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چکـیده
زبالههای حاصل از مراقبتهای پزشکی شامل زبالههای تولیدشده توسط تأسیسات مراقبتهای بهداشتی ،آزمایشگاههای
پزشکی و تأسیسات تحقیقات زیست پزشکی است .مدیریت نادرست این زبالهها خطرات جدی انتقال بیماری به جمع
کنندگان زباله ،کارکنان بهداشتی ،بیماران و بهطورکلی جامعه را به همراه دارد .مدیریت ضعیف پسماندها آالیندههای مضر
را در جامعه منتشر میکند .بااینحال ،آلودگی عوامل بسیار مسری مانند ویروس  COVID-19به دلیل حجم زبالههای
تولیدشده و ماهیت مسری آن ،بیثباتی عظیمی را در حملونقل زبالههای بهداشتی و بازیافت ایجاد کرده است .چندین
کشور اقدامات ایمنی را برای مبارزه با این آلودگی و مدیریت ضایعات بهداشتی اتخاذ کردهاند .بااینحال ،این اقدامات
ناکافی است و بسته به شرایط کشور متفاوت است .عالوه بر این WHO ،دستورالعملهایی را برای مدیریت زبالههای
مراقبتهای بهداشتی تنظیم کرده است .این دستورالعملها به مدیریت ضایعات بهداشتی بسیار مسری ناشی از همهگیری
فعلی کمک میکند .ضدعفونی و تفکیک زبالههای بهداشتی ،مدیریت پایدار را تسهیل میکند و امکان استفاده از آنها را
برای اهداف ارزشمند فراهم میکند .این مطالعه ،استراتژیهای مختلف مدیریت مواد زائد جامد حاصل از مراقبتهای
بهداشتی را که در کشورهای مختلف اجرا میشود ،مورد بحث قرار میدهد .همچنین بینشهای مفیدی در مورد
سناریوهای مدیریت پسماندهای جامد حاصل از مراقبتهای بهداشتی در طول همهگیری کووید  19-ارائه میدهد.
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بعد از زبالههای رادیویی ،زبالههای حاصل از مراقبتهای پزشکی بهعنوان دومین زبالههای پرخطر در دنیا مطرح میشوند.
زبالههای حاصل از بیماران مبتال به کوید  19و زبالههای تولیدی توسط پزشکان و پرستاران معالج آنها ،جزو زبالههای عفونی
طبقهبندی میشود ( .)Rodriguez-Morales, 2013در این شرایط الزم است از سازوکارهای مناسب به منظور جمعآوری
زبالههای عفونی توسط کارگران آموزش دیدهای که ظروف مخصوصی (جعبههای عالمت گذاری شده ،محفظه دار و مقاوم در برابر
اجسام تیز) را به کار میگیرند ،استفاده شود و متعاقبا ،قبل از هر گونه جابه جایی این گونه زبالهها ،بایستی یک سری تیمارها انجام
شود بهعنوان مثال ،استفاده از مواد ضد عفونی کننده و ذخیره سازی زبالهها به مدت  9روز با هدف از بین بردن آلودگی ها .این
اقدامات می تواند خطر عفونت ناشی از کووید  19را کاهش دهد .زباله جامد موجود در اتاق های انتظار مراکز بهداشتی ،بهعنوان
زبالههای غیر خطرناک تلقی شده ،در کیسه ها یا ظروف معین نگهداری میشوند و قبل از جابه جایی بایستی به درستی توسط
کارگران مدیریت پسماند مهر و موم شده و دفع شوند .همچنین فناوری های جایگزین مانند اتوکالو و دستگاه های مخصوص
سوزاندن زباله که دارای شعله هایی با درجه حرارت باال هستند ،برای مدیریت پسماندهای جامد حاصل از مراقبتهای بهداشتی
مورد استفاده قرار میگیرند (.)WHO, 2020
طی همهگیری کووید  ،19کشورهای مختلف اقدامات متفاوتی را برای رسیدگی به زبالههای جامد مراقبتهای بهداشتی اتخاذ
کردهاند ،این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل های خاصی را برای مدیریت آنها تدوین کرده است .انتقال
ویروس کوید  19از طریق عطسه ،سرفه ،تماس با اشیا و تماس فیزیکی رخ میدهد ( .)Pepin et al., 2014به منظور تدوین
اقدامات مدیریتی مناسب و پردازش زباله جامد حاصل از مراقبتهای بهداشتی ،اطالعات در مورد دوره بقای این ویروس در
بسترهای مختلف بسیار مهم است .دوره زنده ماندن ویروس کووید  19بر روی مس ،مقوا ،پالستیک و استیل ضد زنگ به ترتیب 3
ساعت 4 ،ساعت 24 ،ساعت و  3- 2روز می باشد .یک سری از محققان نیز گزارش کردهاند که این ویروس می تواند در سطوح بی
جان ،فلز ،شیشه یا پالستیک به مدت  9روز زنده بماند (.)Haji et al., 2020
 -2تجربیات کشورهای مختلف در مدیریت پسماند COVID-19
