ ارزشیابی مثبت و یا منفی در مورد انجام یك رفتار میباشد که از دو زیرسازه باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج رفتار
که باعث حصول نگرش نسبت به رفتار میشود ،تشکیل شده است .هنجارهای ذهنی به فشار اجتماعی ادراک شده توسط فرد برای
انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد .افراد غالبا بر مبنای ادراکشان از آنچه که دیگران فکر میکنند ،عمل میکنند و قصد
آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه ،متاثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند .در این تئوری هنجار ذهنی فرد،
حاصل ضرب باورهای هنجاری در انگیزه پیروی برای انجام رفتار هدف با وجود این انتظارات می باشد .کنترل رفتاری درک شده
که عبارت است از درجه ای از احساس فرد در مورد اینکه انجام یا عدم انجام یك رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادی وی میباشد.
عوامل کنترل ش امل عوامل داخلی و عوامل خارجی است .فاکتورهای داخلی مربوط به شخص بوده و شامل مهارتها ،تواناییها،
اطالعات و احساسات میباشد(یاداو و پاتاک.)2807 ،
در زمینه ادبیات مرتبط با جوانان TPB ،برای اندازهگیری طرفداران جوان محیط زیست بهکار گرفته شده است .به عنوان مثال
"لیون و دیگران" در سال  ،2807رفتار طرفداران محیط زیست را در میان دانشآموزان دبیرستانی مطالعه کردند و به مدل بسیار
عالی از  TPBدست یافتند" .یاداو و پاتاک" در سال  2807نشان دادند که تئوری رفتار برنامهریزی شده توسط گرایش به خرید
غذاهای ارگانیك در میان جوانان مورد پشتیبانی و حمایت قرار گرفته است .همچنین یافتههای "ون و دیگران" در سال 2802
نشان داده است که ساختار  TPBبه صورت معنیداری قصد رفتاری دانشجویان در بازیافت را تحت تأثیر قرار داده است .در
مطالعات قبلی از مدل  TPBبرای گرایش به خرید سبز استفاده شده است ولی تاثیر نگرانی زیست محیطی و دانش زیست محیطی
بر تصمیم مصرف کنندگان نادیده گرفته شده است.
" آجزن" در سال  0007با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار،
تئوری عمل مستدل را توسعه داده و آن را تئوری رفتار برنامه ریزی شده نامیده است .این تئوری با درنظرگرفتن ادراکات کنترل بر
عملکرد به عنوان یك پیش بین اضافی؛ تالش میکند رفتارهای غیرارادی را نیز پیش بینی کند .در حقیقت این تئوری روی تعیین
کنندههای ادراکی رفتار تمرکز دارد .این مدل وقوع یك رفتار ویژه را پیشبینی میکند؛ مشروط بر این که فرد قصد انجام آن را
داشته باشد(بشریان و دیگران.)0000 ،

شكل )1تئوری رفتار برنامه ریزی شده ()TPB

 -3-2نگرش
نگرش را از سه جنبه میتوان تعریف کرد:
الف) تعریف نگرش به عنوان یك «واکنش ارزشی یا عاطفی»،
ب) تعریف نگرش به عنوان یك «آمادگی برای پاسخ دادن»،
ج) تعریف نگرش به عنوان «منظومهای از عناصر شناختی ،عاطفی و رفتاری»
پژوهشگران جامعهشناسی و روانشناسی ،واژه " نگرش" را مناسبترین معادل برای"  " Attitudeمعرفی کردهاند اما از سوی
دیگر معادلهای متعددی نیز همچون« ،طرز تلقی»« ،وجهه نظر»« ،بازخورد»« ،وضع روانی»« ،ایستار»« ،گرایش»« ،هیأت
روانی»« ،طرز فکر»« ،شیوه رفتار» و  ...برای این واژه مورد استفاده قرار گرفته است ولی اکنون اصطالح نگرش ،قبول عام یافته و
به صورتهای مختلف نیز تعریف شده است .نگرش یك سازه فرضی است زیرا بهصورت مستقیم قابل مشاهده نیست بلکه بیشتر با
اظهارات کالمی و رفتاری همراه است .ترکیب شناختها ،احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به یك چیز معین را نگرش
شخص نسبت به آن چیز گویند(اسداهلل .)0006 ،معادل انگلیسی کلمه نگارش ،واژه  Attitudeمیباشد که چندین معنا دارد .این
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واژه از کلمه التین  Optusگرفته شده که به معنی مناسبت و سازشیافتگی است و ریشه دیگر این کلمه  Aptitudeبوده که به
معنی حالت و آمادگی ذهنی یا فکری برای عمل میباشد .از اینرو در کاربرد این دو ریشه در روانشناسی اجتماعی بین دو دسته
نگرش تفکیك قایل شدهاند :نگرشهای ذهنی و نگرشهای حرکتی(آلپورت و دیگران.)2808 ،

 -4-2هنجارهای ذهنی
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هنجارهای ذهنی به این امر می پردازند که چطور رفتار یك فرد از طریق تمایل به بروز یا اجرا به شیوههایی که افراد مهم
دیگر فکر میکنند که فرد موردنظر باید به شیوه آنها رفتار کند ،تحت تاثیر قرار میگیرد .هنجارها و اصول اجتماعی یك تاثیر
قویتری بر قصد و نیت و تمایل به استفاده دارند .به عقیده ی آجزن در سال  0000و ونکاتش و دیویس در سال  ،2888اگر
تاثیرات از سوی یك گروه یا جامع ه ویژه به فردی که متعلق به آن است؛ معنادار و مهم باشند ،سپس فرد از چنین اصول و
هنجارهای اجتماعی یا گروهی تبعیت خواهد کرد و یك تصویر مثبتی از اعضای گروه اجتماعی مرتبط با فرد را ارائه میدهد(ون و
لی .)2807 ،هنجارهای ذهنی به حوزههایی اشاره دارد که یك فرد فشار ذهنی جهت اجرا و بروز رفتار از سوی افراد مهم دیگر را
گزارش میدهد(تالبوت و دیگران.)2807 ،
محققین دریافته اند که تمایالت رفتاری مصرف کنندگان جهت انجام یك فعالیت ویژه؛ یك عملکردی از هنجار ذهنی
محسوب میشوند .هنجار ذهنی به عنوان درک و برداشت فرد از فشار اجتماعی جهت بروز یا ارائه یك رفتار تعریف میشود.
مصرفکنندگان ممکن است بر این باور باشند که خانواده ،دوستان و گروههای همسن و ساالن رفتارهای معینی را میپسندند و
باور آنها بر تمایالت رفتاریشان تاثیر میگذارد(وانگ و چانگ.)2800 ،
مطالعات بیشماری در روانشناسی فرضیهسازی کردهاند که هنجارهای ذهنی؛ تعیین کنندگان مهم سودمندی ادراک شده و
قصد و نیت رفتاری می باشند .هنجارهای ذهنی در یك تالشی برای درک و پی بردن به رفتار انتخاب کاربر یا مصرف کننده
گنجانده میشوند(کیم و دیگران.)2880 ،
فیشبین و آجزن در سال  0067مفهوم هنجارهای ذهنی را از تئوری رفتار منطقی معرفی کردند .هنجار ذهنی در تئوری
فیشبین و آیزن منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی بر روی یك شخص برای انجام یك رفتار میباشد که رفتار او تا چه حد مورد
تائید یا عدم تائید افراد یا گروههای خاص جامعه قرار خواهد گرفت .این فشار معموالً از سوی گروه مرجع یعنی گروهی که فرد
متعلق به آن است بر شخص وارد میشود که شامل پدر ،مادر ،دوستان ،دیگران و یا کسانی که ارتباط نزدیکی با فرد دارند؛ میباشد
.هنجارهای ذهنی به انتظارات افراد با توجه به عملکرد و بروز یك رفتار ویژه اشاره دارد .هنجارهای ذهنی حوزهایی را تفسیر میکند
که یك فرد ممکن است از طریق درک اعضای خانواده ،دوستان و دیگران تحت تاثیر قرار گیرد .به عبارت دیگر ،هنجارهای ذهنی
در واقع درک یك فرد از فشارهای هنجاری اجتماعی یا باورهای همسن و ساالن در مورد نگرشها و رویکردها نسبت به عملکرد و
بروز یك رفتار خاص را در برمی گیرد .هنجارهای ذهنی یك عامل تحریك کننده قوی رفتاری محیطی محسوب میشود .هنجار
ذهنی به این امر میپردازد که تا چه حد افراد احساس مسئولیت درمقابل ویژگیهای بازیافت محصول در ارتباط با حفاظت از محیط
زیست را مدنظر قرار میدهند .رفتارهای سازگار با محیط زیست بهعنوان یکی از جنبههای اخالقی مشخص شده است(کاوشیك و
دیگران.)2807 ،
هنجارهای ذهنی قصد و نیت یك فرد را پیشبینی میکنند که در نتیجه رفتار منحصر به فردش نیز پیشبینی میشود .بهطور
کلی ،هنجارهای ذهنی صرفا چیزی را جذب میکنند که فرد بر این باور است که افراد مهم پیرامون او عالقه دارند که او به آنها
دست یابد .چارچوبهای تئوریکی اخیر استنباط کردهاند که این ایدهها و نظرات در فرم هنجارهای توصیفی و تاکیدی هستند.
کولینز و موالن در سال  2800دریافتند که هنجار ذهنی یك پیشبین مهم و معنادار قصد و نیت و تمایل به استفاده محسوب
میشود(ولنتزوس و دوگون.)2800 ،
هنجارهای ذهنی به اثر حمایت اجتماعی ادراک شده توسط افراد از سوی مراجع مهم در انجام رفتارهای خاص اطالق میشود.
محققین اثر اجتماعی را در ابعاد اثر خارجی و اثر همتایان مورد بررسی قرار دادند .اثر همتایان ،نشانگر نظرات و حمایت همتایان
مانند دیگران ،دوستان و اعضای خانواده است در حالیکه اثر خارجی معموال به عنوان آثار اطالعاتی مانند گزارشات رسانههای
جمعی و نظرات کارشناسی تعریف می شود .فشار اجتماعی میتواند در درجههای مختلف و در جوامع مختلف بر رفتار افراد تاثیر
گذارد که این وابسته به فرهنگ است .اثرات اجتماعی ناشی از هنجارهای ذهنی است که خود در ارتباط با ادراک شخصی مشتریان
از عقاید دیگر مشتریان است(حدادیان و باقریهمشهدی.)0000 ،
هنجارهای ذهنی ،بازتابی از فشار اجتماعی است که توسط شخص ادراک شده و یك رفتار مشخص را شکل میدهد.
درحقیقت ،هنجارهای ذهنی گویای این هستند که چطور مشتری تحت تأثیر رفتار و گفتار برخی از افراد مهم در زندگیاش قرار
میگیرد(به عنوان مثال ،افرادی مانند اعضای خانواده ،دوستان ،دیگران و  .)...به عبارت دیگر هنجارهای ذهنی بیانگر ادراک شخص
در این مورد هستند که آیا افراد مهم از نظر فرد ،یك رفتار معین را تأیید میکنند یا خیر؛ یعنی ادراک شخص از فشارهای هنجاری

اجتماعی یا باورهای دیگران که مشخص می کند آیا شخص باید آن رفتار را انجام دهد یا نه .به دیگر سخن ،هنجارهای ذهنی به
میزان آگاهی یك شخص از عقیده مهم و برجسته شخص مورد قبولش وابسته میباشد .در تئوری عمل منطقی؛ هنجار ذهنی فرد،
حاصلضرب باورهای هنجاری(انتظارات درک شده از طرف افراد یا گروههای مرجع خاص( در انگیزش فردی برای انجام رفتار
هدف با وجود این انتظارات میباشد(زند و پروینچی.)0000 ,

 -5-2کنترل رفتاری ادراک شده

 -6-2نگرانیهای زیست محیطی
نگرانیهای محیطی میتواند به عنوان یك نگرش نسبت به حقایق گفته شده در مورد رفتار خود و یا سایر رفتارها بر پیامدهای
محیطی باشد .نگرانی جامعه نسبت به محیط زیست منجر به پیدایش نوع جدیدی از مصرف کنندگان شده است که این نگرانیها
را در تصمیمات خرید خود نشان میدهند .پژوهشهای بین المللی نیز نشان میدهند نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان
باعث شده است که آنها بهتدریج رفتار خریدشان را تغییر دهند و درباره محصوالتی که میخرند بازاندیشی کنند .حتی شواهد
حاکی از آنند که بسیاری از مصرف کنندگان این آمادگی را دارند که در راستای حمایت واقعی از محیطزیست ،برای محصوالتی که
استانداردهای محیطی را رعایت میکنند؛ مبلغ بیشتری پرداخت کنند .لذا با توجه به نقش پراهمیت مسائل زیست محیطی و
اجتماعی برای مشتریان ،توجه به این که چه فاکتورهایی در فرآیند تصمیمگیری خرید مشتری تاثیر میگذارد مهم میباشد(نخعی و
خیری.)0000 ،
نگرانی های زیست محیطی یك ارزیابی عاطفی مصرف کننده در قصد و نیت رفتاری خرید محصوالت و اقدامات خرید
محصول و دریافت خدمات از شرکت موردنظر است .با توجه به نگرانیهای زیست محیطی افراد رفتارهای مصرف و استفاده از
خدمات را تغییر دادهاند اما نگرانیهای زیست محیطی نقش مبهمی در فرایندهای تصمیمگیری استفاده از خدمات ایفاء میکند.
رابطه بین نگرانیهای محیطی و نیت خرید مشروط به عواملی است(نوتون و دیگران.)2807 ،
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کنترل باورها با وجود یکسری فاکتورهای ادراک شده در ارتباط است که ممکن است بروز یك رفتار را تقویت کرده یا مانع آن
شوند .تصور این است که این باورها در ترکیب با قدرت؛ هر فاکتور کنترل ،کنترل رفتاری ادراک شده غالب را تعیین میکنند ،به
ویژه قدرت هر فاکتور کنترل برای بازداشتن یا تقویت یك رفتار در کنترل رفتاری ادراک شده نقش داشته و با این احتمال عینی در
ارتباط مستقیم است که فاکتور کنترل؛ وجود خارجی دارد .کنترل رفتاری درک شده نشان میدهد که انگیزه یك فرد بهوسیله درک
فرد از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت وی در انجام یا عدم انجام یك رفتار ،تحت تأثیر قرار میگیرد .این درک میتواند
مربوط به تجارب گذشته ،پیشبینی وقایع آینده و نگرشهای متأثر از هنجارهای محیط اطراف فرد باشد .کنترل رفتاری درک شده
به این مربوط میشود که تا چه اندازه یك فرد احساس می کند؛ انجام یا عدم انجام رفتار ،تحت کنترل ارادی او قرار دارد(حسینی و
ضیائیبیده.)0002 ،
کنترل رفتاری ادراک شده به عنوان باور و اعتقاد یك فرد از نحوه سهولت یا دشواری عملکرد و اجرای یك رفتار تعریف
میشود ،این باورها در مورد منابع و فرصتها ممکن است بهعنوان کنترل رفتاری ادراک شده دیده شوند .کنترل رفتاری ادراک
شده میتواند بهعنوان یك پیشبین مستقل رفتار تلقی شود زیرا کنترل رفتاری ادراک شده دقیق و مناسب است و توانایی و قابلیت
واقعی را منعکس میکند .بنابراین میتوان استنباط کرد که کنترل رفتاری ادراک شده دارای تاثیر مثبتی بر تمایل به استفاده
میباشد(وان و شن.)2807 ،

 -7-2دانش زیست محیطی
کایزر و دیگران( ) 0000دانش زیست محیطی را اطالعات فرد درباره معضالت محیطی ،عوامل مؤثر بر گسترش این معضالت
و اطالعات درباره آنچه فرد میتواند برای بهبود این وضعیت انجام دهد ،تعریف میکنند(.فاضلی و جعفرصالحی.)0002 ،
امروزه دانش زیست محیطی نه تنها یك ایدئولوژی است بلکه مسئله مهمی در رقابت بازار محسوب میشود که بر رفتار
مصرفکننده تاثیرگذار است .دانش زیست محیطی بهعنوان دانش عمومی در مورد حقایق ،مفاهیم و روابط محیط طبیعی و
اکوسیستمهایش تعریف میشود(نخعی و خیری.)0000 ،
دانش از محیط دارای ارتباط مستقیمی با نیت خرید فرد میباشد .افرادی که دانش بیشتری در این زمینه دارند نسبت به
موضوعات محیطی ،نگرانی بیشتری را احساس کرده و همچنین قادرند اطالّعات مرتبط با محصوالت سازگار با محیط زیست را
بهتر پردازش کنند .در نتیجه چنین افراد در گام نخست در راستای دغدغههای خود قدم برخواهند داشت و محصوالتی را خریداری
خواهند کرد که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند و در مراحل بعدی به اطالّع رسانی و ایجاد حساسیت در سایر افراد جامعه
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نسبت به مسایل زیست محیطی نموده و آنها را نسبت به خرید محصوالت سبز و مشارکت در برنامهها طرحهای اجتماعی مرتبط
با آن عالقهمند می سازند .افزایش دانش جامعه از مسائل زیست محیطی ،منجر به افزایش نگرانی و ایجاد حساسیت در آنها شده و
ارزیابی مداوم محصوالت براساس معیارهای سبز را امری ضروری ساخته است(حقیقی و خلیل.)0008 ،
نگرانی جامعه نسبت به محیط زیست منجر به پیدایش نوع جدیدی از مصرف کنندگان شده است که این نگرانیها را در
تصمیمات خرید خود نشان می دهند .پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهند که نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان
باعث شده است که آنها بهتدریج رفتار خریدشان را تغییر دهند و درباره محصوالتی که میخرند بازاندیشی کنند .بسیاری از
مصرف کنندگان این آمادگی را دارند که در راستای حمایت واقعی از محیط زیست ،برای محصوالتی که استانداردهای محیطی را
رعایت میکنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند(سمیعی زفرقندی و دیگران.)0000 ،

 -3پیشینه تحقیقاتی
 -1-3تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
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یاداو و پاتاک ( )2807در مقالهای تحت عنوان "قصد مصرف کنندگان جوان نسبت به خرید محصوالت سبز در یك کشور
درحال توسعه :گسترش تئوری رفتار برنامه ریزی شده" سعی در درک قصد مصرفکنندگان جوان نسبت به خرید محصوالت سبز
در کشور هند دارد .این مطالعه از نظریه رفتاری برنامهریزی شده به عنوان چارچوب نظری بهره برده است و سعی کرده است با
اضافه کردن دو سازه(نگرانیهای زیست محیطی و دانش زیست محیطی) ،نظریه رفتاری برنامهریزی شده را توسعه بخشد .یافتهها
نشان داده است که نظریه رفتاری برنامهریزی شده جهت پیشبینی قصد مصرفکنندگان جوان نسبت به خرید محصوالت سبز
مفید است.
بیسواز ( )2807تحقیقی تحت عنوان بررسی تمایل مصرف کنندگان برای خرید محصوالت سبز انجام دادند .نتایج نشان
میدهد تسلط ادراک مصرف کنندگان در مورد جنبه های عملکردی محصوالت سبز بر تمایل به خرید تاثیر می گذارد.
دوسژانو و احمد ( ) 2807تحقیقی تحت عنوان قصد مشتریان به استفاده از محصوالت سبز :تاثیر ابعاد نام تجاری سبز و ارزش
درک شده محصوالت سبز انجام دادند .پژوهش با هدف شناسایی روابط بین ابعاد خرید محصوالت سبز (نام تجاری سبز آگاهی،
تصویر نام تجاری سبز و اعتماد به برند سبز) ،ارزش درک شده سبز و قصد استفاده مشتری از محصوالت سبز پرداخته است .نتایج
نشان داد که رابطه معنی داری بین آگاهی نام تجاری سبز ،اعتماد ،ارزش درک شده سبز و قصد مشتری به استفاده از محصوالت
سبز وجود دارد .با این حال ،نام تجاری سبز رابطه معنی داری با قصد مشتری از استفاده محصوالت سبز دارد.
چن و چانگ ( )2802در مقاله ای تحت عنوان " باال بردن نیت خرید سبز :نقش ارزش سبز درک شده ،خطر درک شده به
رنگ سبز و اعتماد سبز " به این نتیجه رسیدند که ارزش سبز ادراک شده تأثیر مثبتی بر اعتماد سبز و تمایل خرید محصوالت سبز
دارد و درمقابل ریسك سبز ادراک شده تأثیر منفی بر این دو متغیر دارد .همچنین نتیجه گرفتند که افزایش ارزش سبز ادراک شده
و کاهش ریسك سبز ادراک شده میتواند در افزایش اعتماد سبز و تمایل به خرید محصوالت سبز کمك نماید.