استراتژی مدیریت پسماند حاصل از مراقبتهای بهداشتی ،به برنامه یک سازمان جهت مدیریت دفع زبالههای تولیدی اشاره
دارد و شامل موارد زیر می باشد:
 انطباق کلیه روش ها با مقررات مسئولیت پذیری کارکنان تعریف  /طبقهبندی پسماند حاصل از مراقبتهای بهداشتی روش های مخصوص جهت رسیدگی و پردازش زبالههای حاصل از مراقبتهای بهداشتی آموزش درست کارگرانی که وظیفه جمعآوری این گونه زبالهها را دارند.کشورهای مختلف به منظور مدیریت مقدار زیادی زباله عفونی تولیدشده در دوران همهگیری کووید  ،19استراتژی های
مختلفی را در پیش گرفته اند .طی این همهگیری ،در هوبئی چین ،زبالههای عفونی ناشی از مراقبتهای بهداشتی توسط کارگران
حملونقل زباله در بیمارستآنها تفکیک و بسته بندی شده اند .این افراد قبل از اینکه زبالهها را در انبارهای موقت بیمارستآنها قرار
دهند ،آنها را با استفاده از محلول کلر  ٪0/5ضد عفونی کرده و سپس در کیسه های دو الیه بسته بندی می کنند .روش دفع
زبالههای بهداشتی به عواملی مانند بیمارستان مورد نظر و امکانات مدیریت پسماند آن بستگی دارد .به طور معمول قبل از دفع
زباله در محل مجاز دفن زباله ،از اتوکالو یا تابش برای بی خطرسازی آنها استفاده میشود (.)Singh et al., 2020
کشور فیلیپین روش خاص خود را به منظور مدیریت زبالههای تولیدی درطول این همهگیری اتخاذ کرده است .در این کشور
تیمارها و حملونقل ویژه و امکانات خاص جهت نگهداری و دفع این نوع پسماند در جزیره لوزون در نظر گرفته شده است .شرکت
های ثبت شده به منظورحملونقل این گونه زبالهها الزم است از یک ایست بازرسی ویژه عبور کنند و این مدارک را نیز به صورت
انالین ارائه دهند :درخواست رسمی برای انجام این کار ،گرفتن گواهینامه های الزم از سازمان حملونقل و مدیریت پسماند؛ برنامه
مدیریت حملونقل؛ جدول زمان بندی ،مشخص کردن مسیر حملونقل؛ توافق نامه ای بین تولید کننده زبالههای بهداشتی و
سازمان حملونقل این نوع زبالهها و تیمارکنندگان مربوطه .هر وسیله نقلیه ای که برای حمل پسماند بهداشتی مورد استفاده قرار
می گیرد ،دارای عالئم ویژه ای است شامل نام و شناسه حملونقل؛ پروانه رسمی ،نوع زباله؛ و شماره زباله .این مشخصات بایستی
از فاصله  15متری خودرو قابل خواندن باشند (.)Cremonesi et al., 2020
در اردن ،مدیریت ضایعات بهداشتی در طول همهگیری کنونی به دنبال سه اصل اصلی انجام شده است :کاهش ضایعات غیر
ضروری مراقبتهای بهداشتی .جداسازی زبالههای معمولی از زبالههای خطرناک؛ و درمان مناسب به منظور کاهش خطرات برای
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یک سیستم مدیریت پسماند بهداشتی خوب در یک مرکز مراقبتهای بهداشتی مستلزم ارزیابی جریان زباله و شیوههای
زیستمحیطی موجود ،ارزیابی گزینههای مدیریت پسماند ،توسعه برنامههای مدیریت پسماند ،و اعالم سیاستها و دستورالعملهای
سازمانی است که نقشها و مسئولیتهای پرسنل را به وضوح تعریف میکند ..ایجاد سازمان مدیریت پسماند ،تخصیص کارکنان،
منابع مالی ،اجرای طرح ها ،آموزش های دوره ای ،نظارت ،ارزیابی و بهبود مستمر نیز برای مدیریت پایدار پسماندهای بهداشتی و
درمانی حائز اهمیت است .مدیریت موثر پسماند تنها به سازماندهی و استراتژی های مدیریت پسماند مراقبتهای بهداشتی بستگی
دارد .یک تیم یا کمیته مدیریت پسماند باید به منظور تدوین و اجرای برنامه مدیریت پسماند تشکیل شود .در مناطق کم درآمد ،باید
یک کمیته کنترل عفونت با یک نفر مسئول مدیریت پسماندهای بهداشتی در مراکز بهداشتی و درمانی وجود داشته باشد .بازنگری
استراتژی به صورت دوره ای مهم است و همه کارکنان درگیر در ضایعات مراقبتهای بهداشتی باید به خوبی از فرآیندها و تغییرات
دوره ای آگاه باشند ( .)Bharsakade et al., 2021; Thakur, 2021به طور کلی ،بهینه سازی منابع مراقبتهای بهداشتی
ممکن است تولید زباله را کاهش دهد ( .)Rodríguez-Pardo et al., 2020یک استراتژی مدیریت موثر برای پسماندهای
جامد مراقبتهای بهداشتی در طول همهگیری  COVID-19در شکل  1پیشنهاد شده است.
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کارکنان بهداشتی و جامعه .کارکنانی که با پسماندهای بهداشتی آلوده به کووید  19-سر و کار دارند ،ملزم به استفاده از  ،PPEیعنی
ماسک های فوق فیلتر (نانو) و لباس های آستین بلند محافظ مایع ،همراه با کاله ،کفش ،دستکش چرمی االستیک ،عینک محافظ
و تمام صورت هستند .کارشناسان مربوطه از نزدیک بر کار نظارت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که قوانین و مقررات محلی،
یعنی دستورالعمل های جدید برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن در اطراف  ،COVID-19به شدت رعایت میشود .زبالههای
ناشی از بیماران  COVID-19به سرعت به صورت روزانه دفع میشوند .مکانهای نگهداری موقت و دائمی ،ظروف و کیسههای
زباله مراقبتهای بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس ضدعفونی میشوند (.)ISWA-Jordan, 2020
در تمام استراتژیهای اتخاذ شده ،پسماندهای بهداشتی باید به طور مکرر در طول همهگیری مدیریت شوند .زبالهها باید
جمعآوری ،جداسازی و با برچسب های شناسایی ویژه ذخیره شوند .سپس باید به درستی درمان ،حملونقل و دفع شود .حفاظت
شخصی ،ضدعفونی و آموزش باید برای مدیریت مناسب پسماندهای بهداشتی ضروری در نظر گرفته شود ( .)UN,2020زبالههای
بیماران مبتال به کووید  19-تایید شده ،یعنی زبالههای عفونی ،مواد تیز و پاتولوژیک باید با رعایت نکات ایمنی جمعآوری شده و در
کیسه های مخصوص با عالمتگذاری مناسب نگهداری شوند .جمعآوران زبالههای بهداشتی باید از  ،PPEیعنی چکمه ،لباسهای
آستین بلند ،دستکشهای سنگین ،ماسک ،عینک ،و محافظ صورت استفاده کنند و پس از دفع زباله ،دستهای خود را با مواد
ضدعفونیکننده یا ضدعفونیکننده بشویند (.)WHO, 2020
با توجه به مثال های فوق ،مشخص میشود که استراتژی ها در همه کشورها مشابه نیستند .از آنجایی که همهگیری
 COVID-19تشدید شده است و بیمارستانها مملو از پتنتهای  COVID-19شدهاند ،افراد آلوده به مراقبتهای پزشکی در
خانوادهها نیاز دارند .هیچ استراتژی مدیریتی برای زبالههای بهداشتی تولیدشده از خانوارها وجود ندارد .یک استراتژی مدیریت
منحصر به فرد در این شرایط مهم است ،اگرچه شرایط اقتصادی یک کشور بر مدیریت آن در زمینه پسماندهای بهداشتی تاثیر می
گذارد .با این وجود ،توسعه مدیریت مناسب در شرایط فعلی بسیار مهم است .قابلیت بازیافت و کاهش محل دفن زباله نیز باید برای
کمک به مدیریت پایدار پسماندهای جامد مراقبتهای بهداشتی در طول و پس از همهگیری کووید 19-در نظر گرفته شود.