 -2-3تحقیقات انجام شده در داخل کشور
سیدصالحی و کاظمی ( )0000مقالهای تحت عنوان " عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کننده با توجه به محصوالت سبز
مبتنی بر تئوری ارزش مصرف " را ارایه کردند .این مقاله به بررسی این که آیا تفاوتهای قابل توجهی در مقادیر مصرف و رفتار
انتخابی مصرف کننده وجود دارد یا خیر میپردازد .در این مقاله به بررسی میزان تاثیر هر یك از شاخصها بر رفتار انتخابی پرداخته
و به این نتیجه رسیدند که از بین تمامی ابعاد درک شده مشتری در این تحقیق که شامل ارزش کیفیت ،ارزش قیمتی ،ارزش
اجتماعی ،ارزش احساسی ،ارزش شرطی و ارزش شناختی بودند؛ ارزش اجتماعی و ارزش کیفیت باالترین تاثیر را بر روی رفتار
انتخابی مصرف کننده نسبت به محصوالت سبز داشتند و ارزش قیمتی برای مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار نمیباشد .به
دنبال کیفیت باال ،تازگی و جدید بودن محصول ،کسب رضایت اجتماعی ،شرایط ویژه و خاص به ازای خرید محصول سبز میباشد
و نسبت به قیمت باالی محصوالت سبز حساسیت چندانی ندارد.
زند و پروینچی ( )0000پژوهشی را تحت عنوان "به کارگیری نظریه رفتار برنامهریزی شده در بررسی قصد خرید سبز
مصرفکنندگان" انجام دادند .در این پژوهش به مطالعه قصد خرید سبز مصرف کننده و رفتار خرید بر پایه تئوری رفتار برنامهریزی
شده پرداخته شد .نتایج حاصله نشان میدهند که نگرش نسبت به مسائل زیست محیطی مهمترین عامل پیشبینیکننده رفتار
است .همچنین طبق یافتهها ،مشاهده میشود که هنجارهای ذهنی ،نگرش نسبت به مسائل زیست محیطی بر قصد خرید سبز
تاثیرگذار بوده و قصد خرید سبز بر رفتار سبز تاثیر مثبتی دارد.
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محمدیان و بخشنده ( )0000در مقالهای تحت عنوان " بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان "
تحقیقی با هدف ارائه پیشنهاداتی جهت ترغیب مصرف کنندگان به خرید و استفاده از محصوالت سبز ،اقدام به شناسایی و توسعه
مدلی از عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان نموده است .نتایج تحلیل دادهها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار
متغیرهای نگرشهای زیست محیطی ،توجه به سالمتی ،دانش زیست محیطی و تمایل به جمع گرایی بر نگرش به محصوالت سبز
بود اما تاثیر اثرات میان فردی بر نگرش به محصوالت سبز معنادار نبود .همچنین نتایج نشان داد نگرش به محصوالت سبز بر
قصد خرید محصوالت سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیرهای تمایل به پرداخت و ضرورت درک شده محصول به ترتیب به
عنوان متغیرهای میانجی تعدیلگر این رابطه شناخته شدند.
خورشیدی و حسین زاده ( )0000مقالهای تحت عنوان " بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کاالهای سبز "
ارائه کردند .هدف از این پژوهش بررسی رفتار مصرف کنندگان ایرانی در برخورد با کاالهای سبز است .نتایج نشان می دهند که
بین عقاید زیست محیطی با رفتار خرید سبز و رفتار عمومی زیست محیطی ،بین تجربه قبلی مصرف کنندگان با کیفیت درک شده
کاالهای سبز و همچنین بین کیفیت درک شده کاالهای سبز و رفتار خرید سبز همبستگی مثبت وجود دارد اما تبلیغات شفاهی با
کیفیت درک شده همبستگی معنادار ندارد .د نهایت نتیجه گیری شده است که با توجه به وجود عقاید مثبت به محیط زیست در
بین مصرف کنندگان ایرانی و همبستگی مثبت آن با رفتار خرید سبز ،اگر آن ها از کیفیت کاالهای سبز اطمینان پیدا کنند ،نسبت
به خرید این کاالها اقدام خواهند نمود.
عباسی و دیگران ( )0000در مقالهای تحت عنوان "بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی(مطالعه
موردی :دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی قزوین)" با هدف شناخت ،تعیین و بررسی ویژگی های مصرف کنندگان با رفتار خرید
مطلوب زیست محیطی (رفتار خرید مصرف کننده سبز) و عوامل موثر بر رفتار خرید انجام داده اند .به عبارتی هدف تحقیق،
پاسخگویی به این سوال است که چه عواملی بر رفتار خرید سبز مصرف کننده تاثیر می گذارد و همچنین میزان تاثیر آنها چقدر
است .روش پژوهش پیمایشی است که در آن  00متغیر مستقل در چهار بعد عوامل جمعیت شناختی ،دانش زیست -محیطی ،ارزش
و نگرش انتخاب شده است .از بین چهار بعد مذکور ،فقط بعد ارزش بر رفتار خرید سبز جامعه آماری تاثیر دارد .در سطح متغیرها نیز
متغیرهای تعهدات مذهبی ،جمع گرایی ،اهمیت رفتارهای زیست محیطی و سختی رفتارهای زیست محیطی تاثیر دارد .محدودیت
های پژوهش :مهم ترین محدودیت این است که متاسفانه بازاریابی سبز و مباحث مربوط به آن ،چندان رواج ندارد و اقبال عمومی
کمی نسبت به این موارد وجود دارد .این موضوع در مرحله جمع آوری داده ها ،فرآیند تحقیق را تا حدودی دشوارتر کرد .نتایج این
پژوهش ،سازمان ها و شرکت ها را برای توسعه ،ترویج و ارتقاء رفتارهای مطلوب زیست محیطی مصرف کنندگان (از جمله ترویج
خرید محصوالت سبز) راهنمایی می کند .به غیر از بدیع بودن موضوع پژوهش ،مدل تحقیق نیز یك مدل جدید و بر مبنای بررسی
مطالعات متعدد می باشد .همچنین متغیر تعهدات مذهبی و تاثیر آن بر رفتار خرید سبز برای اولین بار در این پژوهش بررسی شده
است.
نخعی و خیری ( )0000در مقالهای تحت عنوان " بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصوالت سبز " مطالعاتی را در
این زمینه انجام دادند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل منتخب تأثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان میباشد .نتایج
پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون برندهای سبز ،فعالیتهای ارتباطات بازاریابی ،نگرش مبنی بر ارتباطات بازاریابی بیشتر،
دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراکشده مصرف کننده بر قصد خرید سبز او تأثیرگذار میباشد.
حمدی و دیگران( )0008مقاله ای تحت عنوان " بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصوالت سبز در جوانان(بررسی موردی
شهر تهران) " را ارائه دادند .هدف این مطالعه بررسی عواملی است که بر رفتار خرید محصوالت سازگار با محیط زیست در جوانان
نقش دارد و در نهایت این عوامل رتبهبندی میگردند .نتایج مطالعه نشان داد که محصوالت سبز از آگاهی قابل توجهی در میان
مصرف کنندگان جوان تهرانی برخوردارند و از میان عوامل تاثیرات اجتماعی ،نگرش زیست محیطی ،نگرانی زیستمحیطی ،درک
اهمیت مشکالت محیط زیست ،درک افراد از مسئولیت اجتماعی ،درک اثربخشی رفتار زیست محیطی و نگرانی افراد از برداشت
شخصی که بر تمایل خرید سبز در جوانان موثر است .چهار عامل تاثیرات اجتماعی ،نگرانی زیستمحیطی ،درک افراد از مسئولیت
اجتماعی و نگرانی افراد از برداشت شخصی در خرید جوانان بیشترین تاثیر را دارند.
یارمحمدی و دیگران ( )0008پژوهشی را تحت عنوان " بررسی عوامل پیشبینی کننده رفتار دانش آموزان دبیرستانی اصفهان
درخصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوری رفتار برنامهریزی شده" انجام دادند .نتایج نشان داد که سازههای تئوری رفتار
برنامهریزی شده(نگرش ،هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده) با هم توانسته بودند  6/27درصد قصد و  7درصد رفتار را
پیشبینی کنند .در این میان نقش نگرش در پیش بینی قصد بیشتر از سایر سازه ها بود .فرضیه های تحقیق از قرار زیر است:
 نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر دارد.
 دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر دارد.
 نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر دارد.
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دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر دارد.
نگرش به رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر دارد.
هنجار ذهنی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر دارد.
کنترل رفتاری ادراک شده مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر دارد.

سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)33 :آذر 1011

شكل )2مدل مفهومی تحقیق

 -4روش تحقیق
رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است .این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی می باشد .جهت گردآوری اطالعات در
این پژوهش از روش میدانی که شامل مصاحبه ،پرسشنامه و کتابخانه ای شامل کتب ،پایاننامهها ،مقاالت و  ...استفاده شده است.
اطالعات اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است .در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی مشتریان محصوالت سبز
شهرستان رشت هستند که تعداد آنها نامحدود است .روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس بوده
است و حجم نمونه شامل  000نفر از مشتریان محصوالت سبز شهرستان رشت میباشد.

 -5یافتهها
 -1-5فرضیه اول
 :H0نگرانی زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر معنی داری ندارد.
 :H1نگرانی زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
برای آزمون این فرضیهها از آزمون رگرسیون تك متغیره استفاده شد ،به این صورت که ابتدا همبستگی دو متغیر محاسبه شد
که رابطة بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون برای میزان پیشبینی متغیر وابسته با توجه به متغیر مستقل محاسبه
شد.
جدول )1مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

2.37356

.272

.274

.524a

جدول  0نشان میدهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر نگرانی زیست محیطی و نگرش رفتاری برابر با R2 =8/26

میباشد که این میزان نشان میدهد  26درصد از تغییرات مربوط به نگرش رفتاری مربوط به نگرانی زیست محیطی میباشد.
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سطح معنی داری

F

.000a

137.894

جدول )2مربوط به تحلیل واریانس
مجموع
میانگین
درجه ازادی
مجذورات
مجذورات
776.863
1
776.863
2056.331
365
5.634
2833.193
366

Model
Regression
Residual
Total

1

نتایج جدول  2نشان میدهد با توجه به معنادار شدن میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون تائید میشود.
نتایج جدول فوق نشان  Fمشاهده شده برابر با ( )F=067/7در سطح آلفای  5درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در
نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.

سطح معنی داری

T

.000
.000

20.468
11.743

جدول )3مربوط به معادلة خط رگرسیون
بتای غیراستاندارد
بتای استاندارد
خطای
بتا
بتا
استاندارد
12.099
.591
.524
.496
.042

Model
مقدار ثابت
نگرانی زیست محیطی

1

متغیر وابسته :نگرش رفتاری
جدول  0نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول میتوان معادلة خط رگرسیون را ترسیم کرد:
(نگرانی زیست محیطی)  =02/80+8/007نگرش رفتاری
نتایج جدول فوق نشان میدهد نگرانی زیست محیطی دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در نگرش رفتاری میباشد.

 -2-5فرضیه دوم

جدول )4مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد
2.34197

.284

.283

ضریب همبستگی
.533a

جدول  0نشان میدهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر دانش زیست محیطی و نگرش رفتاری برابر با R2 =8/200

میباشد که این میزان نشان میدهد  20درصد از تغییرات نگرش رفتاری مربوط به دانش زیست محیطی می باشد.

سطح معنی داری

F

.000a

146.698

جدول )5مربوط به تحلیل واریانس
مجموع
درجه
میانگین
مجذورات
ازادی
مجذورات
804.611
1
804.611
2023.896
369
5.485
2828.507
370
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 :H0دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر معنی داری ندارد.
 :H1دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.

Model
Regression
Residual
Total

1

با توجه به جدول  7و معنادار شدن میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون را تائید میشود .نتایج جدول فوق
نشان  Fمشاهده شده برابر با ( )F=007/700در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب تعیین
رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.

سطح معنی داری

T

.000
.000

19.806
12.112

جدول )6مربوط به معادلة خط رگرسیون
بتا غیراستاندارد
بتای استاندارد
خطای
بتا
بتا
استاندارد
.533

.597
033

11.824
.406

Model
مقدار ثابت
دانش زیست محیطی

1

متغیر وابسته :نگرش رفتاری
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جدول  7نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول میتوان معادلة خط رگرسیون را ترسیم کرد:
(دانش زیست محیطی)  =00/02+8/087نگرش رفتاری
نتایج جدول فوق نشان میدهد دانش زیست محیطی دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در نگرش رفتاری دارد.

 -3-5فرضیه سوم
 :H0نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری ندارد.
 :H1نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
جدول )7مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

2.75459

.128

.131

.362a

جدول  6نشان میدهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر نگرانی زیست محیطی و قصد خرید برابر با R2 =8/000

میباشد که این میزان نشان میدهد  8/00درصد از تغییرات مربوط به قصد خرید مربوط به نگرانی زیست محیطی میباشد.
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سطح معنی داری

F

.000a

51.079

جدول )8مربوط به تحلیل واریانس
مجموع
میانگین
درجه ازادی
مجذورات
مجذورات
387.578
1
387.578
2572.258
339
7.588
2959.836
340

Model
Regression
Residual
Total

با توجه به جدول  0و میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون تائید میشود .نتایج جدول فوق نشان F

مشاهده شده برابر با ( )F=70/86در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون
قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.

سطح معنی داری

T

.000
.000

4.917
7.147

جدول )9مربوط به معادلة خط رگرسیون
بتای غیر استاندارد
بتای استاندارد
خطای
بتا
بتا
استاندارد
5.618
1.142
.362
.167
.023

Model
مقدار ثابت
نگرانی زیست محیطی

متغیر وابسته :قصد خرید
جدول  0نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول میتوان معادلة خط رگرسیون را ترسیم کرد:
(نگرانی زیست محیطی)  =7/70+8/076قصد خرید
نتایج جدول فوق نشان میدهد نگرانی زیست محیطی دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در قصد خرید دارد.

-4-5فرضیه چهارم
 :H0دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری ندارد.
 :H1دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.

خطای استاندارد
3.23089
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1

جدول  )11مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
.217
.215

ضریب همبستگی
.466a

1

جدول  08نشان میدهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر دانش زیست محیطی و قصد خرید برابر با R2 =8/077

میباشد که این میزان نشان میدهد  07درصد از تغییرات قصد خرید مربوط به دانش زیست محیطی میباشد.
جدول  )11مربوط به تحلیل واریانس
مجموع
میانگین
درجه ازادی
سطح معنی داری
Model
F
مجذورات
مجذورات
Regression
998.957
1
998.957
1
Residual
3601.343
345
10.439
95.698
.000a
Total
4600.300
346
با توجه به جدول  00و معنادار شدن میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون را تائید میشود نتایج جدول فوق

نشان  Fمشاهده شده برابر با ( )F=07/700در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب تعیین
رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.
جدول  )12مربوط به معادلة خط رگرسیون

.001

3.293

.000

9.783

.466

خطای استاندارد

بتا

1.344

4.426

مقدار ثابت

.027

.268

دانش زیست محیطی

1

متغیر وابسته :قصد خرید
جدول  02نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول میتوان معادلة خط رگرسیون را ترسیم کرد:
(دانش زیست محیطی)  =0/027+8/270قصد خرید
نتایج جدول فوق نشان میدهد دانش زیست محیطی دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در قصد خرید دارد.

-5-5فرضیه پنجم
 :H0نگرش به رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری ندارد.
 :H1نگرش به رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.

خطای استاندارد
2.59960

جدول )13مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
.137

.134
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سطح معنی داری

T

بتای استاندارد
بتا

بتای غیراستاندارد

Model

ضریب همبستگی
.370a

جدول  00نشان میدهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین نگرش رفتاری و قصد خرید برابر با  R2 =8/006میباشد که این
میزان نشان میدهد  00درصد از تغییرات مربوط به قصد خرید مربوط به نگرش رفتاری میباشد.

سطح معنی داری

F

.000a

55.898

جدول  )14مربوط به تحلیل واریانس
مجموع
درجه
میانگین
مجذورات
ازادی
مجذورات
377.756
6.758

1
353
354

377.756
2385.540
2763.296

Model
Regression
Residual
Total

1

با توجه به جدول  00و معنادار شدن میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون را تائید میشود .نتایج جدول
نشان میدهد  Fمشاهده شده ( )F=00/020در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب تعیین
رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.
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سطح معنی داری

T

.000
.000

10.244
7.477

جدول  )15مربوط به معادلة خط رگرسیون
بتای غیراستاندارد
بتای استاندارد
خطای
بتا
بتا
استاندارد
10.949
1.069
.163
.022
.370

Model
مقدار ثایت
نگرش رفتاری

1

متغیر وابسته :قصد خرید
جدول  07در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول میتوان معادلة خط رگرسیون را ترسیم کرد:
(نگرش رفتاری)  =08/000+8/070قصد خرید
نتایج جدول فوق نشان میدهد نگرش رفتاری تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در قصد خرید دارد.

-6-5فرضیه ششم
 :H0هنجار ذهنی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنیداری دارد.
 :H1هنجار ذهنی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنیداری دارد.
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جدول  )16مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
.066
.063

خطای استاندارد
1.44776

ضریب همبستگی
.256a

جدول  07نشان میدهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر هنجار ذهنی و قصد خرید برابر با  R2 =8/87میباشد که
این میزان نشان میدهد  7درصد از تغییرات مربوط به قصد خرید مربوط به هنجارهای ذهنی میباشد.
جدول  )17مربوط به تحلیل واریانس
سطح معنی داری

F

.000a

24.837

میانگین
مجذورات
52.059
2.096

درجه
ازادی
1
353
354

مجموع
مجذورات
52.059
739.896
791.955

Model
Regression
Residual
Total

1

با توجه به جدول  06و معنادار شدن میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون را تائید میشود .نتایج جدول
فوق نشان  Fمشاهده شده برابر با ( )F=20/006در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب
تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.

سطح معنی داری

T

.000
.000

26.237
4.984

جدول  )18مربوط به معادلة خط رگرسیون
بتای غیراستاندارد
بتای استاندارد
خطای
بتا
بتا
استاندارد
.256

1.564
.218

41.045
1.088

Model
مقدار ثابت
هنجار ذهنی

1

متغیر وابسته :قصد خرید
جدول  00نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول میتوان معادلة خط رگرسیون را ترسیم کرد:
(هنجار ذهنی)  =00/87+0/800قصد خرید
نتایج جدول فوق نشان میدهد هنجار ذهنی دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در قصد خرید میباشد.
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 -7-5فرضیه هفتم
 :H0کنترل رفتاری ادراک شده مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر ندارد.
 :H1کنترل رفتاری ادراک شده مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر دارد.
جدول  )19مربوط به ضریب تعیین رگرسیون
خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

Model

5.76949

.179

.181

.426a

1

جدول  00نشان میدهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر کنترل رفتاری و قصد خرید برابر با  R2 =8/000میباشد که
این میزان نشان میدهد  00درصد از تغییرات قصد خرید مربوط به کنترل رفتاری میباشد.
جدول  )21مربوط به تحلیل واریانس
سطح معنی داری

F

میانگین مجذورات

درجه ازادی

مجموع مجذورات

Model

.000a

77.172

2568.826
33.287

1
349
350

2568.826
11617.174
14186.000

Regression
Residual
Total

1

جدول  )21مربوط به معادلة خط رگرسیون
بتای استاندارد
سطح معنی داری

T

.000

29.673

.000

8.785

بتا
.426

بتای غیراستاندارد
خطای
استاندارد

بتا

1.274

37.806

مقدار ثابت

.130

1.144

کنترل رفتاری

Model

1

متغیر وابسته :قصد خرید
جدول  20در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان میدهد و با توجه به این جدول میتوان معادلة خط رگرسیون را ترسیم کرد:
(کنترل رفتاری)  =06/087+0/000قصد خرید
نتایج جدول نشان میدهد کنترل رفتاری ادراک شده دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در قصد خرید دارد.
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با توجه به جدول  28و معنادار شدن میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون را تائید میشود .نتایج جدول
نشان  Fمشاهده شده برابر با ( )F=00/200در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب تعیین
رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.

 -6نتیجهگیری
 .0نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر نگرانی زیست محیطی و نگرش رفتاری برابر با  R2 =8/26میباشد که این میزان
نشان میدهد  26درصد از تغییرات مربوط به نگرش رفتاری مربوط به نگرانی زیست محیطی میباشد .با توجه به معنادار شدن
میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون را تائید میشود .نتایج نشان میدهد  Fمشاهده شده برابر با ()F=7/067
در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد
رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد .بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید میشود که همراستا با نتایج تحقیق یاداو و
پاتاک ( )2807و محمدیان و بخشنده ( )0000در پیشینه تحقیقات می باشد.
 .2دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر نگرش به رفتار زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر دانش زیست محیطی و نگرش رفتاری برابر با  R2 =8/200میباشد که این میزان
نشان میدهد  20درصد از تغییرات نگرش رفتاری مربوط به دانش زیست محیطی می باشد .میزان  Fآزمون تحلیل واریانس،
ضریب تعیین رگرسیون را تائید میشود .نتایج نشان میدهد  Fمشاهده شده برابر با ( )F=007/700در سطح آلفای  7درصد معنادار
است و فرض صفر رد میشود .در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و
13
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مستقل وجود دارد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش تایید میشود که همراستا با نتایج تحقیق یاداو و پاتاک ( ،)2807محمدیان و
بخشنده ( )0000و نخعی و خیری ( )0000در پیشینه تحقیقات می باشد.
 .0نگرانیهای زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغییر نگرانی زیست محیطی و قصد خرید برابر با  R2 =8/000میباشد که این میزان
نشان میدهد  00درصد از تغییرات مربوط به قصد خرید مربوط به نگرانی زیست محیطی میباشد .میزان  Fآزمون تحلیل واریانس،
ضریب تعیین رگرسیون تائید میشود .نتایج نشان میدهد  Fمشاهده شده برابر با ( )F=70/86در سطح آلفای  7درصد معنادار است
و فرض صفر رد میشود در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل
وجود دارد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش تایید میشود که همراستا با نتایج تحقیق یاداو و پاتاک ( ،)2807محمدیان و بخشنده
( ،)0000عباسی و دیگران ( )0000و حمدی و دیگران ( )0008در پیشینه تحقیقات می باشد.
 .0دانش زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر دانش زیست محیطی و قصد خرید برابر با  R2 =8/077میباشد که این میزان نشان
میدهد  07درصد از تغییرات قصد خرید مربوط به دانش زیست محیطی میباشد .میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین
رگرسیون را تائید میشود .نتایج نشان میدهد  Fمشاهده شده برابر با ( )F=07/700در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض
صفر رد میشود در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود
دارد .بنابراین فرضیه چهارم پژوهش تایید میشود که همراستا با نتایج تحقیق یاداو و پاتاک ( ،)2807سیدصالحی و کاظمی ()0000
و نخعی و خیری ( )0000در پیشینه تحقیقات می باشد.
 .7نگرش به رفتار زیست محیطی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
میزان ضریب تعیین رگرسیون بین نگرش رفتاری و قصد خرید برابر با  R2 =8/006میباشد که این میزان نشان میدهد 00
درصد از تغییرات مربوط به قصد خرید مربوط به نگرش رفتاری میباشد .میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون
را تائید میشود .نتایج نشان میدهد  Fمشاهده شده ( )F=00/020در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد میشود در
نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد .بنابراین فرضیه
پنجم پژوهش تایید میشود که همراستا با نتایج تحقیق یاداو و پاتاک ( )2807و سیدصالحی و کاظمی ( )0000در پیشینه تحقیقات
می باشد.
 .7هنجار ذهنی مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر هنجار ذهنی و قصد خرید برابر با  R2 =8/87میباشد که این میزان نشان میدهد 7
درصد از تغییرات مربوط به قصد خرید مربوط به هنجارهای ذهنی میباشد .میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین
رگرسیون را تائید میشود .نتایج نشان میدهد  Fمشاهده شده برابر با ( )F=24.837در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض
صفر رد میشود در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود
دارد .بنابراین فرضیه ششم پژوهش تایید میشود که همراستا با نتایج تحقیق یاداو و پاتاک ( )2807و زند و پروینچی ( )0000در
پیشینه تحقیقات می باشد.
 .6کنترل رفتاری ادراک شده مصرف کنندگان جوان بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی تاثیر معنی داری دارد.
میزان ضریب تعیین رگرسیون بین متغیر کنترل رفتاری و قصد خرید برابر با  R2 =8/000میباشد که این میزان نشان
میدهد  00درصد از تغییرات قصد خرید مربوط به کنترل رفتاری میباشد .میزان  Fآزمون تحلیل واریانس ،ضریب تعیین رگرسیون
را تائید میشود .نتایج نشان میدهد  Fمشاهده شده برابر با ( )F=200/00در سطح آلفای  7درصد معنادار است و فرض صفر رد
میشود در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است و نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد.
بنابراین فرضیه هفتم پژوهش تایید میشود که همراستا با نتایج تحقیق یاداو و پاتاک ( ،)2807حمدی و همکاران ( )0008و
یارمحمدی و همکاران ( )0008در پیشینه تحقیقات می باشد.