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شکل  -1استراتژی های مدیریت پسماند جامد حاصل از مراقبتهای بهداشتی

اگرچه طبقهبندی زبالههای جامد مراقبتهای بهداشتی بین کشورها متفاوت است ،اکثر کشورها معیارهای تعیین شده توسط
 WHOرا ترجیح می دهند .تفکیک ،نقش مهمی در مدیریت کارآمد پسماند مراقبتهای بهداشتی ایفا میکند ( Omar et al.,
 .)2012بنابراین ،اگر تفکیک زبالههای قابل بازیافت از سایر پسماندهای غیرخطرناک در مبدا به طور موثر انجام شود ،زباله را به
میزان قابل توجهی به حداقل می رساند ( .)Mosquera et al., 2014; Windfeld and Brooks, 2015تفکیک شامل
جداسازی زباله در ظروف مناسب است .برای تفکیک زبالههای عفونی ،از ظروف مشخص و مشخصی استفاده میشود که نوع و
وزن زباله را مشخص میکند .زبالههای عفونی معموالً در کیسههای پالستیکی ،جعبههای مقوایی با روکش پالستیکی یا سایر
ظروف ضد نشتی با استانداردهای عملکردی خاص پس از حذف مواد تیز و مایعات نگهداری میشوند .از کد رنگی برای شناسایی
آسان انواع مختلف زباله استفاده میشود .در اکثر کشورها معموالً از کیسه های قرمز یا زرد برای نگهداری زبالههای عفونی استفاده
میشود .زبالههای بهداشتی عمومی در کیسه های سیاه یا شفاف قرار میگیرند .ظروف زبالههای عفونی با نماد بین المللی خطرات
زیستی با رنگ متضاد برچسب گذاری شده اند .ظروف اولیه که برای دفع اشیاء تیز استفاده میشود ،معموالً سفت ،ضد نشت ،مقاوم
در برابر شکستن و مقاوم در برابر سوراخ هستند .برای جلوگیری از نشت از ظروف اولیه در حین حملونقل ،ظروف ضد نشت ثانویه
ترجیح داده میشوند .برای بهبود کارایی تفکیک و به حداقل رساندن استفاده نادرست از ظروف ،باید اقدامات مناسبی برای تعیین
محل قرارگیری و برچسب گذاری مناسب این ظروف انجام شود .قرار دادن ظروف زباله عمومی در کنار ظروف زبالههای عفونی در
مناطقی که هر دو نوع زباله تولید میشود ،معمول است .این منجر به تفکیک موثر و بهتر میشود .استفاده از تعداد مناسب ظروف
زباله نیز تمرین خوبی است .پوسترهایی با طرحهای تصویری برای تفکیک مناسب گاهی اوقات به دیوارها در مناطقی که چندین
کانتینر در آن قرار دارند چسبانده میشوند .این می تواند بهعنوان یادآوری به کارکنان بهداشتی در مورد اهداف استفاده از ظروف
خاص برای زبالههای خاص باشد.
از سوی دیگر ،رسیدگی به حجم فزاینده زبالههای جامد مراقبتهای بهداشتی و افزایش گسترش عفونت تنها بزرگترین مشکل
ناشی از ویروس جدید  COVID-19است .مراکز جمعآوری موقت پسماند مراقبتهای بهداشتی و تسهیالت حملونقل موقت می
توانند به مدیریت موثر زبالهها و جلوگیری از انتقال در طول همهگیری کووید  19-کمک کنند .زبالههای جمعآوریشده از
بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی را میتوان به مراکز جمعآوری موقت یا موجود ،مستقیماً یا از طریق مراکز حملونقل
موقت منتقل کرد .به دنبال آن زبالههای تصفیه شده می توانند به مراکز دفع زباله منتقل شوند .تولید زباله غیرقابل پیش بینی است،
زیرا تعداد آلودگی ها ثابت نیست ( .)Yu et al., 2020ایجاد ظرفیت اضافی درمان پسماند مراقبتهای بهداشتی ،همراه با فناوری
های جایگزین ،ممکن است به مدیریت صحیح زباله کمک کند .این فناوریهای جایگزین ،یعنی اتوکالوها و سوزاندن زبالهسوزها با
دمای باال ،ممکن است به مدیریت زباله در طول همهگیری کمک کنند ( .)Ilyas et al., 2020; WHO, 2020فن آوری
استریلیزاسیون  SF-CO2می تواند به کاهش خطر قرار گرفتن در معرض زبالههای عفونی مراقبتهای بهداشتی کمک کند
) ،SF-CO2 ،(Hossain et al., 2011یک تکنیک فوق فشرده است که می تواند به درمان ضایعات مراقبتهای بهداشتی
کمک کند ،زیرا ویروس  COVID-19را به طور موثر در محل از بین می برد و بنابراین از انتقال جامعه در حین رسیدگی به
زبالههای مراقبتهای بهداشتی جلوگیری میکند .این تکنیک می تواند وزن زبالهها را کاهش دهد و زبالههای تصفیه شده را حتی

 یک سیستم، عالوه بر این.)Bertin-medical-Waste, 2020( می توان بهعنوان زبالههای شهری معمولی مدیریت کرد
.تصفیه سیار ممکن است به مدیریت بار اضافی مدیریت زبالههای مراقبتهای بهداشتی در طول همهگیری کمک کند

1  جلد،1400  بهمن،)34 : (پیاپی6  شماره،سال ششم

 نتیجهگیری-4

5

 به شدت در حالCOVID-19 حجم زبالههای حاصل از مراقبتهای بهداشتی به دلیل نرخ باالی آلودگی ویروس جدید
 زبالههای بهداشتی آلوده به ویروس ممکن است کارکنان بخش مدیریت زباله را به دلیل قرار گرفتن مستقیم آنها در.افزایش است
 دستورالعمل،WHO . شیوع ویروس ممکن است به تدریج افزایش یابد، بنابراین.معرض زباله و اقدامات ایمنی ضعیف آلوده کنند
 کشورهای مختلف اقدامات مختلفی.های روشنی برای مدیریت زبالههای مراقبتهای بهداشتی در طول همهگیری ارائه کرده است
 اقدامات ایمنی موثر و استراتژیهای کاری ممکن است امکان مدیریت.را برای مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی انجام داده اند
 ضدعفونی زباله و به دنبال آن تفکیک مناسب.صحیح ضایعات مراقبتهای بهداشتی را بدون انتشار ویروس به دیگران فراهم کند
 برای تطبیق ضایعات مازاد. میتواند مدیریت بهداشتی بهتر و سالمتری را برای پسماندها ارائه دهد،و درمان در محل زباله
 تصفیه سیار و استراتژیهای ذخیرهسازی موقت ممکن است به مدیریت پایدار زبالههای بهداشتی بدون،مراقبتهای بهداشتی
 مدیریت صحیح ضایعات بهداشتی نیز می تواند به بازیافت زباله یا تبدیل آن به محصوالت با.گسترش بیشتر ویروس کمک کند
 مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی میتواند به اقتصاد ملی برای توسعه پایدار کمک شایانی، بنابراین. کمک کند،ارزش بیشتر
. کمک میکندCOVID-19  به کاهش شیوع ویروس، عالوه بر این.نماید
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چکـیده
در فضای کنونی حاکم بر بازارهای سرمایه ایران و جهان ،تجزیه و تحلیل عوامل اثرگذار بر ادراک فردی از درجه اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است .تئوری رفتار برنامه ریزی شده این قابلیت را داردکه قصد سرمایهگذاری سهامداران را توضیح
می دهد .این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ادراک های فردی و قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق
بهادار تهران مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزیشده ( ،)TPBانجام شد .نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه ،شامل
 180پرسشنامه جمعآوری شده از سهامداران خرد فعال در بورس اوراق بهادار تهران است .در سطح توصیفی تحلیل
دادهها ،از آمارههای میانگین و انحراف معیار استفاده شد .عالوه بر این دادهها با بهکارگیری نرم افزارهای  SPSS26و
 smart plsاز طریق الگوسازی معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد که هنجارهای ذهنی،
نگرش به سرمایه گذاری سهام و کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد
در بورس اوراق بهادار تهران دارند .نتایج تحلیل چند گروهی نیز نشان داد ،عواملی مانند جنسیت و سن ،تاثیر معنی داری
بر اجزای رفتار برنامهریزیشده و قصد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران ،ندارند.

واژگـان کلـیدی :قصد سرمایهگذاری ،سهامداران خرد ،رفتار برنامهریزیشده ،بورس اوراق بهادار

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شیخ بهائی
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهائی
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 0

در سالهای اخیر ،مشارکت فردی در بازارهای مالی به شدت افزایشیافته است .دالیل بسیاری برای این افزایش وجود دارد:
اول اینکه ،بازارهای مالی امکانات کسب درآمد و کسب بازده از سرمایه سرمایهگذاری شده را ارائه میدهند و امروزه سودآوری
داراییها در بازار مالی بیسابقه است .دوم ،انعطاف پذیری ابزارهای بازار مالی؛ به این معنی که امروزه ابزارهای مالی ،دارای بیش
ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی افراد ،هستند .در نهایت ،تنوع؛ به این معنی که سرمایه گذاران میتوانند
در میان طیف وسیعی از داراییهای مالی موجود ،داراییهایی را پیدا کنند که با اهداف سرمایهگذاری آنها مطابقت داشته باشد.