 -7پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق
با توجه به تاثیر مثبت و معنادار نگرانیهای زیست محیطی بر نگرش به محصوالت سبز ،میتوان با تشریح نگرانیهای
جهانیان از آلودگیهای زیست محیطی بویژه در رسانههای ملی و همچنین با ترویج شعار "محیط زیست ما ،خانه ما" در جامعه،
نگرشهای مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست را تغییر داده و به سمت واقعی و مطلوب نمودن این نگرشها سوق داد.
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با توجه به اثبات تاثیر مثبت و معنادار دانش زیست محیطی بر نگرش به محصوالت سبز ،میتوان با قرار دادن درس حفظ
محیط زیست در برنامههای درسی دانش آموزان و همچنین با برگزاری دورههای عمومی و تخصصی حفاظت از محیط زیست در
شرکتها ،ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی ،دانش زیست محیطی را در جامعه ارتقا داد.
با توجه به تاثیر مثبت و معنادار نگرانیهای زیست محیطی بر قصد خرید محصوالت زیست محیطی ،میتوان با تشریح
نگرانیهای موجود از طریق آلودگیهای زیست محیطی در رسانههای ملی بر روی نیت و قصد خرید مصرف کنندگان نقش
بسزایی داشته و در این راستا بتوان از آلودگیهای محیط زیست کاست و همچنین جوانان را به سوی خرید محصوالت مفید و
بدون آالیندگی برای محیط زیست سوق داد.
با توجه به تأثیر دانش زیست محیطی مصرف کنندگان بر قصد خرید سبز و نیز افزایش سطح دانش زیست محیطی افراد
نسبت به گذشته که منجر به روی آوردن مشتریان به سمت کاالهای سبز شده است؛ پیشنهاد میشود سازمانها ،بازاریابان و دولت
اقداماتی جهت ارتقای دانش و فرهنگ زیست محیطی جامعه انجام دهند .این اقدامات میتواند به صورت زیر انجام گیرد:
انجام اقدامات آموزشی و تبلیغی مناسب و مفید در زمینه مصرف انرژی و استفاده از منابع طبیعی از سوی وزارت نیرو ،نفت و
سازمان حفاظت از محیط زیست.
برگزاری همایشها و کنگرههایی در زمینه آموزش مسائل زیست محیطی به شهروندان و ترغیب آنها به رفتارها و خریدهای
زیست محیطی.
ترویج مفاهیم زیست محیطی در قالب بروشور ،کتابچه ،مجله ،تولیدات تلویزیونی و . ...
با توجه بر تأثیر فعالیتهای ارتباطات بازاریابی بر قصد خرید سبز و نیز فقدان اطالعرسانی مناسب و قوی در مورد محصوالت
سبز ،پیشنهاد میشود شرکتها و بازاریابان اقدامات زیر را جهت اطالعرسانی بهتر و برقراری ارتباطات بازاریابی قویتر بهکار گیرند:
معرفی و ارائه محصوالت دوستدار محیط زیست در نمایشگاهها ،کنفرانسها و همایشها.
تبلیغات گستردهتر در مورد محصوالت سبز از طریق رسانههای متعدد بهویژه تلویزیون.
اجرای اقدامات تشویقی جهت خرید این نوع محصوالت.
تغییرات یا اصالحات زیست محیطی انجام گرفته در ترکیب یا فرمول ساخت محصول را از طریق تبلیغات و برچسبگذاری
روی محصوالت به اطالع مصرف کنندگان برسانند.
پیشنهاد میشود بازاریابان و شرکتها مشتریان خود را بیشتر مورد توجه قرار داده و پس از فروش نیز تماس خود را با آنها
حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به خرید نمایند.
بهعالوه می توانند از طریق کاربست استراتژیهایی همچون تخفیفات ،اقدامات تشویقی ،توسعه محصوالت جدید و تبلیغات جذاب
سعی در جذب مشتریان بالقوه ی این نوع محصوالت کنند.
با توجه بر تأثیر اثربخشی ادراک شده مصرف کنندگان بر قصد خرید سبز آنها؛ پیشنهاد میشود بازاریابان از طریق تبلیغات
خود یا برچسبگذاری روی محصوالت سعی در تقویت این قضیه کنند که رفتار زیست محیطی افراد و خریدهای سبز آنها گامی
مثبت در راستای حمایت و حفاظت از محیط زیست است .دولت ،کسب و کارها و گروههای حامی محیط زیست باید نشان دهند که
مشکالت زیست محیطی با تغییرات رفتار مصرفی و رفتار خرید مصرفکنندگان قابل کنترل اس (به عنوان مثال از پیامهایی به این
شکل استفاده کنند .با خرید مواد قابل بازیافت در مصرف انرژی و مصرف ذخایر طبیعی صرفه جویی شده و دفع زباله کاهش می
یابد) .عالوه بر آن شهرداریها میتوانند برنامههایی را پیادهسازی کنند که بازخورهایی از اثربخشی فعالیتهای زیست محیطی
افراد در کاهش مشکالت اکولوژیکی فراهم کند(به عنوان مثال میتوانند به اطالع شهروندان برسانند که کاهش حجم زبالههای
شهری باعث کاهش آلودگی هوا و کاهش آثار گلخانه ای در الیههای جوی شده است و نیاز به فضای کمتری برای دفن زباله می
باشد).
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کاربرد پژوهش عملیاتی برای معاملهگران بازار بورس
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کد مقاله09090 :

چکـیده
این مقاله ،به کاربرد تکنیکهای تحقیق در عملیات برای فعاالن بازار سرمایه را موردمطالعه قرار میدهد .اهمیت تشکیل
پرتفوی مناسب و زمان درست انجام معامالت در بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست .با توجه به افزایش سرعت و حجم
گردش اطالعات ،دیگر روشهای سنتی برای پردازش اطالعات کارا نیست و معاملهگران بهویژه تحلیلگران شرکتهای
سرمایهگذاری مجبور به استفاده از روشهای پردازش کامپیوتری و مدلسازی ریاضی برای انجام امور تحلیل بازار سهام و
تشکیل پرتفوی مناسب هستند .با استفاده تکنیکهای تحقیق در عملیات میتوان با در نظر گرفتن شرطها و در نظر
گرفتن بیشینه کردن سود و یا کمینه کردن ضرر ،به معاملهگری در بازار سرمایه پرداخت و سبد مناسبی از سهام را که
فایده آن از ریسکش بیشتر باشد را تشکیل داد .تکنیک های پژوهش عملیاتی و الگوریتم های رایانه ای برگرفته از آن به
معامله گران این امکان را میدهد تصمیمی بهینه را اخذ نمایند.

واژگـان کلـیدی :تحقیق در عملیات ،سبد سهام ،معاملهگران بازار بورس ،سرمایهگذاری
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)33 :آذر 0011

امروزه با توجه به افزایش سطح سواد جامعه و آگاهی مردم از روشهای سرمایهگذاری بهویژه در بورس بیش از گذشته نمایان
میباشد .از طرفی اهمیت و فواید بازار بورس نیز بر همگان روشن میباشد .اگر بتوان سرمایههای خرد افراد را بهطور صحیح به
سمت بازار سرمایه هدایت کرد ،میتواند سرمنشأ رونق اقتصادی باشد .افراد بهمنظور کسب سود وارد بازار سرمایه میشوند ولی
گاهی به دلیل عدم آگاهی از بازار و روشهای صحیح سرمایهگذاری و معاملهگری نهتنها موفق به کسب سود نمیشوند که با زیان
هم مواجه میشوند .در این شرایط معموالً توصیه به سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری میشود تا بهواسطه آگاهی افراد
فعال در این صندوق ها بتوان به سود رسید .تشکیل پرتفوی بهینه یکی از موارد مهم برای معاملهگران بازار بورس میباشد که برای
این منظور الگوها و روشهای مختلفی ابداع شده است .با توجه به نغییرات غیر قابل پیشبینی دقیق بازار بورس ،برخی از الگوها و
روشها ابداع شدند تا با استفاده از آنها بتوان کسب سود کرد .برخی افراد عالقهمند به سرمایهگذاری مستقیم و معاملهگری در بازار
بورس ،بدون واسطه هستند که از روشهای مورد استفاده برای بهینه کردن پرتفوی و کسب باالترین سود میتوان به تکنیکهای
موجود در مبحث پژوهش عملیاتی اشاره کرد .پژوهش عملیاتی نوعی مدل سازی ریاضی مسائل واقعی پیرامون اطراف ماست.
پژوهش عملیاتی روشی برای پیدا کردن بیشینه یک مساله برای مثال در بیشینه کردن سود ویا پیدا کردن کمینه یک مساله برای
مثال کمینه کردن هزینه ،با استفاده از قیدهای مدل میباشد .ابزارهای اصلی پژوهش عملیاتی مدلسازی ریاضی ،بهینهسازی و
آمار ،نظریه گراف ،نظریه بازی و نظریه صف میباشد که تحلیلگر با توجه به مدل موجود ،اهداف و قیدهای مدل روش مناسبی را
انتخاب میکند .معاملهگران باید بتوانند نسبت ریسک به سود پرتفوی خود را به خوبی شناسایی کرده و با در نظر گرفتن آن پرتفوی
خود را تشکیل دهد .برای این منظور میتوان نسبت به انتخاب سبد سهام مناسب و تنوع سهام با توجه به مدل های ریاضی اقدام
نمود.

-2مطالعه ادبیات
-1-2پژوهش عملیاتی
پژوهش عملیاتی علم مدیریت با علم تصمیم و کاربرد آن در ارتباط است .علم مدیریت را می توان به عنوان شاخه ای از
حوزه مدیریت قلمداد کرد که رویه عقالیی ،منطقی ،سیستماتیک را در تحلیل فرایند مدیریت مسائل مدیریتی به کار می
گیرد .پژوهش عملیاتی را میتوان «مجموعه ای از مدل ها و تکنیک های کمی که از طریق روش های علمی ،مدیران را در
تصمیم گیری یاری میدهد» تعریف کرد .پژوهش عملیاتی را میتوان چارچوبی نظام یافته دانست که روی کاربرد فناوری
اطالعات برای تصمیم گیری متمرکز است .به دیگر سخن پژوهش عملیاتی علم اختصاص بهینه منابع است .هدف پژوهش
عملیاتی فراهم آوردن مبانی منطقی برای تصمیم گیری از راه جستجو برای فهم و پی ریزی شرایط پیچیده و استفاده از این
فهم برای پیش بینی رفتار سیستم و بهبود عملکرد سیستم است .بیشتر کار واقعی با استفاده از تکنیک های عددی و
تحلیلی ،برای ساخت و حل مدل های ریاضی سیستم های سازمانی مرکب از انسان ،ماشین ها و راهکارها ،انجام می
پذیرد .پژوهش عملیاتی ،شاخهای از ریاضیات کاربردی و علم اداری است که با رشته های مختلف علمی ارتباط دارد و از روش
هایی مانند مدل سازی ریاضی ،آمار و الگوریتمها برای یافتن راه حلی بهینه یا نزدیک به بهینه برای مسائل پیچیده استفاده می
کند .از نقطه نظر علمی ،پژوهش عملیاتی را میتوان هنر بهینهسازی ،یعنی هنر یافتن کمینه یا بیشینه توابع هدف تعریف
نمود تا حدودی که میتوان آن را هنر تعریف توابع هدف دانست .نمونه توابع هدف سود ،عملکرد خط تولید ،محصول
میوه ،پهنای باند ،زیان ،زمان انتظار در صف و ریسک می باشد .ازنقطه نظر سازمانی ،پژوهش عملیاتی به مدیریت کمک میکند
تا با استفاده از فرآیند علمی به اهدافش برسد .واژگان پژوهش عملیاتی و علم مدیریت ،اغلب به یک معنا بکار میروند .اگر دنبال
تمایز این دو باشیم ،علم مدیریت رابطه نزدیکتری با مدیریت بازرگانی دارد درحالیکه پژوهش عملیاتی ارتباط نزدیکتری با مهندسی
صنایع دارد .مهندسی صنایع ،بیشتر از یک نقطه نظر مهندسی بهره میگیرد و مهندسان صنایع اغلب ،تکنیکهای پژوهش عملیاتی
را به عنوان بخش عمدهای از مجموعه ابزارهای خود در نظر میگیرند .برخی ابزارهای عمده بکار گرفته شده در پژوهش عملیاتی
شامل آمار ،بهینهسازی ،تئوری احتمال ،تئوری صف ،تئوری بازی ،تئوری گراف ،تحلیلهای تصمیم وشبیهسازی
میباشند(.خواجهفرد 0ودیگران)0090 ،
با توجه به اهمیت تکنیکهای پژوهش عملیاتی در سایر علوم ،در حوزه مدیریت مالی و سرمایهگذاری ،حداقل دو تن از
برندگان جایزه نوبل به کاربرد این تکنیکها در این حوزه پرداختند .اثر مارکوویتز ( )mدر مورد ماتریسهای اسپارس از طریق
1 Khajefard
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 ORSA/ TIMSو ابداع زبان شبیهسازی رایانهای  SIMSCRIPTمورد قدردانی قرار گرفت؛ درحالیکه او و شارپ ،0الگوریتمهای
کامپیوتری را برای حل مسائل مربوط به پرتفوی معرفی کرده بودند.
برنامهریزیهای ریاضیاتی از روشهای خطی ،درجه دوم ،غیرخطی ،عدد صحیح ،آرمانی ،قیدهای تصادفی ،جزءبهجزء ،تحلیل
پوششی دادهها و پویا را بکار گرفتهاند .برنامهریزی ریاضیاتی برای حل طیف قابلتوجهی از مسائل بازارهای مالی از قبیل تشکیل
پرتفوی سهام ،اوراق قرضه ،وام و ارز ،پوشش ریسک ،ایمنسازی ،حقوق صاحبان سهام و ردیابی شاخص اوراق قرضه ،تخمین
ضمنی احتماالت بیتفاوتی به ریسک برای اختیار معامالت ،فراهم کردن فهرستی از کوپنها برای مناقصه یا مزایده اوراق قرضه
شهرداری ،شناسایی اوراق قرضه زیر قیمت ،تعیین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت ،تصمیمگیری برای تأمین مالی
اوراق قرضهی پرداخت نشده ،تخمین هزینهی سرمایه ،تعیین حداقل حاشیه اوراق اختیار معاملهای موردنیاز ،تشکیل اوراق بهادار با
پشتوانه رهنی و تعهدات رهنی وثیقه گذاری شده قابل تبدیل ،ایجاد یک استراتژی تجاری برای اجرای تجارت متحد ،طراحی اجاره
اهرمی ،محاسبه حداکثر زیان سهامداران ،یافتن بانکهای ورشکسته و درک نیروهایی که منجر به نوآوری مالی میشوند استفاده
شده است .عالوه بر نقش سنتی پژوهش عملیاتی در بهبود کیفیت تصمیمگیری ،این علم میتواند در درک نیروهای اقتصادی
شکل دهنده بخش مالی کمک کند .نوآوری مالی ممکن است زمانی رخ دهد که یک تغییر برونزا در محدودیتها و یا هزینههای
مواجهشدن با محدودیتهای موجود ،ایجاد شده باشد .با استفاده از مدل برنامهریزی خطی یک بانک ،بن هوریم 7و سیلبر)0999( 3
دادههای ساالنه را برای محاسبه تغییر در قیمتهای سایه محدودیتهای مختلف بکار بردند .آنها پیشنهاد کردند که افزایش در
قیمت سایه محدودیت سپردهها منجر به نوآوری مالی در گواهی سپرده قابل تبدیل میشود .تئوری قیمتگذاری آربیتراژ که میتواند
آزمونهای تئوری قیمتگذاری آربیتراژ از تحلیلهای عاملی استفاده میکند و در تعیین تعداد و تعریف عواملی مؤثر بر بازده دارایی
دچار مشکل می باشد( .کاویانی 5و فخرحسینی)0099 ،6

-2-2بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تخصیص منابع مالی به فعالیتهای اقتصادی اسـت .از ایـن رو ،توسـعه سـازوکارهای
مناسب برای مدیریت بهینه سرمایهگذاری در این بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است .سـرمایهگـذاری در بازارهای مالی در غالب
پورتفـوی 2یـا سـبد دارایـیهـا صـورت مـیگیـرد .در حقیقـت ،پورتفـوی یا مجموعه از داراییهای مالی مثل سهام ،اوراق قرضه
و پول نقد است که توسط سرمایهگذار نگهداری مـیشـود .ترکیبِ پورتفوی بیانگر چگونگی تخصیص سرمایه به هر از یک
داراییهای مالی اسـت .از ایـن رو ،بهینـهسـازی پورتفوی یکی از مسائل اساسی در مدیریت مالی به شمار میرود .مدلهای فعلی
معموالً پورتفوی بهینه را انتخاب کرده ،آن را تا پایان دوره سرمایهگذاری رهـا مـیکننـد .امـا موقعیتهای اقتصادی همواره در حال
دگرگونی است و اصالح ترکیب پورتفوی به موازات تغییـر وضـعیت بـازار ضروری به نظر میرسد .در عمل نیز بیشتر
سرمایهگذاران ،همگام با تغییر شرایط بازار در ترکیـبِ پورتفـوی خـود بازنگری مینمایند .از این رو ،مدلی مورد نیاز است که بتواند
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کلیتی از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای 0معرفی شود ،به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بازده دارایی است .بیشتر

پورتفوی را با اطالعات تازه بدسـت آمـده از بـازار هماهنگ کند(.خیامیم 2و دیگران)0090 ،
اهمیت تشکیل پرتفوی به چگونگی انتخاب ترکیب مناسبی از مجموعه سهام با توجه به نوع ریسکپذیری سرمایهگذاران و
بازده مورد انتظارشان و عوامل دیگر ارتباط دارد .یک پرتفوی مناسب برای شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران در کاهش
ریسک با توجه به بازده مشخص می تواند موثر باشد و زمینه جذب نقدینگی مازاد از بازار پول و ورود آن به بازار سرمایه را که از
دغدغههای اصلی کشور میباشد فراهم آورد .آمار و ارقام بیانگر این است که در کشورهای پیشرفته اکثریت سرمایهگذاریها از
طریق بازارهای سرمایه به خصوص بورس انجام می پذیرد .از عمده ترین مشکالت کشور های جهان سوم و خصوصاً کشور
ما ،نبوده مسیر ساختار مناسب برای سرمایههای افراد و سازمانها می باشد .از طرفی اهمیت مشارکت فعال سرمایه گذاران در
شرکتهای سرمایهگذاری و بورس اوراق بهادار به حدی است که ماهیت وجودی بازار سرمایه بسته به میزان سرمایهگذاری افراد در
این موسسات می باشد .از جمله دالیل عدم گرایش افراد به فعالیتهای بورسی را میتوان در عوامل فرهنگی-اقتصادی ،قوانین
1 Sharpe
2 Benhouriem
3 Silber
4 CAMP
5 Kaviani
6 Fakhrhoseini
7 portfolio
8 Khiamim
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و مقررات دولتی و عدم اطمینان حاکم بر بورس اوراق بهادار عنوان کرد .اهمیت مشارکت فعال سرمایهگذاران در بورس اوراق
بهادار تا حدی به ماهیت وجودی بورس بسته به سرمایه گذاری افراد می باشد .لذا تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه ،از
جمله بازار سهام ،یکی از مهمترین مسائل اقتصادی روز است .تخصیص درست منابع مالی نیازمند زمینه های مناسب سرمایهگذاری
از یک طرف ،ابزارها و تکنیکهای تحلیل مناسب از سوی دیگر می باشد .یک تخصیص مناسب منابع میتواند اطمینان خاطر
سرمایهگذاران را به دنبال داشته باشد و کارایی را در بازار سرمایه افزایش دهد .د با توجه به مطالب فوق نیاز به سرمایهگذار در
انتخاب پرتفوی بهینه مشخص میشود و این سوال که " چگونه می توان مدل پرتفوی برای کمک به بازار سرمایه طراحی
نمود؟ " در ذهن تداعی میگردد(.چاشمی 0و کرچنگی)0093 ،2

-3کاربرد پژوهش عملیات در معامالت بورس
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توسعه مدل بهینهسازی سبد سهام ،در درجه اول بر روش پایه ای مارکویتز 0مبتنی هستند .سرمایهگذاران نسبت به بازده
عالقهمند و نسبت به ریسک بی عالقه اند ،در تصمیمگیری رفتار عقالیی دارند ،و بر مبنای بیشینه کردن مطلوبیت منتظره
خویش تصمیم می گیرند .بنابراین ،مطلوبیت سرمایه گذار تابع ریسک و بازده مورد انتظار است(.شاهعلیزاده 0و معماریانی)0002 ،5
در یک نگاه کلی میتوان ،نظریه بهینهسازی سبد سهام را به دو گروه مدرن و فرامدرن تقسیم کرد .در نظریه مدرن ،سبد سهام
بهینه با سبک سنگین کردن بازده ریسک تعیین و به طور معمول ریسک واریانس یا انحراف معیار در نظر گرفته میشود .در
نظریه فرا مدرن سبد سهام بهینه ،بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب ،به تدوین رفتار سرمایه گذار و انتخاب سبد بهینه
سهام پرداخته میشود .از پیشگامان نظریه های مدرن انتخاب سبد دارایی ،هری مارکویتز ،پژوهشی تحت عنوان " انتخاب سبد
دارایی" منتشر کرد که عموما به عنوان نظریه مدرن نظر سرمایه گذاری در نظر گرفته میشود .قبل از مارکویتز سرمایهگذاران با
مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند ولی به طور معمول نمیتوانستند آنرا به روش سیستماتیک بیان کنند .مارکویتز بازده انتظار هر
سهم را میانگین بازده سهم در دورههای گذشته و ریسک هر سهم را واریانس بازده هر سهم دورههای گذشته در نظر
گرفت .نشان داد واریانس سبد به کواریانس سهمها بستگی دارد و آن را مطابق آنچه در تابع هدف مدل ( )2دیده می
شود ،فرموله کرد .با توجه به اینکه بازده سبد ،جمع وزنی بازده سهمها فرض شده است ،با حل مدل ( )0محاسبه مقدار به
عنوان حداکثر بازده مورد انتظار ممکن سبد سهام ،میتوان تابع هدف حداکثر سازی بازده را بادر نظر گرفتن یک حد قابل
قبول به محدودیت تبدیل کرد.
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درمدل( )2که یکی از ویرایش های مدل مارکویتز است این حداقل قابل قبول به صورت 1- γدرصد حداکثر بازده مورد انتظار
تعریف شده است(.کاظمی میانکسگری 0و دیگران)0091 ،
مدل هایی مثل برنامهریزی خطی ،برنامهریزی عدد صحیح ،برنامهریزی عدد صحیح مختلط و برنامه ریزی (صفر-یک) ،در
برنامهریزیهای ریاضی وجود دارند که میتوانند با در نظر گرفتن هدف و شرایط حاکم بر مسئله ،ترکیبی بهینه با مقدار بهینه
مشخص از عناصر تشکیل دهنده سبد را ارائه دهند .در نتیجه ،میتوان برای رسیدن به چنین هدفی ،اطالعات مالی را با در نظر
گرفتن تمام شرایط حاکم بر سرمایه گذاری در دنیای واقعی وارد برنامه ریزی ریاضی کرد(.ابزری 7و دیگران)0000 ،
مدل اسپرانزا 3که به صورت زیر میباشد:
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روشی است که در آن:
 : nتعداد اوراق بهاداری است که یک سرمایهگذار جهت تشکیل سبد سهام خود ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
 : rjtنرخ بازده پیشبینی شده یا مورد انتظار ورقه بهادار  jدر زمان t
 : rjمتوسط نرخ بازده هریک از اوراق بهادار مورد مطالعه ،که به صورت زیر محاسبه می شود:
T

jt

, t=1,2,...,T

r
t 1

T

rj 

 : Jاوراق بهاداری که میتوان آنها را در عرض مقداری به دست آورد.
 : Xjبرابر است با میزان سرمایه گذاری در ورقه بهادار j
 : tزمان
 : Cjهزینه خرید یک واحد معامالت از ورقه بهادار می باشد.
1 Kazemi Miankasgari
2 Abzari
3 Speranza
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 : djهزینه تناسبی معامالت برای هر ورقه بهادارj
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 : Ikمجموعهای از اوراق بهادار که دارای هزینه ثابت  fkهستند.
 : fkهزینه ثابت ورقه بهادار  kام.
 :Z’kمتغیری است که محدودیت مربوط به اوراق بهادار دارای هزینه ثابت را به صورت (صفر-یک) بیان می کند.
 : C0حد پایین میزان سرمایهگذاری در سبد سرمایهگذاری.
 : C1حد باالی میزان سرمایهگذاری در سبد سرمایهگذاری.
 : Z”kمتغیری از نوع(صفر-یک) است که با هر ورقه بهادار𝐽 ∈ 𝑗 تعریف می شود  =1 ،نشان می دهد که ورقه بهادار  jدر
سبد سرمایه گذاری قرار دارد و  Z”j=0قرار نگرفتن آن در سبد سرمایه گذاری را نشان می دهد.
 : qjیک حق مثبت را را روی سرمایه گذاری در اوراق بهادار  jوضع میکند(این متغیر مشابه  Mعمل می کند )
| : N=|jتعداد اوراق بهاداری است که سبد سرمایه گذاری وجود دارد.
 : Ljحد پایین میزان سرمایهگذاری در ورق بهادار.
 : Ujحد باالی میزان سرمایهگذاری در ورق بهادار.
 : pjنرخ بازده مورد نیاز جهت سرمایهگذاری در ورقه بهادار j
نقطه قوت اصلی مدل اسپرانزا با مدل های پیشین (مارکوویتز ،شارپ و  )...را میتوان در خطی بودن آن دانست ،زیرا تا این
زمان هیچ یک از مدل های بهینه سازی از معادالت درجه یک برای محاسبه انحراف ( ریسک ) استفاده نمی کردند و
اسپرانزا اولین کسی بود که با محاسبه نیمه انحرافات پایینتر از میانگین به محاسبه ریسک پرداخت و مدل خویش را بر آن اساس
طراحی نمود .مدل وی میتواند از تمامی قدرت و قوت برنامهریزی خطی جهت ارائه جواب و بروز نمودن آن با استفاده از
از فن تحلیل حساسیت استفاده کند .نقطه قوت دیگر این مدل ،همانا در نظر گرفتن خصوصیات مرتبط با مسئله واقعی
میباشد ،بدین معنی که مدل وی برای تصمیم گیرنده می تواند به واقعیت نزدیکتر باشد زیرا در طراحی این مدل محدودیتهای
مسئله به دو گروه محدودیتهای سخت و نرم قابل تقسیم است .محدودیتهای سخت خصوصیات قابل مشاهده مثل هزینههای
معامالت و حداقل واحدهای معامالت برمیگردد در حالی که محدودیتهای نرم به ترجیحات سرمایهگذار برمیگردند مثل
محدودیتهای روی حداکثر تعداد اوراق بهادار و یا محدودیت های حداقل داراییها .تنها نقطه ضعف این مدل را میتوان در
وجود متغیرهای عدد صحیح و (صفر-یک) آن دانست زیرا وجود چنین متغیرهایی باعث پیچیدگی حل آن میگردد( .ابزری و
دیگران)0000 ،
مطالعه پیشنهادی مبین.احمد استفاده از طبقهبندی درخت انتخابی بر روی هزینههای مزمن سهام را ارائه میکند تا معاملهگر
خرید یا پیشنهاد را رائه دهد .مدل پیشنهادی میتواند ابزار مفیدی برای معاملهگران بهمنظور انتخاب صحیح در ارتباط با سهام خود
بر اساس بررسی هزینههای متوالی سهام با هدف نهایی تفکیک دادههای پیشبینی از تاریخچه دادهها را انجام دهند(.مبین،0
)2309
برنامهریزی خطی با کمک فرض اساسی نظریه مدرن پرتفوی بهمنظور تخصیص وجوه بین پرتفویهای مختلف بطوری که
سود را به حداکثر و ریسک را به حداقل برساند ،استفاده میشود .برای این منظور نرخ سود تقسیمی هر شرکت ،ریسک و نقدینگی
به کل برای هریک از پارامترها نیاز است(.آالق و دیگران)2309 ،

نتیجه گیری
با توجه به وجود ریسک و سود در ذات بازار سرمایه ،همواره معاملهگران در این بازار میتوانند با استفاده از پیادهسازی مدلهای
ریاضی و تکنیکهای پژوهش عملیاتی از جمله برنامهریزی خطی ،سیمپلکس ،روشهای برنامه ریزی پویا و  ...و با استفاده از
نرمافزارهای کامپیوتری برای راحتی ،مدل سازی و به دنبال کسب سود از بازار بوده ویا حداقل ریسک معامالت خود را به کمترین
میزان ممکن برسانند .توسعه مدل بهینه سازی سبد سهام ،در درجه اول به روش پایه ای مارکویتز مبتنی هستند .در نظریه مدرن،
سبد سهام بهینه با سبک سنگین کردن بازده ریسک تعیین و به طور معمول ریسک واریانس یا انحراف معیار در نظر گرفته
می شود .نقطه قوت اصلی مدل اسپرانزا با مدل های پیشین (مارکوویتز ،شارپ و  )...را میتوان در خطی بودن آن دانست ،زیرا
تا این زمان هیچ یک از مدل های بهینه سازی از معادالت درجه یک برای محاسبه انحراف ( ریسک ) استفاده نمی کردند .استفاده
از نرمافزارهای کامپیوتری که از جمله آنها میتوان به نرمافزارهای  LINDO ،WinQSB ،mathlabو  LINGOاشاره کرد،

1 Mobin
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کمک بسیاری برای حل مسائل ریاضی و مدلسازی خواهند کرد که بدون استفاده از برنامههای کامپیوتری دقت و سرعت کار
بسیار پایینتر خواهد بود.
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Application of operations research for stock market traders

This paper examines the application of operations research techniques to capital market
participants. The importance of forming a proper portfolio and the right time to trade in the
capital market is not hidden from anyone Due to the increase in speed and volume of information
circulation, traditional methods for processing information are no longer efficient and traders,
especially analysts of investment companies, have to use computer processing methods and
mathematical modeling to analyze stock market and form a suitable portfolio. Using operations
research techniques, it is possible to trade in the capital market by considering the conditions and
maximizing profits or minimizing losses, and forming a suitable portfolio of stocks that benefit
more than risk. Operations research techniques and computer algorithms derived from it allow
traders to make an optimal decision.
Key words: operations research, portfolio, stock market, traders, investment
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بررسی تأثیر بهکارگیری دانش مشتری و استراتژیهای بازاریابی
خدمات بر عملکرد بازاریابی در کلینیکهای پزشکی خصوصی اصفهان
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چکـیده
محيط کسبوکار امروز بسيار پيچيده و پویا بوده و این امر زماني پيچيدهتر خواهد شد که رکود اقتصادي نيز بر شرایط
اقتصادي کشور حاکم و بخشهاي توليدي و خدماتي را فراگرفته باشد .در چنين شرایطي که شرکتها با رکود نيز همراه
هستند ،اتخاذ استراتژيهاي بازاریابي بهعنوان فرآیندي که به شرکت اجازه ميدهد تا با تمرکز منابع بر روي فرصتهاي
بهينه به اهداف افزایش فروش و مزیت رقابتي پایدار دست یابد کارساز بوده و ميتواند شرکتها را در بهبود مستمر
عملكردشان یاري رسانده و با شرایط پویاي بازار رقابتي همگام نماید .پژوهش حاضر به بررسي تأثير بهکارگيري دانش
مشتري و استراتژيهاي بازاریابي خدمات بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي اصفهان پرداخته است.
اطالعات موردنياز از طریق پرسشنامه جمعآوريشده است .روایي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  2/75ميباشد.
براي تجزیهوتحليل اطالعات و آزمون فرضيهها از روش مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافزار  LISRELاستفادهشده
است و با طيف پنجدرجهاي ليكرت مؤلفههاي پژوهش را ميسنجد .این پژوهش از نوع کاربردي و با شيوه توصيفي و با
روش پيمایشي انجامشده است .جامعه آماري پژوهش را مشتریان کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان در بهار
سال  0022تشكيل دادهاند .روش نمونهگيري در این پژوهش از نوع تصادفي در دسترس است .نتایج تحقيق نشان داد که
دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي تأثير دارد؛ استراتژي بازاریابي بر عملكرد بازاریابي تأثير دارد.

واژگـان کلـیدی :دانش مشتري ،استراتژي بازاریابي

 -0دانشجو کارشناسي ارشد مدیریت
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در معامالت و مبادالت انجامشده توسط شرکتها ،مطالعه رفتار مشتري و مصرفکننده ،نگرش خوبي به افراد براي ارتباطات
ميدهد .لذا ،بازاریابي موفق با درک چرایي و چگونگي رفتار مشتري آغاز ميشود .رفتار مشتري دربرگيرنده فعاليتهاي ذهني،
احساسي و فيزیكي ميباشد که افراد براي ارضاي نيازها و خواستههایشان هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده و دور انداختن محصوالت
و خدماتي به کار ميگيرند .بهعبارتدیگر رفتار مشتري شامل کليه فعاليتهایي است که افراد براي کسب ،مصرف و مرتب کردن
محصوالت و خدمات انجام ميدهند (چگيني اصلي و همكاران .)0305 ،رفتار مشتري مي تواند هم مطلوب باشد و هم نامطلوب.
رفتار مشتري مطلوب اغلب منجر به افزایش حجم کسبوکار ،تبليغ دهان به دهان مثبت ،تمایل به پرداخت حق بيمه و  ...مي شود.
برعكس ،رفتار مشتري نامطلوب اغلب منجر به تعویض نام تجاري ،کاهش حجم تجارت ،افزایش تبليغ دهان به دهان منفي و
کاهش تمایل به پرداخت حق بيمه و ...مي شود .بر این اساس ،درک بهتر از رفتار مشتریان به نگراني مهمي براي بازاریابان تبدیل
شده است (کرونن 0و همكاران .)0222 ،امروزه همه سازمان هاي موفق ،یک وجه مشترک دارند و آن ،این است که همگي مشتري
را کانون توجه قرار داده اند و تمام تالش خود را معطوف به بازاریابي مي کنند (استولد 0و همكاران  .)022۲ ،این سازمان ها تمام
نيروي خود را صرف درک و تأمين نيازها ،خواسته ها و تقاضاهاي مشتریان مي کنند .آنها تمام اعضا سازمان را تشویق مي کنند
تا ارزش باالتري را براي مشتري به بار آورده و هر چه بيشتر موجبات رضایت آن را فراهم کنند .اغلب شرکت هاي بزرگ و کوچک
به تدریج از تفاوت بين فروش و بازاریابي آگاه شده و در مرحله سازماندهي بازاریابي خود هستند .براي سازمان هاي غير تجاري
مانند سازمان هاي دولتي ،دانشگاهها و فدراسيون ها ،بازاریابي به منزله روش و وسيله اي براي ارتباط با مردم است .با این نگرش
جدید ،هر چيزي به صورت خدمت قابل ارائه یا نياز قابل برآورده شدن مي تواند محصول قلمداد شود که شامل افراد ،سازمان ها،
خدمات ،مكان ها و عقاید است .همه موارد ذکر شده ،سازمانها را در گرایش هاي توليد محصول و فروش ،به سمت گرایش
بازاریابي و در نهایت به سوي بازاریابي اجتماعي سوق ميدهند،که فلسفه اخير،منطبق ساختن فلسفه بازاریابي با فلسفه مسئوليت
سازمانها ميباشد (قيامي راد و همكاران  .)0377،بازاریابي براي سازمانهاي غير تجاري از جمله مرکز آموزش فني و حرفه اي به
منزله روش و وسيله اي براي ارتباط با مردم است .با این نگرش جدید در بازاریابي دیگر نمي توان محصول را تنها به اشياي
فيزیكي محدود ساخت ،بلكه هر چيزي به صورت خدمت قابل ارائه یا نياز قابل برآورده شدن را مي توان محصول قلمداد کرد که
شامل افراد،سازمانهاي خدمات ،مكان ها و عقاید است (اسماعيل پور و همكاران.)0305 ،
با توجه به اهميت حياتي بازاریابي در شرکتهاي کوچک و متوسط ،در دنياي واقعي این شرکتها بيشتر برنامه هاي بازاریابي
شان توسط فاکتوري به نام نوآوري پيش برده ميشود ،بازاریابي نوآورانه گونه اي از بازاریابي است که از ویژگي ها و مشخصه هاي
نوآوري که خاص خود شرکت هست و تأثيرات محيط بيروني بر شرکت ،ایجاد شده است ،بازاریابي نوآورانه عبارت است از شناسایي
بازارهاي بالقوه بهتر (جدید) و استفاده از راههاي بهتر (جدید) براي خدمت به بازارهاي هدف است .بازاریابي نوآورانه  ۲جزء دارد که
شامل .0 :متغيرهاي بازاریابي .0تغيير و اصالح  .3مشتري گرایي  .0بازاریابي یكپارچه  .5بازارگرایي . ۲جایگاه (اسميالنسكي،
 .)0377در واقع مشتري گرایي و جلب رضایت مشتري مهم ترین چالش پيش روي سازمان هاي امروزي است ،از این رو
متخصصان بازاریابي معتقدند سازمان هاي خدماتي همواره بایستي انتظارات مشتریان ازکيفيت خدمت را تحت نظر داشته باشند .در
تحقق این امر ،پياده سازي سيستم سنجش رضایت مشتري و مشتري گرایي از مراکز فني و حرفه اي امري مهم است که باعث
شناخت مزیت هاي رقابتي مراکز فني و حرفه اي ميشود و ابزاري است اصولي که مدیران به وسيله آن سالمت ارتباط خود با
مشتریانشان را ارزیابي مي کنند .مشتریاني که رضایت بيشتري دارند احتمال بيشتري دارد تا مجددا خریداري کنند در فلسفه ي
مشتري گرایي ،بر خواسته ي مشتري تأکيد ميشود ،یعني ابتدا مشخص ميشود مشتري چه مي خواهد سپس در تكاپوي وسيله یا
روش تحقق آن بر مي آیند (حسين زاده و همكاران .)0300 ،در دنياي تجارت رقابتي امروز ،جلب رضایت مشتریان از عوامل
کليدي است .که شرکت ها به دنبال آن هستند .مشتریان راضي و وفادار به شرکت ،درآمد پایداري را به ارمغان مي آورند .لذا
شرکت ها در راستاي توجه به مشتري و تأمين رضایت آنان به مؤلف هایي نظير شناخت مشتري ،روابط مشتري ،تعيين روش هاي
تأمين رضایت و تهيه کاال و خدمات مناسب در جهت رفع نيازهاي آنان توجه خاص قائل هستند ،زیرا مشتري مهمترین دارایي هر
سازمان است (فتحي زاده و همكاران .)0300 ،در دنياي رقابتي امروز مشتریان در کانون اصلي توجه شرکتها قرار دارند و
رضایتمندي آنها عامل اصلي کسب مزیت رقابتي سازمان ها است .الزمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نيازهاي
آنها و شناسایي دقيق خواستهها ،انتظارات ،تمایالت ،توانایيها و محدودیت هاي آنها درخرید محصوالت است .با دستيابي به چنين
اطالعاتي ميتوان عوامل تأثيرگذار بر رفتار مصرفکنندگان را به خوبي تشخيص داد و در اتخاذ تصميمات بازاریابي شرکتها از آن
استفاده کرد .بنابراین محصوالت شرکتها باید مطابق با مزایاي مورد انتظار مشتریان باشد .در این راستا شناخت ابعاد مختلف گرایش
1 Cronin
2 Ostold

53

خریدار و تعيين ارتباط بين آنها با عناصر آميخته بازاریابي ضروري است (بيرجندي و همكاران .)0307 ،مشتري مداري ،افزایش
رقابت ،تغييرات سریع فن آوري و جهاني شدن مفاهيم تازه اي هستند که دنياي کسب و کار را تحت تأثير خود قرار داده اند ،به
گونه اي که دیگر با اندیشه هاي قدیمي ،رقابت در دنياي جدید امروز امكان پذیر نيست .در چنين شرایطي بيشتر سازمانها دریافته
اند که براي حفظ بقایشان ،باید به سمت مشتري مداري و جلب رضایت مشتري حرکت کنند .سازمان هاي که به نيازهاي مشتریان
اعتنا نمي کنند و رویكرد کاال را پيشه مي کنند ،از صحنه رقابت حذف خواهند شد (عليپور و همكاران .)0302،لذا ،هدف تحقيق
حاضر بررسي تأثير بهکارگيري دانش مشتري و استراتژيهاي بازاریابي خدمات بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي
خصوصي اصفهان ميباشد.