عالوه بر این ،گرایش رو به رشدی به سمت پذیرش مسئولیت سرمایهگذاری توسط خود فرد بهوجود آمدهاست .پژوهشات زیادی در
مورد تصمیمات سرمایهگذاری سرمایه گذاران فردی صورتگرفته است(مانند :نوگراها و راهادی2021 ،1؛ براری و دیگران.)11۱۱ ،
با اینحال ،محققان ،خواستار چارچوبهایی هستند که رفتار را بیشتر درک کنند چرا که فعاالن بازار در دنیای واقعی ،اغلب ،رفتار
غیرقابلپیشبینی دارند .این میتواند به این دلیل باشد که عوامل ادراکی که ممکن است از طریق خصوصیات روانشناختی و
شخصی رفتارها را تحت تأثیر قرار دهند ،نادیده گرفتهشدهاند .برهمین اساس و با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار در توسعه
اقتصاد ملی و نقش سرمایهگذاران جزء در آن ،ضروری است ضمن شناخت دقیق تر عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران جزء ،به
صورت علمی ،رفتارهای احتمالی آتی آنها را تا حدی پیش بینی نمود و به نوعی در شفافیت بازار هم نقش آفرین بود اگرچه چندین
تئوری به این مهم پاسخ می دهد ،ولی تئوری رفتار برنامهریزیشده (آجزن ،)1۱۱1 ،2رایج ترین نظریه نگرش در پژوهشات ابعاد
انسانی بوده و یک چارچوب انعطاف پذیر را ارائه مینماید که با انواع رفتارها سازگار است(میلر .)2017 ،1این نظریه یکی از
مدل های پیشرو است که تاثیرات اطالعاتی و انگیزشی بر رفتار انسان را توضیح میدهد .این نظریه ،قصد انجام یک رفتار را توسط
سه عامل نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده ،که ادراک را شکل میدهد ،تعریف میشود .نگرش
را می توان به عنوان درجهای تعریف کرد که یک فرد ،ارزیابی مثبت یا منفی را از انجام یک رفتار خاص به دست میآورد ،در حالی
که هنجارهای ذهنی به عنوان فشارهای اجتماعی تعریف میشوند .که فرد را وادار به مشارکت در یک رفتار خاص میکنند .کنترل
رفتاری درک شده نیز ،سهولت یا دشواری درک شده که یک فرد هنگام انجام رفتارهای خاص با آن مواجه میشود را اندازهگیری
میکند(اختر و داس .)201۱ ،0همانگونه که بیان شد ،در فضای کنونی حاکم بر بازارهای سرمایه ایران و جهان ،تجزیه و تحلیل
عوامل تأثیر گذار روانی از درجه اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .بر همین اساس ،پژوهش حاضر بر آن است ،نظریه رفتار
برنامهریزیشده( )TPBرا در بررسی رابطه بین ادراک شخصی و قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد بورس اوراق بهادار تهران را
مورد بررسی قرار دهد .در حقیقت با انجام این پژوهش ،فهمی عالمانه از عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران خرد در بورس اوراق
بهادار تهران در هنگام تصمیم گیری برای قصد سرمایهگذاری سهام ،حاصل خواهد شد که این رهیافت موجب شفافیت بیشتر علل
و نقش تأثیرگذاران در بورس و همچنین پیشبینی حداقلی رفتارهای آتی ایشان می شود.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2سرمایه گذاری
سرمایهگذاری ها با هدف به حداکثر رساندن ثروت انجام می شوند .خریداران سهام باید بررسیهای وسیعی در موقع خرید و
فروش سهام عادی انجام دهند و عوامل زیادی را در هنگام سرمایهگذاری مد نظر قرار دهند؛ زیرا نقدترین دارایی خود را به سهام
تبدیل میکنند (اصغری زاده و حاج زوار .)11۱0 ،سرمایه گذاران نیازمند اخذ تصمیم گیری های عقالیی به منظور به حداکثر
رساندن بازده خود بر اساس اطالعات موجود با در نظر گرفتن قضاوت عاری از احساسات هستند .عواملی چند بر رفتار
سرمایهگذاران تأثیر می گذارد که از جمله این عوامل می توان عوامل سیاسی کشور ،شفاف سازی اطالعت مالی ،نوع صنعت ،حجم