-2ضرورت پژوهش
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جذب مشتري طي دهههاي اخير یكي از مهمترین موضوعات مورد توجه محققان بازاریابي بوده است .امروزه مشتري بهعنوان
کليد اصلي موفقيت یا عدم موفقيت یک شرکت محسوب ميشود ،لذا درک رفتار مشتري از اهميت زیادي برخوردار است .زیرا
امكان پيش بيني و هدایت رفتار مصرفکننده را در بازار فراهم ميسازد .به طور کلي هر قدر رفتار یک فرد نسبت به یک محصول
یا خدمات ارائه شده به وي مطلوبتر باشد ،احتمال بيشتري وجود دارد که فرد آن محصول یا ارائه دهندهي آن خدمات را انتخاب
کند .در دنيا امروز ،پيشبيني و درک رفتار مشتریان به منظور تاثيرگذاري بر رفتار آنها توجه بازاریابان را به خود جلب کرده است.
بازاریابان به منظور کسب موفقيت ،باید از عوامل مختلف تأثيرگذار بر خریداران پيشي گيرند و در صدد شناخت چگونگي قصد خرید
مصرفکننده باشند .عواملي چند بر رفتار مشتریان اثرگذار است که ازجملة آنان عذر خواهي ،جبران خسارت و شنيدن صداي
مشتري و هنجارهاي ذهني آنان دربارة محصول و خدمت است؛ بنابراین براي یک شرکت حياتي است که نوع رفتار مشتریان را
دربارة محصول و خدمات تغيير دهد و بر آن نفوذ کند (والكر .)0200 ،از آنجائي که با تشدید رقابت در تجارت و تغييرات سریع
فناورانه و نيز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان ،موفقيت از آن شرکتهایي خواهد بود که قادر باشند به نحو شایستهتري
انتظارات و ارزشهاي مورد نظر مشتریان را درک و شناسایي کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند ،لذا مشتریان محور اصلي
فعاليتهاي بازاریابي بانک ها هستند ،بنابراین شناسایي آنها و شناخت عواملي که بر رفتار آنها تاثير ميگذارد ،در موفقيت بانکها
نقش مهمي را ایفا ميکند (فخریه و همكاران .)0303 ،از سوي دیگر ،در دنياي امروز ،مشتریان براي تصميمگيري در فرآیند
استفاده از خدمات پزشكي ،با سؤالها و اما و اگرهاي بسياري روبه رو هستند .تنوع خدمات مختلف باعث شده است تا مشتریان با
حق انتخابهاي فراواني روبهرو باشند .بانکها دریافتهاند که هزینه جذب مشتریان جدید چند برابر هزینه حفظ مشتریان کنوني
است و از دست دادن یک مشتري ،تنها از دست دادن یک قلم نيست ،بلكه فراتر از آن به معناي از دست دادن کل جریان خدماتي
است که مشتري ميتوانسته در طول زندگي خود از طریق بانک انجام دهد .بنابراین بانکها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بين
خود و رفتار مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحيح از نيازها و ارزشهاي مدنظر مشتریان ،خدمات با ارزشي را به آنان ارائه
کنند تا با جلب رضایت مندي و جذب ،در آنها وفاداري ایجاد نمایند و در این راستا بازاریابي یكي از موفق ترین رویكردها است .از
سوي دیگر طي سال هاي اخير ،بخش خصوصي به واسطه ظهور تكنولوژي هاي جدید ،مشابهت نسبي خدمات و حضور رقباي
بخش خصوصي صحنه رقابت را تجربه مي کند و از هر زمان دیگر براي متمایز شدن و حضور پایدار در عرصه رقابت ،نيازمند
برقراري رابطه نزدیک و مطمئن با مشتریان مي باشد .بدیهي است حفظ و توسعه رابطه بلندمدت ،خود به خود رخ نميدهد و
مستلزم اتخاذ استراتژيهاي مناسب بازاریابي خدمات پزشكي است .بنابراین ،براي درک اینكه استراتژيهاي بازاریابي خدمات براي
ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت با مشتریان این بخش خدماتي از اثربخشي باالیي برخوردار هستند ،اهميت ميیابد.
هدف از بازاریابي مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتري تا حد بلوغ در نردبان وفاداري به سازمانها است .در
این پارادایم ،هدف ،برقراري روابط بلند مدت و متقابل گروههاي ذینفع و مهمتر از همه مشتري به طوري است که مشتریان
بيشتري را حفظ و مشتریان کمتري را از دست داده و بهاین ترتيب در بلند مدت منافعي حاصل شود که در نتيجه سهم بازار و سود
آوري شرکت افزایش یابد (جي و همكاران .) 0202،با شدیدتر شدن رقابت در بخشهاي خدماتي ،نقش مشتري برجستهتر از گذشته
شده است .در دیدگاه امروزي بازاریابي شامل رشد دادن مشتري ،یعني توجه به رضایتمندي و کيفيت از دیدگاه مشتري و وفاداري
مشتري و ارتباط مؤثر با وي است .در نتيجه سازمانها تالش مي کنند تا در نخستين گام مشتریان را جذب کنند .با توجه بهاینكه در
بخش خدمات ،روابط بين فردي گسترده هاي بين ارائه دهنده خدمات و مشتریان وجود دارد ،جذب مشتري در این بخش اهميت
ویژه اي دارد (هانزه و همكاران.)0200 ،
با گسترش علم بازاریابي ،تكنيکهاي مورد استفاده براي جذب مشتري نيز ترقي کرد.از ميان همه این پيشرفتها شاید
مهمترین تكنيک آميخته بازاریابي باشد ،مفهوم آميخته بازاریابي استفاده از عناصري است که باعث بهره گيري بهينه از توانایي ها
و منابع سازمان در رفع نيازهاي گروهي خاص از مصرف کنندگان است (هنگل و براون .)0202 ،با توجه به اینكه پژوهش جامعي
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در زمينه بررسي نقش بازاریابي خدمات بر جذب مشتریان در کلينک هاي پزشكي خصوصي صورت نگرفته ،در این تحقيق با
بررسي وضعيت این واحد ها مشخص خواهد شد که تا چه حد کلينک هاي پزشكي خصوصي بازاریابي خدمات را رعایت نموده
است ،بررسي چگونگي به کارگيري این خدمات مي تواند موجبات جذب مشتري را در برداشته باشد تا بدین ترتيب نتایج بدست
آمده نه تنها موجبات بهبود وضعيت موجود و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مراکز خواهد شد ،بلكه باعث تشویق به رعایت این
اصول توسط کلينک هاي پزشكي خصوصي و برقراري توازن در به کارگيري هر یک از عناصر بازاریابي خدمات مي گردد.

 -3اهداف پژوهش
الف -هدف اصلی

بررسي ميزان تأثير تأثير بهکارگيري دانش مشتري و استراتژيهاي بازاریابي خدمات بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي
پزشكي خصوصي اصفهان
ب -اهداف فرعی
بررسي تأثير دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان
بررسي تأثير استراتژي بازاریابي بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان

 - 4فرضیههای پژوهش
سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)55 :آذر 0011

الف-فرضیه اصلی

دانش مشتري و استراتژيهاي بازاریابي خدمات بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي اصفهان تأثير دارد.
ب -فرضیه های فرعی

دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.
استراتژي بازاریابي بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.

 -5بررسی فرضیههای پژوهش
دادههاي الزم براي پژوهش حاضر از پرسشنامهاي که اعتبار آن (همانطور که در فصل سوم ذکر شد) مورد آزمون قرار گرفته
بود ،جمع آوري شده است .محقق از پرسشنامهاي مشتمل بر  0۲سئوال که تمامي سئواالت به صورت طيف پنج گزینهاي ليكرت
ميباشند براي جمع آوري دادهها استفاده کرده است .این دادهها توسط نرمافزار  LISRELتجزیه و تحليل شده و در این فصل
تجزیه و تحليلهاي صورت گرفته به منظور رد یا تایيد فرضيههاي پژوهش ارائه شده است.
در پژوهش حاضر پس از رسم مدل تحليلي پژوهش بر اساس دادهها توسط برنامه  Path diagramبا اجراي برنامه پرليس
از نرمافزار ليزرل مدل اندازه گيري بدست آمده است که در این مدل با استفاده از ضرایب  Bو استفاده از ضریب  tفرضيهها مورد
آزمون قرار گرفتهاند .ضمنا شاخص هاي برازندگي مدل نيز بطور خودکار با اجراي برنامه پرليس براي مدل مورد نظر محاسبه شده
است (دالور.)0۲3 :037۲،
با توجه به معادالت ارائه شده و حل این معادالت به روش حداکثر درستنمایي 0مقدار هریک از ضرایب در شكل  0و تفسير
هریک از ضرایب در جداول بعد آمده است.

1 Maximum likelihood
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همچنين به منظور ارزیابي معني داري هر یک از ضرایب از ضریب Tاستفاده شده است که مقادیر این آزمون در شكل  0آورده
شده است.
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شکل -1مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر

شکل  -2مقدار معنی داری هریک از ضرایب مسیر

جدول  0و  0مقادیر ضریب  و ضریب  tو معنيداري این ضرایب به همراه ضریب  Rرا نشان ميدهد.
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جدول  -1مقادیر ضریب  و ضریب  tو معنی داری این ضرایب برای متغیر مکنون برونزا
متغير هاي مشاهده
t

شده
2/52
02/20
Q1
دانش مشتري
2/00
0/00
Q2
2/53
00/30
Q3
جدول  -2مقادیر ضریب  و ضریب  tو معنی داری این ضرایب برای متغیر مکنون درونزا
متغیر های مشاهده
t

شده
---

1/31

3/33

1/30

3/33
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01

1/30

Q4
Q5
Q6

3/73

1/37

Q7

3/53

1/03

Q8

3/33

1/33

Q14

01/13

1/37

Q15

01/77

1/33

Q16

استراتژی بازاریابی

 -6برآورد مدل و ارزشیابی برازندگی
یک مدل معادالت ساختاري ،در واقع یک ساختار علي مشخص شده بين مجموعهاي از سازههاي مشاهدهناپذیر است که هر
یک توسط مجموعهاي از نشانگرها (متغيرهاي مشاهده شده) اندازه گيري ميشود و ميتوان آن را از لحاظ برازش در یک جامعه
بخصوص آزمود.
یک مدل کامل معادالت ساختاري شامل دو مولفه است:
الف) یک مدل ساختاري که ساختار علي مفروض بين متغيرهاي مكنون (سازههاي نظري که به شكل مستقيم قابل مشاهده
نيستند) را مشخص مينماید.
ب) یک مدل اندازهگيري که روابط بين متغيرهاي اندازهگيري شده یا نشانگرها (متغيرهایي که به شكل مستقيم قابل مشاهده
هستند) و متغيرهاي مكنون را که براي آنها برآورد تقریبي به کار ميرود ،تعریف ميکند (هومن. )30:0370،
ابتدا دادههاي گروه نمونه به ماتریس همبستگي یا کوواریانس تبدیل ميشود و بوسيله یک سري از معادالت رگرسيون
توصيف ميگردد ،حال ميتوان مدل را به منظور بررسي برازش آن در جامعهاي که نمونه از آن بيرون آمده است ،تحليل کرد .این
تحليل ،برآوردهایي از پارامتر آن مدل (ضرایب مسير و جملههاي خطا) و چندین اندازه براي برازندگي آن را با دادههاي نمونه به
دست مي دهد .وقتي که یک مدل دقيقا مشخص شد و برآورد و آزمون آن امكان پذیر گردید ،در این صورت براي ارزشيابي
برازندگيهاي آن شاخصهاي متعددي وجود دارد که مهمترین آنها به گونه خالصه در زیر شرح داده ميشود :نخست شاخص کاي
دو براي آزمون این فرضيه که مدل مورد نظر در جامعه موجه است ،محاسبه ميشود .مقدار کاي دو براي مدل مورد نظر برابر
 072/52ميباشد که حاکي از موجه بودن مدل موردنظر در جامعه آماري است
شاخصهاي دیگر برازندگي مدل در جدول  3آورده شده است :

مقادیر برآورد شده
022
072/52

جدول -3شاخص های برازندگی مدل پژوهش
مقادیراستاندارد
Macro
-------Degrees of Freedom
به دليل وابستگي به حجم نمونه
Chi-Square
مقادیر متفاوت مي باشد

شاخص برازش
درجه آزادي
کاي اسكوئر

2/2۲0

<2/27

RMSEA

ریشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

2/00

>2/0

GFI

شاخص نيكویي برازش

2/70

>2/0

AGFI

شاخص نيكویي برازش تعدیل یافته

2/20۲

<2/27

RMR

ریشه ميانگين توان دوم خطا

2/03

>2/0

NFI

شاخص برازش نرمال شده

2/00

>2/0

NNFI

شاخص برازش غير نرمال شده

2/05

>2/0

CFI

شاخص برازش مقایسه ایي

2/05

>2/0

IFI

شاخص برازش افزایشي

خالصه نتایج معادالت ساختاري که شامل ضرایب مسير و مقادیر Tمربوط به آنها است در جدول زیر آورده شده است .
جدول  0بطور خالصه اثرات مستقيم متغيرهاي مكنون برونزا بر درونزا را نشان ميدهد.
جدول  -4اثرات مستقیم متغیرهای مکنون بر یکدیگر

ضریب
ساختاري

T

استراتژي بازاریابي

2/77

0/57

عملكرد بازاریابي

2/50

۲/07

روابط
دانش مشتري
استراتژي بازاریابي

مقایسه با
مقدار بحراني
0/57<0/0۲
۲/07<0/0۲

معني داري
تأیيد
تأیيد
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 -7بررسی اثرات متغیر ها بر یکدیگر

چنانكه از نتایج حاصل از جدول  0بر مي آید واضح است که ضریب ساختاري دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي  2/77است
و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني  0/57<0/0۲این ضریب معني دار ميباشد .ضریب ساختاري استراتژي بازاریابي بر عملكرد
بازاریابي  2/50است و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني  ۲/07<0/0۲این ضریب معنيدار ميباشد .ضریب ساختاري استراتژي
بازاریابي بر عملكرد مالي  2/52است و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني 5/۲۲<0/0۲این ضریب معنيدار ميباشد .ضریب ساختاري
عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي  2/05است و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني  3/00<0/0۲این ضریب معنيدار ميباشد.

 -8نتایج رد یا قبول فرضیات
-1-8آزمون فرضیه اول
ادعاي محقق « :دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد» .
در واقع این ادعا وقتي به صورت فرض آماري بيان ميشود به شكل زیر خواهد بود :
 : H0دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير ندارد.
 : H1دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.

00

جدول  -5بررسی اثر دانش مشتری بر استراتژی بازاریابی
روابط
استراتژی بازاریابی

دانش مشتری

ضریب
ساختاری

T

مقایسه به مقدار
بحرانی

معنی داری

1/33

3/33

3/33<0/33

تأیید

متغير وابسته :استراتژي بازاریابي
متغير مستقل :دانش مشتري
با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در رابطه با دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر
اصفهان ميتوان گفت ضریب مسير برابر است با  2/77و مقدار  Tبدست آمده براي این ضریب  0/57ميباشد که این مقدار در
سطح  2/25معنادار ميباشد در نتيجه ادعاي محقق مورد تایيد واقع شده است و با اطمينان  05درصد ميتوان گفت ،دانش مشتري
بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد و به ازاي یک واحد افزایش در دانش مشتري،
استراتژي بازاریابي به ميزان  2/77واحد افزایش ميیابد.

-2-8آزمون فرضیه دوم
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ادعاي محقق « :استراتژي بازاریابي بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتي به صورت فرض آماري بيان ميشود به شكل زیر خواهد بود:
 : H0استراتژي بازاریابي بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير ندارد.
 : H1استراتژي بازاریابي بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.
جدول  -6بررسی اثر استراتژی بازاریابی بر عملکرد بازاریابی
روابط
استراتژي بازاریابي

عملكرد بازاریابي

ضریب
ساختاري

T

مقایسه به مقدار
بحراني

معني داري

2/50

۲/07

۲/07<0/0۲

تأیيد

متغير وابسته :عملكرد بازاریابي
متغیر مستقل :استراتژی بازاریابی
با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در رابطه با استراتژي بازاریابي بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي
شهر اصفهان ميتوان گفت ضریب مسير برابر است با  2/50و مقدار  Tبدست آمده براي این ضریب  ۲/07ميباشد که این مقدار
در سطح  2/25معنادار ميباشد در نتيجه ادعاي محقق مورد تایيد واقع شده است و با اطمينان  05درصد ميتوان گفت ،استراتژي
بازاریابي بر عملكرد بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد و به ازاي یک واحد افزایش در استراتژي
بازاریابي  ،عملكرد بازاریابي به ميزان 2/50واحد افزایش ميیابد.

نتایج تحقیق
دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي در کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم این فرضيه با مقدار ضریب ساختاري  2/77و ضریب  0/57 ، tمورد تأیيد قرار
گرفته است .در سازمان هاي پيشرفته ،دانش مهم ترین عامل در کسب مزیت رقابتي شناخته شده است .دنيا امروز به سمت
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با توجه به نتایج بدست آمده  ،فرضيه دوم با مقدار ضریب ساختاري  2/50و ضریب  ۲/07، tمورد تأیيد قرار گرفته است.
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بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت (تخصصی) بر
عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان فنی مهندسی شهرداری شیراز
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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت (تخصصی) بر عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان
فنی – مهندسی شهرداری شیراز بود .روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری شامل
کلیه کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز بود که تعداد کل آنها برابر با  044نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی ساده  000نفر انتخاب گردیدند .برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه عملکرد شغلی که توسط
ادبی ( )0030تهیه گردیده ،استفاده شد .برای سنجش روایی این ابزار از روایی صوری محتوا استفاده شده است و پایایی
آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان  4/464برآورد گردید .داده های حاصل با استفاده از جداول توزیع فراوانی
و آزمون مجذورخی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دوره های آموزش
ضمن خدمت ( تخصصی ) در شهرداری شیراز بر عملکرد شغلی کارکنان فنی – مهندسی در ابعاد عالقه و رضایت شغلی،
کارایی ،همکاری و مشارکت گروهی ،افزایش سطح اطالعات و استفاده از تکنولوژی های نوین اطالعاتی تاثیر مثبت
داشته است.

واژگـان کلـیدی :آموزش های ضمن خدمت ،عملکرد شغلی ،شهرداری شیراز
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امروزه اولین شرط الزم برای پویا ماندن فعالیت های موجود در اجتماع ،تحت آموزش قرار گرفتن افرادی است که قرار است
آن فعالیت را به انجام برسانند .آموزش بعنوان رکن اصلی اجرای امور در صدر نیاز های اجتماعی جای دارد .از آنجا که گذر زمان به
نوعی رکود و فراموشی تخصص ها را برای افرادی که در حال انجام فعالیت های اجتماعی هستند بوجود می آورد لذا واضح است
که ابعاد آموزش به دو دسته قبل از شروع به کار (بدو خدمت) و در حین انجام کار (ضمن خدمت) گسترش می یابد .قرن حاضر
قرن اختراعات ،اکتشافات و پیشرفت های سریع در زمینههای مختلف صنعت و تکنولوژی است .امروزه با توجه به تغییرات
تکنولوژیکی فراوانی که در جوامع بشری صورت پذیرفته است ،مشاغل موجود در سازمان ها نیز تحول یافته اند و انسان های مورد
نیاز این مشاغل افرادی نیستند که تنها در یک موضوع شغلی مهارت و دانش داشته باشند ،بلکه جوامع نوین به انسان های
متخصصی نیاز دارند که بتوانند با بینش مناسب ،مجموعه ای از مهارت های مختلف را در مشاغل متعدد به کار گیرند .انسان هایی
که با خالقیت ،ابتکار ،دانش ،و مهارت گسترده ،ضمن انجام دادن بهینه ماموریت های شغلی ،به تحقق اهداف سازمانی خود کمک
کنند (معصومی.)0034،04 ،
زندگی در دنیای فعلی با شرایط و ویژگی های خاصی همراه است ،از جمله ویژگی ها ی دنیای امروز ،سرعت باالی افزایش یا
اصالح علوم ،دانش ها ،تخصص ها ،آگاهی ها و دستورالعمل ها ست .این امر طبعا نیاز انسان به تعلیم و تعلم مداوم را توجیه می
نماید .از طرف دیگر هر چه انجام خدمات اجتماعی در جوامع به تخصص بیشتری نیازمند باشد ،فرایند آموزش (چه در بدو خدمت و
چه در حین خدمت) در صدر مسائل قرار خواهد گرفت .چرا که ناتوانی و یا عقب ماندن از دانش و آگاهی در جایگاهی که امور به
شکل تخصصی صورت می پذیرد قطعا از با زده مفید کاری آن نهاد اجتماعی خواهد کاست و این روال پس از چندی تبدیل به
ضعف و نهایتا نابودی خواهد شد .حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهی های عمومی و تخصصی نیروی
انسانی آن دارد  .هرچه این زمینه ها به روز و بهینه باشد ،قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود  .لذا آموزش و
توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش به سزایی دارد ،بلکه باعث می شود تا افراد در ارتقاء
سطح کارآیی و اثر بخشی سازمان مشارکت بیشتری نمایند و خود را با فشارهای متغییر محیطی وفق دهند (شاهانی.)0066 ،
شهرداری شیراز هم برای تحقق اهداف خود از طریق واحد آموزش ،هر ساله در سطح وسیعی اقدام به برگزاری دوره های
آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت می نماید .این آموزشها به دو صورت دوره ها و سمینارهای آموزشی در داخل سازمان
و دوره هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مؤسسات آموزشی خصوصی و مراکز آموزشی عالی معتبر انجام می پذیرد ،برگزار میشود .
با توجه به این موضوع که برگزاری هر گونه دوره آموزشی ضمن خدمت مستلزم برنامه ریزی ،بودجه گذاری ،هدف بندی و اجرای
مناسب میباشد ،توجه و دقت نظر بر این امر ضروری بنظر میرسد که تا چه میزان این برنامه ریزی ها و بودجه گذاری ها در نهایت
به افزایش یا کاهش کارآیی و همچنین بهبود عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز منجر می گردد.
این تحقیق قصد دارد تا میزان اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت را بر روی کارکنان شهرداری شیراز بررسی نماید.
روشن است چنانچه بررسیهای الزم در خصوص ارزشیابی این دوره های آموشی در شهرداری شیراز صورت نپذیرد ،این نهاد با
نوعی هدررفت منابع (فیزیکی ،مالی ،انسانی) مواجه خواهد شد که این مسئله با تحقیقاتی از این دست قابل تشخیص خواهد بود.
بطور قطع دستاوردهایی که از این پژوهش ها منتج میگردد می تواند به حل اینگونه مسائل و همچنین به بهینه سازی دوره های
آموزشی مد نظر منجر گردد.

 -2پیشینه پژوهش
مطالعات متعدد و متنوعی در رابطه با آموزش های ضمن خدمت و عملکرد نیرو های انسانی در سازمان ها صورت گرفته است
که هر یک ابعاد مختلفی از این موضوع را مورد توجه قرار داده اند .در این رابطه رضایی ( )0064در پژوهش خود با موضوع "تاثیر
آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآئی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بین سالهای  "0070-0060خاطرنشان می سازد
که آموزش ضمن خدمت عامل افزایش کارآئی ،مهارت و رضایت شغلی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بوده و این تاثیر با
 %04درجه اطمینان به تایید رسیده است .همچنین اورنگی تحقیقی را در سال ( )0067تحت عنوان "بررسی و ارزیابی تاثیر آموزش
های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان چهار محال و بختیاری" انجام داده است .نتایج حاصله مبین
این است که :آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان در سازمان جهاد سازندگی در سال های  60-60موجب افزایش
مهارت فنی در شغل و حرفه آنان ،تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ایجاد انگیزه در کارکنان شده است .درتایید نتایج
حاصل از پژوهش های انجام شده کازاماکی و مالتدر ( )0000در پژوهشی با عنوان "تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر روی
شرکت های سوئدی" خاطر نشان میسازند که این دوره ها هزینه های تولید و حوادث کاری را به طور قابل توجهی کاهش داده
اند .تاثیر مثبت دوره های آموزش ضمن خدمت را می توان در پژوهش های (بورقانی فراهانی )0030،نیز مشاهده نمود .بر مبنای
نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش های کوتاه مدت تخصصی ضمن خدمت موجب افزایش مهارت شغلی کارکنان ،افزایش نظم و
دقت ،تقویت روحیه همکاری در بین کارکنان ،ایجاد جاذبه و عالقه مندی کارکنان نسبت به مشاغل خود ،رفع مشکالت کاری
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 -3روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان فنی-مهندسی
شهرداری شیراز بوده اند که تعداد آنها برابر با  044نفر بوده است.