معامالت یک سهم ،ریسک هر سهم ،نوسانات قیمت سهام ،نرخ تورم و توصیه کارگزاران را نام برد .عالوه بر آن تصمیمات
سرمایهگذاری با روان شناسی سرمایه گذار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد ..روان شناسان دریافتهاند که چنانچه تصمیمات دشوارتر شده
و شامل سطوح باالتری از عدم قطعیت شوند ،تصمیم گیری آن ها تا حد زیادی متمایل به تأثیر پذیرفتن از عواطف و احساسات می
شود .بررسی ها و پژوهش های متعدد در زمینه مالی رفتاری ،میزان اهمیت عوامل روان شناسی را نیز مشخص کرده است .اما
سرمایه گذاران ،به ویژه سرمایه گذاران انفرادی ،نیاز به یک برنامه سرمایهگذاری موفق دارند .بخشی از این برنامه ریزی موفق،
شامل برنامه ریزیهایی است که سرمایه گذاران را از اشتباهات پر هزینه مصون بدارند .بزرگترین دشمن یک سرمایه گذار ،به ویژه
سرمایه گذار انفرادی ،اشتباهات مکرر خود سرمایه گذار است .بنابراین الزم است این اشتباهات شناسایی و در حد امکان حذف
گردند(مردانپور.)11۱۱ ،

1 Nugraha & Rahadi
2 Ajzen
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4 Akhtar & Das
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اخیراً انجمن تحلیل گران مالی 1آمریکا از اعضای بینالمللی خود درخواست نمود که مهمترین اشتباهات را شناسایی نمایند.
مهمترین اشتباهات پر هزینه سرمایه گذاران انفرادی به صورت زیر گزارش گردید:
نداشتن استراتژی سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری در سهام منفرد به جای سرمایهگذاری در پرتفوی ،سرمایهگذاری در سهام به
جای سرمایهگذاری در شرکتها ،خرید سهام به قیمت باال ،فروش سهام به قیمت پایین ،ایجاد تغییرات دائم در پرتفوی
سرمایهگذاری ،عمل نمودن به شایعات ،پرداخت مبلغ کمیسیون به مقدار زیاد ،عدم توجه به نقش مالیاتها ،توقعات غیر واقع بینانه،
غفلت از ادامه برنامه سرمایهگذاری و نا امید شدن از تجربههای منفی سرمایهگذاریهای قبلی و  ،...عدم آگاهی از ریسک قابل
تحمل (انجمن تحلیل گران مالی.)2008 ،

 -2-2رفتار مالی
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اساس و مرکز نظریه رفتار مالی عبارتست از مطالعه رفتار عوامل در نحوه تخصیص و آرایش منابع ،از نظر زمانی و مکانی و در
یک محیط نامطمئن .زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار مالی را تحت تأثیر قرار می هر چند تعاریف متعددی از
رفتار مالی اراده شده است ولی اتفاق نظرهای قابل توجهی نیز در آنها دیده می شود .لینتنر 2رفتار مالی را به این صورت تعریف
می کند :مطالعه نحوه تفسیر و عکس العمل انسان ها به اطالعات ،به منظور اخذ تصمیمات آگاهانه .به نظر تالر ،1رفتار مالی نوعی
مالی روشنفکرا نه است که مدعی است گاهی اوقات برای یافتن راه حل هایی در پاسخ به معماهای تجربی ،الزم است این احتمال
داده شود که برخی از عوامل در اقتصاد ،به طور کامال عقالیی عمل نمیکنند (برابازون .)2000 ،0السن اظهار میکند رفتار مالی به
دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرآیندهای روانشناختی تصمیم گیری است .به عبارت دیگر رفتار مالی به دنبال تأثیر
فرآیندهای روانشناختی در تصمیم گیری است .شفرین عنوان میکند که رفتار مالی ،مطالعه چگونگی تأثیر گذاری روانشناسی بر
تصمیمگیریهای مالی و بازارهای مالی است .به طور کلی می توان گفت رفتار مالی ترکیبی از اقتصاد کالسیک ومالی ،با
روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه مالی است (پارک
و صحن . )2011 ،5مدل های رفتاری ،مدل هایی هستند که در آنها فرض عقالنیت کامل سرمایه گذاران کنار گذاشته میشود.