 -1-3حجم نمونه و روش نمونه گیری

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511

کارکنان در مشاغل خود می شود .ظهرابی ( )0033در پژوهش خود با عنوان "بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد
کارکنان اداره راه وترابری استان هرمزگان" پس از تجزیه وتحلیل داده ها به این نتیجه رسید که بین آموزش ضمن خدمت و بهبود
عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد و همچین تفاوت معنی داری بین کارکنانی که آموزش ضمن خدمت را گذرانده اند و کارکنانی که
آموزش ندیده اند مشاهده شد .ضمن اینکه کارکنانی که آموزش ضمن خدمت را گذرانده بودند در مولفه های عملکرد (کارائی،
همکاری ،آشنایی با دستاوردهای علمی و تکنولوژی) از عملکرد بهتری برخوردار بودند .رضایی ( )0030در پژوهشی با
عنوان"ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران" پس از بررسی این موضوع بر روی
کارکنان مرکز آموزش بیمه ایران به این نتیجه رسید که دوره های آموزشی کارکنان ،در رسیدن به اهداف مورد نظر مرکز آموزش
بیمه ایران در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارتقاء سطح دانش و مهارت ها و نگرش های شغلی کارکنان و همچنین
ارتقاء و بهبود عملکرد افراد شاغل در شرکت تا حدود زیادی موفق بوده است .در تحقیقی توسط استیون اشمیت ( ،)0446رابطه بین
آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی سنجیده شد .ارتباط بین رضایت شغلی و آموزش ضمن خدمت به صورت کلی بود.
آموزشهای شغلی ،از جمله مدت زمان صرف شده در آموزش ،روش آموزش ،و محتوی تاثیر بیشتری بر این رضایت داشتند.
حسینیان و طبا طبایی ( )0033از زوایای دیگر موضوع را مورد بررسی قرار داده و اظهار داشته اند ،آموزشهای ضمن خدمت بر
خشنودی از شغل؛ ارتقای شغل ،مدیریت و سرپرستی ،همکاران ،اطالعات و توانایی های حرفه ای دبیران و مربیان فنی و حرفه ای
مدارس استثنائی تأثیر مثبت داشته است.
البته نتایج معکوسی نیز از تاثیر آموزش های ضمن خدمت گزارش شده است  .به عنوان مثال اورنگی و دیگران ( )0004در
پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه ای معلمان شهر شیراز" به این نتیجه رسیدند که دوره
های آموزش ضمن خدمت ،روشها و فنون تدریس ،مدیریت کالس ،سنجش و اندازه گیری ،تاثیری بر عملکرد حرفه ای معلمان در
تدریس کالسی ،کالس داری ،ارزشیابی کالسی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان ندارد .همچنین مشیرطالش ( )0066در تحقیق
خود با عنوان "بررسی کیفیت آموزشهای تخصصی ضمن خدمت کارکنان سازمان کشاورزی گیالن از دیدگاه کارکنان شرکت
کننده در دوره های سال  " 0064نتیجه می گیرد که دوره های تخصصی باعث افزایش آگاهیهای کارکنان شده است ،ولی
مجموعه نیازهای شرکت کنندگان را مرتفع نساخته است.

تعداد حجم نمونه آماری در تحقیق حاضر برابر با  000نفر از پرسنل فنی-مهندسی بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری
کاکران برای پرسنل فنی – مهندسی شهرداری شیراز به شرح زیر محاسبه شده:
برآورد نمونه پرسنل:
N= 044
p=q =4/4
z=0/07
d= 4044
روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری تصادفی ساده بوده که برای انتخاب افراد نمونه بر اساس گزینش آنها بصورت تصادفی
از روی لیست کامل پرسنل فنی-مهندسی که در دوره های آموزشی شرکت کرده بودند انتخاب شده است.

 -2-3ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی بوده است که توسط ادبی ( )0030تهیه گردیده است .سئواالت این
پرسشنامه دارای  4گزینه (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) بر اساس طیف لیکرت میباشد و دارای  4مولفه است که
سئواالت  0،0،0،0بعد سطح عالقه و رضایت شغلی ،سئواالت  3،6،7،4بعد کارایی ،سئواالت  00،00،04،0بعد همکاری و مشارکت
گروهی ،سئواالت  00،00،04،07بعد سطح اطالعات و سئواالت  06،03،00،04بعد آشنایی با دستاورد های علمی و تکنولوژی های
جدید را می سنجد.
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 -3-3روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی ،درصدگیری و ...و
همچنین آمار استنباطی نظیر آزمون مجذور خی دو استفاده شده است .برای قبول و تایید فرضیه های مدنظر ،سطح معنی داری
برای داده ها در نظر گرفته شده است که میزان قابل قبول آن  %4می باشد.

 -4یافته های تحقیق
در این بخش به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود .بدین منظور یافته های تحقیق را در بخش استنباطی مورد تحلیل
قرار می دهیم.
فرضیه اول :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه بیشتر در کارکنان فنی -مهندسی شهرداری شیراز نسبت به
مشاغل خود شده است.
2
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χمجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است:
جدول  -1مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه ایجاد عالقه و رضایت شغلی

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-28.0
-20.0
60.0
-12.0

33.0
33.0
33.0
33.0

5
13
93
21
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

عالقه به شغل
149.333a
3
.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه اول ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر (دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه بیشتر در کارکنان فنی-مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود نشده است ).رد می شود و فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود .بنابر این می پذیریم که دوره های آموزش
ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه بیشتر در کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
فرضیه دوم :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کارایی کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز شده است.
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χ2مجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است :
جدول  -2مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه افزایش سطح کارایی

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-25.0
33.0
-8.0

44.0
44.0
44.0

19
77
36
132

3.00
4.00
5.00

مجموع

کارایی
40.409b
2
.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه دوم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر (دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کارایی کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز نشده
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است ).رد میشود و فرضیه پژوهش ی پذیرفته می شود .بنابر این می پذیریم که دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش
کارایی کارکنان فنی-مهندسی شهرداری شیراز شده است.
فرضیه سوم :دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی – مهندسی شهرداری
شیراز برای انجام کارها و فعالیت های سازمان موثر بوده است.
2
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χمجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است :
جدول  :3مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه ایجاد روحیه همکاری و مشارکت گروهی

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-31.0
-2.0
33.0
.0

33.0
33.0
33.0
33.0

-31.0
-2.0
33.0
.0
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

روحیه همکاری
62.242a
3

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه سوم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر ( دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی – مهندسی
شهرداری شیراز برای انجام کارها و فعالیت های سازمان موثر نبوده است ).رد می شود و فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود .بنابر
این می پذیریم که دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز
برای انجام کارها و فعالیت های سازمان موثر بوده است.
فرضیه چهارم :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز
نسبت به مشاغل خود شده است.
2
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون ( χمجذور خی دو) استفاده گردید که نتیجه آن در
جدول زیر آمده است :

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511

.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

جدول  :4مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه افزایش سطح اطالعات

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-32.0
-9.0
45.0
-4.0

33.0
33.0
33.0
33.0

1
24
78
29
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

سطح اطالعات
95.333a
3
.000

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره  0برای فرضیه چهارم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از 4044
است و در نتیجه ،فرض صفر ( دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی – مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود نشده است ).رد می شود و فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود .بنابر این می پذیریم که دوره های آموزش
ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
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فرضیه پنجم :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز از تکنولوژی
های نوین اطالعاتی شده است.
برای پاسخ به این فرضیه با توجه به سطح اندازه گیری متغیر ها از آزمون  χ2استفاده گردید که نتیجه آن در جدول زیر آمده
است:
جدول  :5مقایسه فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار برای فرضیه میزان استفاده ازتکنولوژی های نوین اطالعاتی

باقیمانده

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهده شده

سطوح  4گانه

-26.0
5.0
38.0
-17.0

33.0
33.0
33.0
33.0

7
38
71
16
132

2.00
3.00
4.00
5.00

مجموع

استفاده از تکنولوژیهای نوین اطالعاتی
73.758a
3
.000

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511
41

مجذور خی
درجه آزادی
مقدار معناداری

با توجه به سطح معنی داری مشاهده شده از جدول شماره ( ) 04-0برای فرضیه پنجم ( ،)40444مشاهده می شود که کمتر از
 4044است و در نتیجه ،فرض صفر ( دوره های آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی–مهندسی شهرداری شیراز
از تکنولوژی های نوین اطالعاتی نشده است ).رد میشود و فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود .بنابر این می پذیریم که دوره های
آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی – مهندسی شهرداری شیراز از تکنولوژی های نوین اطالعاتی شده است.

 -5بحث و نتیجه گیری
در این بخش ،سئواالت و فرضیه های پژوهشی با توجه به یافته ها ،مورد بحث قرار گرفته و نتایج بدست آمده در جهت تبیین
یافته ها با تحقیقات پیشین مقایسه میگردد.
فرضیه اول پژوهش :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب ایجاد عالقه و انگیزه بیشتر در کارکنان فنی مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات شیبانی( )0060که به
"بررسی نقش دوره های آموزشی ضمن خدمت و تاثیر آن بر کارایی کارکنان جهاد دانشگاهی" پرداخته و در نهایت به این نتیجه
رسیده که از محاسن دوره های آموزش ضمن خدمت ایجاد اعتقاد و احساس تازه نسبت به کار ،عالقه به آموزش و درک اهمیت
آن در افزایش توانایی شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی گردیده است همچنین با نتایج پژوهش رضایی( )0064که آموزش ضمن
خدمت را عامل افزایش مهارت و رضایت شغلی کارکنان می داند و همچنین تاثیر مثبت دوره های آموزش ضمن خدمت را می
توان در پژوهشهای (بورقانی فراهانی ) 0030،نیز مشاهده نمود که بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش های کوتاه مدت
تخصصی ضمن خدمت موج ب ایجاد جاذبه و عالقه مندی کارکنان نسبت به مشاغل خود و رفع مشکالت کاری کارکنان در
مشاغل خود می شود همسویی دارد.
فرضیه دوم پژوهش :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش کارآیی کارکنان فنی مهندسی شهرداری شیراز شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات رضایی ( )0064که
در پژوهش خود با موضوع " تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآئی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بین سالهای
 "0060-0070خاطرنشان میسازد ،آموزش ضمن خدمت عامل افزایش کارآئی کارکنان نسبت به مشاغل خود می باشد و همچنین
با نتایج تحقیق ناصری ( )0060که در پژوهشی به بررسی "تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران بر موفقیت کاری و
رضایت شغلی و بهره وری و کارایی کارکنان و مدیران در سازمان جهاد کشاورزی فارس" پرداخته و به این نتیجه رسید که 07
درصد کارکنان بعد از گذراندن دوره های آموزشی الزم ،افزایش کارایی داشته اند و مهارت های فردی آنان افزایش یافته است
همچنین با نتیجه پژوهش ظهرابی ( )0033که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت بر
کارایی کارکنان نسبت به مشاغل خود تاثیر مثبت داشته است و همچنین با تحقیق ناصری ( )0034که به این نتیجه رسید که
شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت از نظر مدیران اجرایی و میانی بر عملکرد کارکنان در زمینه افزایش کارایی بطور معنی
داری تاثیر دارد همسویی دارد.

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)33 :آذر 0511

فرضیه سوم پژوهش :دوره های آموزش ضمن خدمت در ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارکنان فنی مهندسی شهرداری
شیراز برای انجام کارها و فعالیت های سازمان مؤثر بوده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات
(بورقانی فراهانی )0030 ،که بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش های کوتاه مدت تخصصی ضمن خدمت موجب
افزایش و تقویت روحیه همکاری در بین کارکنان نسبت به مشاغل خود می شود همچنین با نتایج تحقیق ظهرابی ( )0033که پس
از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت بر افزایش روحیه همکاری و مشارکت گروهی کارکنان
تاثیر مثبت داشته است و همچنین با نتایج تحقیق ناصری ( )0060که در پژوهشی به بررسی "تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان
و مدیران بر موفقیت کاری و رضایت شغلی و بهره وری و کارایی کارکنان و مدیران در سازمان جهاد کشاورزی فارس" پرداخته و
به این نتیجه رسید که  00درصد از کارکنان معتقد بودند که آموزش های ضمن خدمت منجر به افزایش و بهبود روحیه گروهی و
نیز موجب سازگاری آنان با محیط شده است و همچنین با تحقیق باقری ( )0030تحت عنوان "بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت
بر بهره وری کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی اسالم آباد غرب" که یافته های این پژوهش نشان میدهد کارکنانی که در دوره
های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده بودند از لحاظ روحیه همکاری گروهی و مشارکت نسبت به کارکنانی که در این دوره
شرکت نکرده اند از وضعیت بهتری برخوردار بودند همسویی دارد.
فرضیه چهارم پژوهش  :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب افزایش سطح اطالعات کارکنان فنی مهندسی شهرداری
شیراز نسبت به مشاغل خود شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات تیغ زاده ( )0060که
با توجه به تحلیل های برآمده از تحقیقش به این نتیجه رسید که آموزش فرصت های مناسبی برای ارتقاء آگاهی و توانمندی
شخصی کارکنان ایجاد می کند و آنان را در کسب دانش و مهارت های مختلف شغلی و مدیریتی آماده می کند همچنین با نتیجه
پژوهش دمکری دیزجی ( ) 0067که در پژوهش خود به این نتیجه رسید که آموزش حین خدمت موجب پرورش دانش شغلی و
افزایش بهره وری کارکنان در سازمان می شود و با نتیجه تحقیق مشیرطالش ( )0066که در تحقیق خود با عنوان " بررسی کیفیت
آموزشهای تخصصی ضمن خدمت کارکنان سازمان کشاورزی گیالن از دیدگاه کارکنان شرکت کننده در دوره های سال " 0064
نتیجه می گیرد که دوره های تخصصی باعث افزایش آگاهیهای کارکنان شده است و همچنین با پژوهش کرمی مقدم ( )0034که
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقش آموزش ضمن خدمت را موجب افزایش اطالعات تخصصی کارکنان سازمان آب و برق
شیراز می داند همسویی دارد.
فرضیه پنجم پژوهش  :دوره های آموزش ضمن خدمت موجب استفاده بیشتر کارکنان فنی مهندسی شهرداری شیراز از
تکنولوژی های نوین اطالعاتی شده است.
این فرضیه با توجه به تحلیل های بدست آمده در فصل چهارم مورد تایید قرار گرفت و با نتایج تحقیقات ظهرابی ( )0033که
پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسید که آموزش های ضمن خدمت بر افزایش آشنایی کارکنان اداره راه وترابری
استان هرمزگان با تکنولوژی های نوین اطالعاتی تاثیر مثبت داشته است همچنین با نتایج پژوهش توکلی( )0030که پس از
بررسی داده ها به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه در اجرای آموزش مجازی  ،اینترنت نقش اساسی دارد  ،یکی از مهارتهای
کلیدی که کارکنان سازمانها به ویژه کارشناسان آموزش ضمن خدمت باید داشته باشند  ،مهارت کار با اینترنت است و همچنین با
نتیجه پژوهش ویلهم ( )0440با عنوان " یادگیر مجازی در آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایاالت لوا " که نتایج تحقیقات
او نشان داد اکثر دانشجویان از کالسهای مجازی تجربه مثبت داشته و بیان کرده اند که در کالسهای مجازی بیشتر از کالسهای چهره به چهره
 ،مطالب یاد گرفته اند تقریبا همسویی دارد.

در کل نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح ذیل می باشد :
 ) 0بر اساس اطالعات بدست آمده و سطح معنی داری داده ها پنج فرضیه مدنظر این پژوهش مورد تایید واقع شدند.
 ) 0پژوهش حاضر نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت تخصصی برگزار شده در بین کارکنان فنی ،مهندسی شهرداری
شیراز باعث افزایش عملکرد شغلی آنها در ابعاد مختلفی همچون عالقه و رضایت شغلی ،کارایی ،همکاری و مشارکت گروهی،
سطح اطالعات کارکنان و استفاده از تکنولوژی های نوین اطالعاتی شده است.
 ) 0تحقیق حاضر نشان داد که ،هر چه آموزش های ارائه شده به کارکنان با نیاز های ایشان بیشتر مطابقت داشته باشد
میتواند در ایجاد تغییرات مثبت در عملکرد شغلی آنان مثمرثمر واقع شود.
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چکـیده
در عصر حاضر زمان ،کلید اصلی در تجارت است ،شرکت ها به استفاده از ابزارهای اطالعاتی مانند هوش تجاری روی
آورده اند تا بتوانند اطالعات مورد نظر را به سرعت از منابع استخراج کنند .از اینرو هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش
تجاری مدیران بر عملکرد غیرمالی سازمان در شهرداری استان یزدمی باشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر
اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی–پیمایشی است .کلیه مدیران شهرداری یزد تشکیل دادند که تعدادشان  890نفر
بود که همگی آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت
استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  45151بدست آمد . .فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم افزار
 PLSآزمون شدند .نتایج پژوهش نشان داد که؛ هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان
یزد تاثیر گذار است .همچنین ،قابلیت انگیزشی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است.
قابلیت احیا بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .قابلیت به روز رسانی بر عملکرد غیر مالی
سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .قابلیت تصمیم گیری بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد
تاثیر گذار است .قابلیت برنامه ریزی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .در ادامه
پیشنهادهای برای بهبود پژوهش ارائه شدند.

واژگـان کلـیدی :هوش ،هوش تجاری مدیران  ،عملکرد غیر مالی  ،شهرداری یزد
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عملکرد سازمان ها همواره جزو یکی از مهمترین عوامل در جذب مشتریان بیشتر برای سازمان ها می باشد .هرچه سازمان ها
عملکرد بهتری داشته باشند قادر به عرضه محصوالت بهتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر خواهند بود .از اینرو توجه به عملکرد
سازمان و عوامل موثر بر آن بسیار مهم و ضروری می باشد .عملکرد سازمان ها در حوزه بازار همواره جزو مولفه های مهم در رشد
و موفقیت شرکت ها می باشند .بنابراین شرکت ها و بخصوص شرکت های تجاری همواره بدنبال عواملی برای رقابتی تر شدن و
داشتن رقابت بهتر می باشند .یکی از عواملی که می تواند باعث عملکرد بهتر و کارایی بیشتر افراد و سازمان ها گردد ،هوش
تجاری است .نظر به اینکه یکی از ویژگیهای اصلی دنیای معاصر ،حجم عظیم دادهای است که دنیا را در برگرفت و با توجه به
اینکه هدف نهایی هوش تجاری بهبود بهنگامی و کیفیت اطالعات است بنابراین استفاده مناسب از ان گام بزرگی را در عملکرد
سازمان بر خواهد داشت .هوش تجاری با قابلیت های فراوانی که دارند ،اطالعات زیادی در این زمینه ها برای سازمان فراهم می
کنند .از طرفی رقابت پذیری یک سازمان عامل دیگری است که در ایجاد یک محیط نوآورانه نقش مهمی ایفا می کند ،در واقع می
توان بیان نمود که نوآور بودن یک سازمان بدون رقابت پذیری آن بی معناست(پارسی و کیانی .)8915،هوش تجارى ،نه به عنوان
یک محصول و نه به عنوان یک سیستم ،بلکه به عنوان یک معمارى و رویکردى جدید موردنظر است که البته شامل مجموعه اى
از برنامه هاى کاربردى و تحلیلى است که به استناد پایگاه هاى داده عملیاتى و تحلیلى به اخذ و کمک به تصمیم گیرى براى
فعالیت هاى هوشمند تجارى و کسب و کار کمک مى کند .از منظر معمارى و فرایند به هوش تجارى به عنوان یک چارچوب که
عامل افزایش کارایى سازمان و یکپارچگى فرایندها که نهایتاً بر فرایندهاى تصمیم گیرى در سطوح مختلف سازمانى متمرکز است،
نگریسته مى شود .از اینرو این پژوهش قصد دارد تا به بررسی تاثیر هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری
استان یزد بپردازد.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2هوش تجاری
هوش تجاری ،نه به عنوان یک محصول یا یک سیستم ،بلکه به عنوان یک معماری و رویکرد جدید موردنظر است که شامل
مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاه های داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ تصمیم و کمک به
تصمیم گیری در فعالیت های هوشمند کسب و کار می پردازد .به بیان ساده تر ،هوش تجاری چیزی جز فرآیند باال بردن سوددهی
در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده های موجود در فرآیند تصمیم گیری نیست .هوش کسب وکار به دنبال کوتاه کردن
مسیرهای پرس وجو در حیطه اطالعات است و خود مستقالً و بدون نیاز به اطالعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهکار مناسب
نخواهد بود( .دایی چینی و اسالم پناه .)5485 ،هوش تجاری یا هوشمندی کسب وکار که قالب عمده تری مانند استفاده های
تجاری و غیرتجاری در بر دارد نیز عبارت است از بعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت زایش
پرس وجو در راستای آنالیز بنگاه برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند .هوش تجاری ،یک چارچوب کاری شامل فرآیندها،
ابزار و فناوری های مختلف است که برای تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش ،مورد نیاز هستند (فرشادی.)8918،

 -2-2ابزارهای هوش تجاری
مهم ترین ابزارهای هوش تجاری عبارتند از(وستلین:)5441 ،
 .8انبارداده
 .5استخراج ،تبدیل و بارگذاری
 .9پردازش تحلیلی بر خط
 .0داده کاوی
 .5گزارش گیری

 -3-2دستاوردهای هوش تجاری
دستاوردهای هوش تجاری به شرح زیر می باشند(دایی چینی و اسالم پناه)8910،؛
 .8تدوین و ارائه شاخص
 .5تشخیص مشکالت بالقوه پیش از تبدیل به بحران
 .9کمک به اتخاذ تصمیمات شفاف تر است
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این نتیجه حاصل می شود که هوش تجاری به علت آنکه تمامی داده های سازمان را بر یک صفحه جمع و آن ها را با استفاده
از نمودار و اشکال مختلف به راحتی برای مدیران و کارکنان تفسیر می کنند ابزار ارزشمندی در محیط رقابتی کنونی محسوب می
شوند.

 -4-2عملکرد

 -5-2عوامل موثر بر عملکرد
توریک و مک گیورن ( )8110عوامل موثر بر عملکرد را به شرح زیر بیان می کنند (لی و همکاران)5442،؛
 هم ترازی عناصر شرکتی با محیط شرکتی عاملی موثر در جهت ارتقای عملکرد شرکتی است .زیرا نتایج تحقیقاتنشان می دهد سطوح مختلف تغییرات محیطی ،طراحی ساختارهای متفاوتی را می طلبد .همچنین همترازی بین
استراتژی و محیط نیز مورد تاکید است .همچنین ،به گفته ی فردریکسون ( )8112یک مهارت کلیدی محسوب
می شود.
 تیس ( )8110استدالل می کند «اگر یک شرکت در پی نیل به بهترین عملکرد است باید قابلیت های خود را بامحیط متغیر سازگار و متناظر نماید».
 وفاداری شرکتی به چشم انداز بلندمدت ،یک عامل کلیدی موفقیت در خلق اجماع داخلی و اشتیاق برای نوآوری وتغییر است .خلق چنین هدف شرکتی مستلزم رهبری اخالقی قدرتمند است.
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عملکرد در لغت به معنی حالت یا کیفیت کارکرد است ،بنابراین عملکرد سازمانی ،یک سازه کلی است که به چگونگی انجام
عملیات سازمانی اشاره دارد  .معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران در سال  2002ارایه شده است « :فرآیند تبیین
کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته» (رهنورد .)8910 ،امروزه در فضای رقابتی ،کسب وکارها در تالش اند تا با ایجاد مزیت
رقابتی پایدار از طریق ارتقای عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات انطباق دهند .بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد
سازمانی بر مبنای ع ملکرد مالی بوده اند ،اگرچه شاخص های مالی چندان با اهداف بلندمدت یک کسب وکار همبستگی ندارند و
نمی توانند در شرایط حاد رقابتی ،مزیت برای سازما نها ایجاد کنند (اخوان و یزدی مقدم .)8915 ،عملکرد سازمانی ،میزانی است که
سازمان اهداف موردنظر خود را به انجام می رساند( نشکووا و گوو )5485 ،در واقع عملکرد مفهوم کلی است که عملکرد کلی
سازمان را از ابعاد مختلف مدنظر قرار می دهد .ادبیات گذشته از اندازه گیری عملکرد با ابزارهای ذهنی و عینی دفاع می کند ،اما
مسلماً استفاده از ابزارهای عینی اعتبار بیشتری دارد( .کمیسون و ویالر لوپز .)5480 ،بنابراین عملکرد سازمان را می توان این گونه
تعریف کرد :یک سازه چندوجهی است که شامل چهار بعد.8 :عملکرد مشتری محور شامل رضایت مشتری و عملکرد محصول یا
خدمات؛  .5عملکرد مالی و بازار شامل درآمد ،سود ،موقعیت بازار ،دوره زمانی گردش پول نقد و سود هر سهم؛ .9 .عملکرد منابع
انسانی شامل رضایت کارکنان و  .0اثربخشی سازمانی شامل زمان ورود به بازار ،سطح نوآوری ،تولید و انعطاف پذیری زنجیره
تأمین است( .میتاس و همکاران.)5488،

 -3مبانی نظری پژوهش
زارعی و زارعی (  ) 8910تاثیر هوش تجاری را بر عملکرد غیر مالی بانک های ایران بررسی کردند .ابتدا هوش تجاری با
کمک مولفه های اصلی رویکردهای ویکسوم و همکاران ( )5441کمی شدند .از سوی دیگر ،بازده دارایی  ،سرمایه ،نسبت وام به
دارایی و نسبت هزینه به درآمد بعنوان نماینده ای از شاخص های سالمت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی استفاده شد.
یافتهها نشان داد که هوش تجاری در دوره زمانی  8919 8915با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و
معنی داری داشته و با یک سال وقفه افزایش بازده سرمایه را فراهم می کند .شفیعی و همکاران ( )8912تاثیر هوش تجاری را بر
عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند بررسی کردند .یافته ها نشان داد که هوش تجاری به ترتیب اثر معناداری بر نوآوری
و عملکرد مالی باشگاههای ورزشی خصوصی دارد .تاثیر نوآوری بر موفقیت برند و عملکرد مالی معنادار می باشد .موفقیت برند بر
عملکرد مالی تاثیر دارد .میرکازهی ریگی ( ،)8910تاثیر هوش تجاری را بر عملکرد سازمان مناطق آزاد بررسی کردند .با مطالعه
پژوهش های قبلی مشخص شد که نیازهای مدیران از طریق ابزارهای هوش تجاری پاسخ داده می شوند .در نتیجه بکارگیری
سیستم هوش تجاری در یک سازمان در جهت تحلیل و پیش بینی سریع حجم وسیع اطالعات و تبدیل آن ها به دانش ،به مدیران
سازمان امکان دستیابی به ا هداف سازمان نظیرداشتن مزیت رقابتی ،حفظ عملکردی مثبت و مستمر و تصمیم گیری بهنگام صحیح
را می دهد که گرفتن تصمیمات صحیح و به موقع در سازمان می تواند موفقیت آن را در عرصه رقابت تضمین می کند .الجوردی و
رحیمی پور ( )8918نقش هوش تجاری را بر بهبود عملکرد مدیریت بنادر بررسی نمودند .نتایج این پژوهش نشان داد شاخص های
تعیین شده از دیدگاه کارشناسان فناوری اطالعات و امور بندری می باشد .تحلیل های گزارش دهی هوش تجاری که با
شاخص های کلیدی عملکرد و دانشبوردها ترکیب شده اند ،مدیران اجرایی بندری و دریایی را برای رسیدن به بهبود مستمر،
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دستیابی به گزارش های کیفی و به موقع و اتخاذ تصمیم های استراتژیک کمک می کنند .چن و لین ( )5454رابطه بین قابلیت
های هوش تجاری را با عملکرد شرکت بررسی کردند .این مطالعه مدل هوش تجاری را مبتنی بر قابلیت های پویا و نظریه
تکامگی سازمانی توسعه می دهد تا قابلیت های اصلی هوش تجاری را توضیح دهد .نتایج نشان داد که قابلیت های مرتبط با هوش
تجاری می تواند کارایی عملیاتی و عملکرد شرکت را افزایش دهند .بوزیچ و دیمووسکی ( )5481رابطه بین هوش و تحلیل تجاری
با دوگانگی نوآوری و عملکرد تجاری را بررسی کردند .نتایج نشان داد که استفاده از هوش و تحلیل تجاری بطور مثبت با ایجاد
تعادل موفقیت آمیز بین فعالیت های نوآوارنه اکتشافی و بهره برداری همراه است .این امر به نوبه خود به بهبود عملکرد کمک می
کند .کاسریو و کوئلو ( )5480تاثیر ظرفیت هوش تجاری ،یادگیری شبکه ایی و نوآوری را بر عملکرد استارت آپ ها بررسی کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که ظرفیت های هوش تجاری بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد شبکه ایی تاثیر دارد .همچنین با توجه به
تاثیری که می تواند بر عملکرد شرکت داشته باشد ،باید به ظرفیت های هوش تجاری در استارت آپ توجه کرد.

 -4روش شناسی پژوهش
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این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی
– پیمایشی است  .کلیه مدیران شهرداری یزد تشکیل دادند که تعدادشان  890نفر
بود که همگی آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .جهت گردآوری
داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  45151بدست آمد.
فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم افزار  PLSآزمون
شدند.

 -1-4فرضیه ها
فرضیه اصلی :هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری
استان یزد تاثیر گذار است.
فرضیه های فرعی:
 قابلیت انگیزشی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزدتاثیر گذار است.
 قابلیت احیا بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیرگذار است.
 قابلیت به روز رسانی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استانیزد تاثیر گذار است.
 قابلیت تصمیم گیری بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استانیزد تاثیر گذار است.
 قابلیت برنامه ریزی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزدتاثیر گذار است.

شکل ( :)1نمودار اندازه گیری مدل کلی و
نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد

 -5تحلیل یافته ها
 -1-5آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی
پس از تعیین مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و
همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و
بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیه های تحقیق
با استفاده از مدل معادالت ساختاری نیز آزمون شدند .نتایج آزمون فرضیه ها در
شکل  8و  5منعکس شده اند.

شکل ( :)2نمودار اندازه گیری مدل کلی و
نتایج فرضیه ها در حالت معنیدار

 -2-5نتیجه بدست آمده از تحلیل آماری
همانطور که در قسمت قبلی ثابت کردیم ،از آنجایی که توزیع ما نرمال تشخیص داده شد (نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف) با استفاده از نرم افزار اسمارت  ،PLSهمبستگی متغیرها آزمون شده است .برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای
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مستقل و وابسته و تایید کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرم افزار
اسمارت  PLSانجام شده است .جدول زیر ضریب معناداری و نتایج فرضیه های مطرح شده را به طور خالصه نشان می دهد.
جدول ( :)1نتایج فرضیه ها

نتیجه
فرضیه ها
تایید
قابلیت انگیزشی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است.
تایید
قابلیت احیا بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است.
قابلیت به روز رسانی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .تایید
قابلیت تصمیم گیری بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .تایید
قابلیت برنامه ریزی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .تایید
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در فرضیه شماره  8پژوهش ادعا شده بود که قابلیت انگیزشی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار
است که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()8؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از 8512
می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر
مستقیم می باشد.
در فرضیه شماره  5پژوهش ادعا شده بود که قابلیت احیا بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است
که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()8؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  8512می
باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد  .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم
می باشد.
در فرضیه شماره  9پژوهش ادعا شده بود که قابلیت به روز رسانی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر
گذار است که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()8؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 8512می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر
مستقیم می باشد.
در فرضیه شماره  0پژوهش ادعا شده بود که قابلیت تصمیم گیری بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر
گذار است که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()8؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 8512می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر
مستقیم می باشد.
در فرضیه شماره  5پژوهش ادعا شده بود که قابلیت برنامه ریزی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر
گذار است که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()8؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 8512می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر
مستقیم می باشد.

 -6نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
امروزه ،هوش تجاری یکی از مفاهیم مهم مدیریت و سازمان می باشد و به یک نهاد پیشرو در زمینه بازارهای جهانی تبدیل
شده و مزیتهایی در تمام فعالیت ها و فرآیندها فراهم می اورد .هوش تجاری یک فعالیت غیر حرفه ای است (اما) در عین حال
نیاز به مهارت های خاص دارد و به این ترتیب شرکت های پیشرو در این زمینه ،بخش های جداگانه ای در سازمان به نام "واحد
هوش تجاری " ایجاد می نمایند .شرکت ها به منظور رقابت بهتر و حفظ و پشتیبانی از مشتریان و سهامداران ،نیازمند به کارگیری
ایده های راهبردی برای هدایت ،سنجش و حفظ عملکرد منحصربه فرد خود هستند .وجود تکنولوژی مناسب برای حمایت از
تصمیمگیری می تواند به افزایش قابلیتهای تصمیمگیرندگان در یک سازمان کمک نماید .یکی از دالیلی که سازمانها هوش
تجاری را به خدمت میگیرند حمایت و پشتیبانی آن از سیستم تصمیمگیری است .قاطعیت قوانین و مقررات و ثبات در یک کشور و
همچنین فرایندهای تجاری در یک سازمان ،موجب حمایت هوش تجاری در تصمیمگیری های سازمانی می شود .ما در این
پژوهش به بررسی تاثیر هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد پرداختیم و به این نتیجه
رسیدیم که ؛ هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .همچنین ،قابلیت
انگیزشی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .قابلیت احیا بر عملکرد غیر مالی سازمان در
شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .قابلیت به روز رسانی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است.
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قابلیت تصمیم گیری بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است .قابلیت برنامه ریزی بر عملکرد غیر مالی
سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است.
در ادامه پیشنهادهای زیر در جهت بهبود پژوهش ارائه شدند؛
 .8مدیران با انگیزه می توانند عملکرد بهتری داشته و تصمیمات بهتری در جهت رسیدن به اهداف فردی و سازمانی اتخاذ
نموده و عملکرد سازمان را بهبود بخشند.
 .5سخت کوشی و خستگی ناپذیری مدیران و ناامید نشدن آنان پس از عدم کسب موفقیت در کوتاه مدت می تواند به
بهبود عملکرد سازمان کمک کند.
 .9به روز بودن مدیران و استفا ده از اطالعات به روز در زمینه کسب و کار می تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر برای سازمان
منجر شده و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.
 .0قابلیت تصمیم گیری درست و منطقی مدیران می تواند کارایی سازمان را هرچه بیشتر نماید.
 .5قابلیت باالیی برنامه ریزی مدیران در جهت انجام هر چه بهتر امور سازمانی می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد.

منابع
.8
.5

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)55 :آذر 0011

.9
.0
.5
.2
.0
.1

اخوان ،پیمان و یزدی مقدم ،جعفر  .)8915( .بررسی توأم نقش اصول اخالقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی .
فصلنامه اخالق در علوم و فناوری.8 - 82 .)5 (1 .
پارسی 5مریم و ابوالفضل کیانی نیکو ،8915 ،پیاده سازی هوش تجاری در بستر رایانش ابری و تأثیر آن بر سازمان های
معاصر ،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ،تهران ،کنفدراسیون بین المللی
مخترعان جهان  .دانشگاه جامع علمی کاربردی.
دایی چینی ،مجید و اسالم پناه ،مریم،8910،بررسی رابطه هوش تجاری و مهارت های کارآفرینی مخترعین غرب کشور.
فصلنامة علمی ،پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.
زارعی ،بهنوش و زارعی ،ژاله .)8910( .اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک های ایران .فصلنامه علمی -پژوهشی
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران .سال  .0شماره 888-894 .55
شفیعی ،شهرام؛ زارعیان ،حسین و برا خاص قرمیش ،حسین .)8912( .تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و
موفقیت برند .مطالعات مدیریت ورزشی .شماره 850 -802 .08
فرشادی ،رامینا( .)8918بررسی کاربردهای هوش تجاری ومعماری سیستم های هوش تجاری وهوش جاری تطبیق پذیر .
پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر .دانشگاه شهیدبهشتی.
میرکازهی ریگی ،آسیه .)8910( .بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد سازمان مناطق آزاد .کنفرانس ساالنه مدیریت و
اقتصاد کسب و کار.
الجوردی ،سیدجلیل و رحیمی پور ،اکرم .)8918( .هوش تجاری و تاثیر آن بر بهبود عملکرد مدیریت بنادر .فصل نامه
دیدگاه .شماره تابستان .صص .9 -98

Bozic, Katerina and Dimovski, Vlado. (2019). Business intelligence and analytics use,
innovation ambidexterity, and frim performance: A dynamic capabilities perspective.
Journal of Strategic Information system.
Camisón, C., & Villar-López, A. (2014). Organizational Innovation as an Enabler of
Technological Innovation Capabilities and Firm Performance. Journal of Business
Research, 67(1), 2891-2902.
Caseiro, Nuno and Coelho, Arnaldo. (2017). The influence of Business Intelligence
capacity, network learning and innovativeness on Starups performance. Journal of
Innovation and knowledge.
Chen, Yansheng and Lin, Zhijun. (2020). Business Intelligence capabilities and frim
performance. International Journal of Information Management.
Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T., & Snbba Rao, S. (2006). The Impact of Supply
Chain Management Practices on Competitive Advantage and Organizational Performance.
Omega: The International Journal of Management Science, 34, 107-124.
Mithas, S., Ramasubbu, N., & Sambamurthy, V. (2011). How Information Management
Capability Influences Firm Performance. MIS quarterly, 35(1), 237-256.
Neshkova, M., & Guo, H. (2012). Public Participation and Organizational Performance:
Evidence from State Agencies. Journal of Public Administration Research and Theory,
22(2), 267-288.

35

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 9پیاپی ،)33 :آذر 0011

سوت زنی سازمانی :کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت در سازمان
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چکـیده
امروزه فعالیت های غیرقانونی ،صرف نظر از پیامدهای منفی ناشی از آن ،در همه جهان و در سازمانها دیده می شود .
فساد مشکل مشترک و اصلی تمام حکومت هاست و استفاده از سیاستها و روشهای مؤثر برای مبارزه با فساد مهمترین
دغدغه دولتهاست .از این نظر ،وجود سیستمی نظارتی که از سازمان آگاه باشد و کاستی ها را مشاهده و گزارش کند ،قبل
از بروز پیامدهای نامطلوب ضروری است .ازاین رو ،وجود افرادی به عنوان ناظر با احساس مسئولیت در سازمان ،که به
عنوان صدای سازمان ،فریاد سازمان را در صورت وجود انحراف به گوش مسئوالن برسانند ،اجتناب ناپذیر است .این افراد،
که در این مطالعه اصطالحاً سوت زن نامیده می شوند ،باید در فرهنگ سازمانی تعریف شوند و موردحمایت قانونی قرار
گیرند .هدف از این مقاله بررسی مروری مفهوم سوت زنی در سازمان و چگونگی شکل گیری و موانع ظهور آن در سازمان
است.

واژگـان کلـیدی :سوت زنی سازمانی ،افشاگری ،فساد ،کنترل فساد

 -0دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت (نویسنده مسئول)
a.sayadghobadi@gmail.com
 -2کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بین المللی بندر انزلی
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 -1مقدمه
همواره سالمت جوامع و حکومت ها از دغدغه های اصلی انسان ها بوده است .به طوری که دولتها برای رسیدن به این
هدف از شیوه ها و راهبردهای مختلفی بهره گرفته اند .فساد و ابعاد آن یکی از معضالتی است که همه جوامع به نوعی با آن مواجه
اند .امروزه با توجه به پیچیدگی ،فراگیری و چندوجهی شدن موضوع فساد ،سالمت جامعه و کاهش فساد به اصل مهمی در سیاست
گذاری عمومی بدل شده است .یکی از راههای کاهش و حذف فساد افشاگری یا سوت زنی است .این اصطالح در ادبیات جدید
مبارزه با فساد ،پرکاربرد شده است و برخی از کشورها با این روش توانسته اند فساد را تا حدود زیادی کاهش دهند و زمینه سالمت
جامعه و حکومت را فراهم سازند .به این دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند استفاده از سازوکار افشای فساد ،یکی از موثرترین
روشهای کنترل فساد است.فساد ،تقلب و کج رفتاری پدیدههایی هستند که مکرراً در هر سازمانی دیده میشود و وجود آنها را
نمیتوان انکار کرد .پیامدهای این سوء رفتارها و تضاد آن با منافع عمومی ازجمله اتالف منابع ،کاهش رشد اقتصادی کشورها و
کاهش اثربخشی سازمانها باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیدۀ تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است (صفری و زیارانی،
 .)0932همواره و در همة سازمانها افرادی وجود داشته و دارند که بهنوعی خود را در قبال اشتباهات و خطاهای عمدی و غیرعمدی
مدیران سازمانها و مالحظات اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی مسئول دانسته و نمیتوانند از موضوعی که میدانند به ضرر کارکنان،
سازمان و جامعه ،خواهد بود بهراحتی عبور کنند و سعی مینمایند با سوتزنی ،مراتب را به گوش دیگران اعم از دولت ،رسانهها،
کارکنان سازمان و جامعه برسانند (مرادی ،ابراهیمی و رستمی0939 ،؛ ایزدپناه ،رزمان و صبوحی لکی )0930 ،بر این اساس،
سازمانهایی که در آنها انسجام و اتحاد سازمانی و حفظ و ارتقای شهرت و تصویر ذهنی در اولویت قرار دارند ،نیازمند باز گذاشتن
راهی هستند که از طریق آن کارکنان ،شرکا ،مشتریان ،تأمین کنندگان ،سهامداران و سایر ذینفعان بتوانند رفتارها و اعمالی را
گزارش دهند که متناقض با رفتارها و فعالیتهای تعریف شدۀ سازمان است( .فرهادی نژاد ،جعفری)0931 ،
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 -2ادبیات نظری پژوهش
 -1-2مفهوم سوت زنی سازمانی
افشاگری یا سوت زنی (به التین )whistle-blower :به کسی گفته میشود که افکار عمومی یا مقامات صالحیتدار را از
وجود فرد (یا افراد) نادرستکار یا فعالیتهای نادرستکارانه در بخش دولتی ،عمومی ،یا خصوصی آگاه میکند .فعالیتهای
نادرستکارانه طیف گستردهای از کارهای غیرقانونی ،زیر پا گذاشتن مقررات ،و تهدید منافع عمومی یا خصوصی ،مثل ،تقلب و
فساد مالی را در بر میگیرد .سوت زنی به خودی خود یک اصطالح آمریکایی است ،هرچند که ممکن است ریشة انگلیسی نیز
داشته باشد .واژۀ سوت زنی از اینجا نشأت گرفته است،که هنگامیکه افسران پلیس انگلستان متوجه وقوع جرم و عمل خالفی در
سطح شهر می شدند ،بالفاصله در سوت خود می دمیدند و عموم مردم و سایر افسران پلیس را از محل جرم با خبر می ساختند.
سوت زدن عمومی ترین شکل ممکن از فراخوان عمومی و مطلع ساختن افراد از وقوع انجام عمل خالف است و هدف یک سوت
زن ،جلوگیری از آسیب رسیدن بیش ازحد به سازمان و جامعه است( .چن )2501 ،همواره و در همة سازمانها افرادی وجود داشته و
دارند که به نوعی خود را در قبال اشتباهات و خطاهای عمدی و غیرعمدی مدیران یا کارکنان سازمانها مسئول دانسته و نمیتوانند
از موضوعی که میدانند به ضرر کارکنان ،سازمان و جامعه ،خواهد بود به راحتی عبور کنند و سعی مینمایند با سوتزنی ،مراتب را به
گوش دیگران اعم از دولت ،رسانه ها اجتماعی ،کارکنان سازمان و نهاد های نظارتی و حتی جامعه برسانند (مرادی و همکاران،
 )0939سوت زن اصطالحاً یک کارمند ،یک کارمند اسبق یا عضوی از سازمان و حتی یک نماینده تجاری ،خصوصی یا دولتی است
که از عملی غیراخالقی یا غیرقانونی در سازمان آگاه میشود و آن را به کارمندان عادی سازمان یا کارکنانی که دارای قدرت هستند
چه داخل سازمان یا خارج از آن اطالعرسانی میکند و آنها را برای واکنشی درست نسبت به اجرای آن عمل غیراخالقی یا
غیرقانونی متقاعد میکند ،بهعبارتیدیگر ،افشای خالف مینماید .هدف سوتزنی جلوگیری از ضرر و زیان جانی و مالی به عموم و
دیگران است و هدف از سوتزنی وی فراخوانی افراد دارای قدرت برای توجه به موضوعی غیراخالقی و غیرقانونی است که احتماالً
از نظر آنها پنهان مانده است که این امر میتواند باعث افزایش سالمت اخالقی سازمان و کاهش فساد شود(وولف و
همکاران )2500،افشاگری (سوت زنی) شامل افشای عمدی اطالعات پیرامون فعالیت های غیربدیهی است که تصور می شود
خطرناک ،غیرقانونی ،غیراخالقی ،تبعیض آمیز باشند و یا در غیر این صورت شامل تخلفی است که به طور کلی توسط اعضای
فعلی یا سابق سازمان صورت می گیرد (هرش)2552 ،

 -3پیشینه سوت زنی
در خصوص سابقه موضوع سوت زنی در دنیا ،دیدگاه های مختلفی وجود دارد به طوری که برخی آن را مربوط به دوران قبل از
میالد مسیح می دانند ؛ اما با این حال به نظر می آید که اولین قانون مدون سوت زنی به انگلستانِ قرون وسطی برمی گردد،
آنجا که در سال  030میالدی ،قانون کوی تام 0وضع می شود که بر اساس آن ،فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد،
شریک میشود .قوانین سوت زنی بعد از آن گسترش یافت .در برخی قوانین آمریکا این گونه آمده است  :اگر فردی تخلفات در
1 qui tam rulings
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فروش نان را گزارش کند ،به اندازه یک سوم جریمهای که از متخلف اخذ میشود ،پاداش خواهد گرفت .آمریکا در اولین
سالهای بعد از استقالل ( 0220میالدی) قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن ،در چندین مرحله قوانین مربوط
به سوتزنی را به روز کرد و به بخشهای مختلف مثل بخش سالمت ،بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی
توسعه داد .آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده ،دولت آمریکا از  95سال گذشته نزدیک به  0میلیارد دالر به
سوت زنان پاداش پرداخت کرده است(.ولدبیگی)0931 ،

 -4آیا سوت زنی مترادف شایعه است؟
احتماال سوت زنی بر مبنای واقعیت است .ریشه تاریخی سوت زنی بر مبنای یک واقعه صحیح صورت گرفته است .سوت زنی
دالیل متعددی دارد که مستقال در ادامه به آن پرداخته خواهد شد ،اما یکی از دالیل آن می تواند نفسانی یا بداخالقی فردی باشد،
لذا گاهی چهره شایعه به خود می گیرد .اگرچه در زمان روشنگری موضوع احتمال پیگیری های حقوقی برای افراد یا سازمان مورد
اقدام وجود دارد .شایعه 0پیامی است که در میان افراد رواج می یابد اما واقعیت آن قابل تایید نیست .وقتی افرادی بسیار مشتاق
خبرگیری از چیزی باشند ولی قادر به کسب اطالعات درستی نباشند پذیرای شایعات می شوند ،اما در سوت زنی صرف نظر از هر
انگیزه ای غالبا واقعیت دارد فقط در سوت زن ها دالیل مهمی وجود دارد که به این امر مبادرت می ورزند( .تجاسب،رشوند)0930،

 -5اهمیت بررسی سوت زنی سازمانی

 -6انواع سوت زنی سازمانی
معموال در تقسیم بندی این مفهوم به سه گروه اشاره میشود:
 )0سوت زنی داخلی،که افشاگری توسط فردی از داخل یک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می گیرد
 )2سوت زنی شخصی،که در آن افشا گری علیه مدیر یا کارمند انجام میشود.
 )9سوت زنی غیر شخصی و خارجی  :به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی(سازمان یا شرکت) بر علیه
سازمان دیگر صورت می گیرد( .تجاسب،رشوند)0930،
خبرنگاران و رسانه ها ،از اصلی ترین سوت زنها در جوامع امروزی محسوب می شوند.
اگر اعضای یک سازمان در مورد رفتار نامطلوب در سازمان خود نگران باشند ،گزینه های زیر را در اختیار دارند:
الف ) یا ساکت بمانند
ب ) یا سوت زنی را درون سازمان انجام دهند
ج ) یا سوت زنی را در خارج از سازمان از طریق نهادهای نظارتی یا رسانه ها انجام دهند.
به هر حال یک افشاگر بألقوه باید باور داشته باشد که به کار
خالف رسیدگی خواهد شد ،در غیراین صورت شاید ساکت ماندن
بهتر باشد (زهیر ،اردوقان.)2500،
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هدف سوت زنی جلوگیری از ضرر و زیان جانی و مالی به عموم و دیگران است و از طرفی فراخوانی افراد دارای قدرت برای
توجه به موضوعی غیراخالقی و غیرقانونی است که احتماالً از نظر آنها پنهان مانده است که این امر میتواند باعث افزایش سالمت
اخالقی سازمان و کاهش فساد شود(.وولف و همکاران)2500،

 -7فرایند پنج مرحله ای در سوت زنی
میسلی و همکاران0332،یک مدل پنج مرحله ای از توالی و
فرایندهای درگیر در سوت زنی از دیدگاه سوت زنان را ارائه کرد.
مرحلة اول :رخ دادن رویدادهایی است که نامشروع ،غیرقانونی
یا غیراخالقی هستند که منجر به فرایند تصمیم گیری پیرامون
اینکه چگونه فعالیت مرحله دوم  :گزارش شود .مرحله سوم  :شامل
سوت زنی یا سایر اقدامات مانند ترک سازمان یا مقابله با متخلف
است مرحله چهارم  :منجر به واکنش سایر اعضای سازمان و احزاب
خارجی (ذی نفعان خارجی سازمان) مرحله پنجم  :ارزیابی نتایج
است .اگر نتایج و پیامد رضایت بخشی حاصل نشود ،فرایند سوت
زنی ممکن است دوباره تکرار شود.

شکل  -1مدل پنج مرحله ای از توالی سوت زنی
سازمانی ،میسلی و همکاران 1991
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دمیدن در سوت کار سادهای نیست بلکه نیاز به استدالل اخالقی ،شجاعت و نیز ترجیح دادن منافع عمومی بر منافع فردی
دارد( .زکریا )2500،عوامل موقعیتی و فردی نیز میتواند بر قصد سوت زنی تأثیرگذار باشد .طبق تحقیقات نیر و همکاران در سال
 2550مشخص شد که افراد با مشاهده رفتارهایی که مصداق آزار جنسی و سوء مدیریت است احتمال بیشتری دارد که تصمیم به
سوتزنی بگیرند و همچنین میسلی و نیر در سال  0332دریافتند که خصوصیاتی ازجمله جنسیت ،خودکارآمدی و فرهنگ می تواند
بر تصمیم به سوت زنی اثرگذار باشد (شاور )2500،ایجاد بستر مناسب برای اطالع رسانی و افشای تخلفات ارتکابی در سازمان،
ازجمله عوامل مهم پیشگیری از رفتارهای غیراخالقی و پاکسازی سازمان از چنین اقداماتی است ،البته سوت زنی باید با احتیاط و با
داشتن مدارک کافی و مستند انجام گیرد؛ زیرا احتمال اخراج ،تنبیه ،جریمه و از دست رفتن آبرو وجود دارد .لذا ،سوت زن باید با
دقت و با احتیاط و با در نظرگرفت ن ارزشهای داخلی سازمان و رعایت اصل امانتداری و وفاداری به سازمان و حفظ ارزشهای سازمان
با احتیاط و به موقع دست به افشاگری بزند( .صفری،زیارانی)0932،
نتایج تحقیقات نشان می دهد بین میزان
رضایت شغلی و مسئولیت پذیری کارکنان رابطه
مستقیم وجود دارد .از طرفی روابط نشان می دهد
سمت ،نوع ورود به سازمان ،جنسیت ،سابقه کاری،
سن در میزان رضایت شغلی تاثیری ندارد ولی با
افزایش میزان سابقه کاری و تحصیالت مسئولیت
پذیری کارکنان افزایش می یابد پس می توان نتیجه
گرفت با افزایش میزان تحصیالت و سابقه کاری
کارکنان ناخداگاه مسئولیت پذیرتر می شوند و
رضایت شغلی بیشتری را نشان میدهد  .بنابراین
هرچه مسئولیت پذیری و رضایت شغلی در سازمان
بیشتر باشد تمایل به انتقاد سازنده زیادتر است و این
تمایل گاهی با افشاگری و سوت زنی سازمانی همراه
است .آنچه در سازمان به آن نیاز است توجه به مقوله
سرمایه اجتماعی سازمان است.
شکل  -1چهارچوب عوامل تاثیرگذار در پیدایش فرآیند سوت زنی
سازمانی (صفری،زیارانی)1991،

سرمایه اجتماعی مجموعه منسجم از هنجارها روابط تعهدات و ارزش های مادی معنوی سازمان که از طریق مولفه هایی مانند
اعتماد صداقت تعهد و تالش مستمر و از همه مهمتر عدالت قابل شناسایی و ارزیابی است .این سازمان که با فرهنگ خود حمایت
مدیران ارشد از سرمایه انسانی و بستر مناسبی را برای انتقادات سازنده کارکنان و مفهوم سازی فرایند سوت زنی سازنده در سازمان
را مهیا میکنند .شکل زیر چهارچوب عوامل تاثیرگذار در پیدایش فرآیند سوت زنی سازمانی را شرح میدهد( .صفری،زیارانی)0932،

 -9پیشینه تحقیق
دکتر محسن فرهادی نژاد و دکترسکینه جعفری پژوهشی را در سال  0931با عنوان شناسایی علل سوت زنی سازمانی و دالیل
عدم تمایل به سوت زنی در سازمانهای دولتی انجام دادند  .مشارکت کنندگان بخش کیفی ،مدیران و کارکنان دولتی بودند که با
روش نمونه گیری هدفمند  02نفر به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش از سازمانهای دولتی شهرهای تهران ،مشهد و سمنان
انتخاب شدند  .سرانجام پس از بررسی و تحلیل داده ها مشخص گردید ،جلوگیری از تکرار تخلفات ،احساس بی عدالتی نسبت به
خود و احساس مسئولیت به عنوان مهمترین علل سوتزنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات ،نفوذ باالی فرد
متخلف و عدم حمایت سازمانی از افشاگران به عنوان دالیل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی میشود.
حسن دولتی و مهدی دیهیم پور پژوهشی را در سال  0932با عنوان تأثیر سوت زنی سازمانی برافزایش شفافیت سازمانی با
میانجیگری آوای سازمانی مطالعه موردی کارکنان سازمانهای دریایی انجام دادند  .جامعه آماری پژوهش شامل  005نفر از کارکنان
سازمانهای دریایی استانهای گیالن و مازندران بوده است پس از بررسی و تحلیل داده هانشان داد که افشاگری سازمانی بر آوای
سازمانی تأثیر داشته و آوای سازمانی نیز بر شفافیت سازمانی تأثیرگذار است و همچنین افشاگری سازمانی از طریق متغیر میانجی
آوای سازمانی بر شفافیت سازمانی معنادار بوده و روابط بین آنها تائید میشود.
میثم عاقلی و شمس الدین نیک منش و شهرام هاشم نیا در پژوهشی در سال  0931با عنوان بررسی تاثیر عوامل رهبری
سازمانی بر تمایل به سوت زنی مطالعه موردی کارکنان سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج انجام دادند .
جامعه آماری پژوهش شامل  002نفر از کارکنان سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج بوده است  .پس از
بررسی و تحلیل دادهها نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر رهبری سازمانی ورهبری تبادل گرا بر رهبری سازمانی و رهبری
02
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سازمانی بر تمایل به سوت زنی تاثیری مثبت و معنادار دارد .درواقع سازمان ها می توانند با فراهم ساختن بسترهای الزم برای
فعالیت های افشاگرانه در سازمان از طریق رهبران ،مسیر حرکت به سوی تبدیل شدن به سازمان هایی اخالقی تر را هموار کنند.
محمد صفری و مریم فتاح زیارانی پژوهشی را در سال  0932با عنوان شناسایی ،مفهوم سازی ،و تبیین فرایند سوت زنی در
سازمان ،مطالعة موردی شرکت سنگ آهن گهرزمین انجام دادند  .جامعه آماری پژوهش شامل  000نفر از شرکت سنگ آهن
گهرزمین بوده است .نتیجة کلی بررسی نشان از تأثیر متغیرهـای مختلـف موجـود در سـازمان و تـأثیر آن بـر میـزان رضایت
شغلی و مسئولیت پـذیری و درنهایـت میـزان تمایـل کارکنـان بـه اجـرای فراینـد سوت زنی داشت  .از طرفی مشخص گردید که
ایـن سـازمان است که با فرهنگ خود و حمایت مدیران ارشد از سرمایه های انسانی ،بسـتر مناسـبی را بـرای انتقادات سازندۀ
کارکنان و مفهوم سازی فرایند سوت زنی ،در سازمانها مهیا میکند.
فرانک صفری شاد و ابراهم رحیمی و نجیبه عباسی رستمی در پژوهشی در سال  0932با عنوان تحلیل تاثیر اخالق اسالمی
کار بر تمایل به سوت زنی و افشاگری انجام دادند .جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان یکی از شرکت های تولیدی واقع در
شهرک صنعتی شهرستان کرمانشاه به تعداد  052نفر است .پس از بررسی و تحلیل دادهها نتایج نشان داد ،اخالق اسالمی کار بر
تمایل به افشاگری (سوت زنی) تاثیر مثبت و معناداری دارد .در واقع پایبندی افراد به رعایت اصول و ارزش های اخالق اسالمی
کار ،در محیط کار یک نوع احساس تعهد در افراد نسبت به انجام کارهای درست و صحیح از لحاظ اصول اخالقی ایجاد می کند.
بنابراین بر مبنای آموزه های دین اسالم و آیات قرآن و احادیث و راهنمایی های پیامبر اعظم یک سری رفتارها و اعمال به عنوان
رفتارهای مشروع و درست و یک سری به عنوان رفتارهای نامشروع و اشتباه معرفی شده است .که رعایت و پایبندی به اصول
اخالقی و اسالمی کار ،خود منشأ خوشبختی و شادمانی در سازمان است .اما گاهی در سازمان کارکنان و یا مدیران و یا در محیط
عمومی و یا افراد موجود در سطح محیط بیرونی و عمومی رفتارهای سوء اخالقی و نادرستی از خود نشان می دهند که افرادی که
بر مبنای اصول اسالمی کار آموزش دیده اند ،به صورت خودکار وارد فرایند تصمیم گیری دربارۀ افشای عمل خالف فرد دیگر می
شوند و این هدف را بیشتر با هدف اصالح جواخالقی سازمان و خیرخواهی دیگران انجام می دهند.
کامیاب تجاسب و حامد رشوند در مقاله ای مروری در سال  0930با عنوان سوت زنی ،تعهد یا تخلف به تبیین مفاهیم سوت
زنی پرداختند .آنها دریافتند که گاهی مفهوم سوت زنی با مفاهیم شایعه وخبر چینی اشتباه می شود .سوت زنی دارای اشکال خاصی
است.در بعضی از جوامع قوانینی برای حمایت از سوت زنها وجود دارد اگرچه سوت زنها نباید فراموش کنند که گاهی در عرصه
عمل ،قانون ناتوان است و ممکن است آنها قربانی مجازات مدیران شوند .بدترین شکل سوت زنی در حکومت هایی است که به
شیوه غیر دموکراتیک ( پادشاهی ) اداره می شوند لذا در برخورد با این مسئله با افراد فاسد برخورد نمی شود بلکه با فرد سوت زن
که خبر فسادی را منتشر کرده است برخورد می شود.
محمدرضا جلیلوند و سیمن نصرالهی وسطی ،علی یاسینی پژوهشی را در سال  0930با عنوان عوامل انگیزشی تعیینکنندۀ
پدیدۀ سوتزنی در سازمانهای دولتی-خدماتی در ایران انجام دادند.این مقاله به بررسی تجربی نحوۀ برانگیختهشدن سوتزنان،
بازیگران انفرادی یا اعضای یک گروه ،برای گزارش اقدامهای ناشایست و تخلفات در سازمانهای دولتی میپردازد .جامعة آماری
پژوهش،کارکنان سه سازمان دولتی گمنام در شهر تهران شامل  212بوده است  .نتایج تحلیل ساختاری نشان داد که جهتگیری
فرهنگی ،ویژگیهای شخصیتی ،و موضع اخالقی از مهمترین عوامل انگیزانندۀ رفتار سوتزنی در سازمانهای ایرانی است .این
مطالعه حاکی از آن است که سوتزنان به افشای اقدامهای غیرقانونی ،غیراخالقی ،یا نامشروع کارفرمایان خود میپردازند و ممکن
است از طریق سیاسیکرن عمل سوتزنی منشأ اثر واقع شود.

 -11بحث و نتیجه گیری
در راستای پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت سوت زنی سازمانی یک عنصر کلیدی در جهت کاهش فساد اداری و افزایش
شفافیت در سازمان هاست ،فساد معضلی است که همه کشورها را تهدید می کند و مختص یک کشور خاص و یک منطقه خاص
نیست .به همین علت کشورهای مختلف برای مبارزه با این پدیده از شیوه های مختلف بهره گرفته اند .یکی از این شیوه ها وضع
قوانین مربوط به سوت زنی و حمایت از سوت زنان است که به نمونه هایی از آن اشاره شد .به نظر می رسد در کشور ما نیز موضوع
سوت زنی و حمایت آنها که یکی از راهحلهای کارآمد برای مبارزه با فساد است ،مورد غفلت واقع شده است .بنابراین مناسب است
که سازوکارهای قانونی ،حقوقی ،فرهنگی و سیاسی برای شکلگیری این بازیگران و حمایت از آنها ایجاد کرد .با تصویب قانون
حمایت از افشاگران مفاسد و سوزت زنان ،اجرای قوانینی همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات (البته با رعایت
مالحظات و مصالح کشور) و همچنین قانون شفافیت ،میتوان کارآمدی ،پاسخ گویی و چابکی سازی نظام اداری و مالی کشور ارتقا
داد .مروری بر تحقیقات و تجربیات کشور های مختلف ،این واقعیت را نشان می دهد که سوت زنی بیشتر از هر عامل دیگری در
جهت پیشگیری و انتشار فساد در سازمان موثر بوده است .در زیر به موارد و پیشنهاداتی در راستای اجرای هر چه بهتر سوت زنی در
سازمانها می پردازیم:
 -0سوت زنی دقیق ،بدون اغماض و غرض ورزی و براساس مدارک و مستندات کافی باشد  :سوت زنی فرآیندی کم هزینه و
پربازده برای سازمان ها به شمار می آید و اگر این امر براساس واقعیت ( نه شایعه سازی ) و با جمع آوری مستندات کافی
صورت گیرد کمک شایانی به سازمان ها در جهت پیشگیری از ضررهای مادی و معنوی می نماید .
03

-2

-9

-0

-0
-0

سال ششم ،شماره ( 9پیاپی ،)33 :آذر 0011

نکته قابل تامل این است که مهمترین قوت قلب برای سوت زنندگان حفاظت و حمایت های قانونی و همه جانبه از آنهاست
 :معموال پس از افشاگری سازمان ها دچار ضررهای مالی و اعتباری در جامعه می شوند و باید به این نکته توجه داشت که
تقلب و فساد مالی یکی از پرگردشترین و سودآورترین تجارتهای بزرگ جهان ( مثل تجارت جنگافزار ،نفت و مواد مخدر)
دانست .از این رو ،بسیاری از کارشناسان مبارزه با تقلب و فساد مالی را به جنگی تمامعیار تشبیه کردهاند که سربازان حاضر
در هر دو جبهه این نبرد جانانه با یکدیگر پیکار میکنند؛ بنابراین ،افشاگران در هر جای دنیا که در سوت خود بدمند ممکن
است با واکنشهای تالفیجویانه گوناگون و گاهی مرگبار روبرو شوند .از این رو ،در بعضی از کشورها قوانین و
سازوکارهایی برای محافظت و حمایت از افشاگران وجود دارد.
سوت زنی منافاتی با مبانی فقهی و اسالمی و دینی ندارد :سوت زنی فرآیندی در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و
نهی از منکر است  .همانطور که در بسیاری احادیث بر حفظ اسرار عدم افشای آن در جهت حفظ آبروی مومن تاکید شده،
در بعضی موارد نیز مانند دادخواهی ،استعانت بر نهی از منکر ،پیشگیری از خطر ،در مقام استشاره ،اثبات حدّ و تعزیر ،در مقام
تجاهر به فسق بر افشای اطالعات تاکید فراوان گردیده است .
استفاده از حمایت های مالی یا حمایت های سازمانی  :واقعیت این است که در بسیاری از کشورها ،دولت ها در جهت
تشویق افشاگران درصدی از مبلغ پول بازیافتشده یا زیان پیشگیریشده را به آنان پرداخت می کنند و یا در جهت حمایت
سازمانی از آنها ،به اقداماتی از قبیل ارتقاء پست یا درج تشویقی یا اضافه کار تشویقی یا پاداش و غیره دست می زنند.
کمترین توقع هر کارمند در سازمان پس از افشا ،عدم مواجه با تعلیق ،تنبیه،اخراج یا تنزل پست است.
پشتیبانی و حمایت از رسانه ها و خبرگزاری  :مطبوعات و رسانه های آزاد کمک شایانی به کاهش فساد می کنند .ترس از
برمال شدن فساد سازمانی یا تقلب ،مانع از فساد و کاهش سوت زنی سازمانی می شود .
البته باید به این نکته توجه شودکه همواره خالء های قانونی در حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد در ایران وجود دارد
و راه درازی در جهت رسیدن به مدینه ای فاضله در پیش رو داریم .برای کاهش فساد در کشور به نظر می رسد ابتدا باید
زیرساخت های قانونی و حقوقی طراحی شود تا زمینه برای فعالیت افشاکنندگان فساد فراهم شود .در کنار زیرساخت های
حقوقی می بایست از سوت زنندگان حمایت های مادی و معنوی نیز به عمل آید.
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