اقتصاددانان رفتاری برای اطالع از رفتارهای غیرعقالیی سرمایهگذاران به نتایج پژوهشات آزمایشی روانشانسان شناختی رجوع کرده
و انواع تورشهای رفتاری را شناسائی کرده اند .منظور از تورش ،انحراف از تصمیمگیریهای درست و بهینه است .از آنجایی که
زمان و منابع شناخت محدود هستند ،نمیتوان دادههایی را که از محیط اخذ میشود؛ بهصورت بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بنابراین ذهن انسان به طور طبیعی از قواعد سرانگشتی استفاده میکند .منابعی که باعث ایجاد تورش در فرآیند تفکر و تصمیم-
گیری افراد میشوند ،عبارتند از:
روشهای ابتکاری :از آنجایی که ظرفیت پردازش اطالعات در بشر محدود است ،اشخاص به روش های تصمیم گیری
ناقص یا روش های ابتکاری روی می آورند که به تصمیم گیری های نسبتاً خوبی نیز منجر می شوند .به این مختصر سازی که در
فرآیندهای تصمیم گیری صورت می گرد ،ساده سازی ابتکاری گفته می شود .در واقع روش های ابتکاری یک سری قواعد
سرانگشتی یا میانبرهای ذهنی هستند که موجب سهولت در فرآیند تصمیمگیری می شوند(هیرشلیفر .)2015 ، ۱ذهن انسان از این
قواعد سرانگشتی به منظور حل سریع مسایل پیچیده استفاده میکند .برای مثال ،یک بازیکن بیلیارد برای محاسبه زاویه و سرعتی
که باید به توپ ضربه بزند از مثلثات و معادالت دیفرانسیل استفاده نمیکند ،بلکه او از یک سری قواعد سرانگشتی بهره می گیرد و
حتی ممکن است از ریاضیات چیزی نداند .بنابراین روش های ابتکاری ،ابزاری مفید در حل مساله هستند .با وجود این برخی رویداد
ها و الگوهای رفتاری وجود دارند که باعث می شوند استفاده از روش های ابتکاری به خطا و تورش در تصمیم گیری بیانجامد.
بنابراین استفاده از روش های ابتکاری همیشه به یک تصمیمگیری صحیح منجر نمیشود .آگاهی از این الگوهای رفتاری که خود
نیز به نوعی جزء قواعد سرانگشتی و میانبرهای ذهنی هستند ،باعث میشود بتوانیم تورش های احتمالی در تصمیم گیری اشخاص
را پیش بینی کنیم .این الگوها به طور خالصه عبارتند از :برجستگی ،اثر هاله ای ،توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها ،نمایندگی،
لنگر انداختن ،سفسطه قماربازان ،فرااطمینان ،زیان گریزی ،پشیمان گریزی و حسابداری ذهنی .توضیح مبسوط این الگوها خارج از
حوصله این مقاله می باشد.
پیش نگری :تئوری مطلوبیت مورد انتظار و تئوری پیش نگری به عنوان دو رویکرد نسبت به تصمیم گیری از دیدگاه های
مختلف در نظر گرفته می شوند .تئوری پیش نگری بر تصمیم گیری ذهنی موثر از سیستم ارزشی سرمایه گذاران تمرکز دارد ،در
حالی که تئوری مطلوبیت مورد انتظار بر انتظارات منطقی سرمایه گذاران تمرکز دارد .تئوری مطلوبیت مورد انتظار مدل نرمال
1 chartered financial Analys
2 Lintner
3 Thaler
4 Brabazon
5 Park and Sohn
6 Hirshleifer
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انتخاب منطقی و مدل توصیفی رفتار اقتصادی است که تجزیه و تحلیل تصمیم گیری تحت ریسک را کنترل میکند .تئوری پیش
نگری بعضی از حاالت ذهنی موثر بر فرآیند تصمیم گیری افراد از جمله زیان گریزی ،پشیمان گریزی و حسابداری ذهنی را
توصیف میکند (وورو 1و دیگران)2008 ،
رفتار رمه وار :رفتار رمه وار در بازار مالی به عنوان تمایل سرمایه گذاران در دنبال کردن رفتار دیگر سرمایه گذاران شناخته
شده است .محققان دانشگاهی نیز توجه شان را به سمت رفتار رمه وار سوق داده اند؛ زیرا رفتار رمه وار بر تغییرات قیمت سهام
اثرگذار است و می تواند خواص ریسک و مدلهای بازده را تحت تاثیر قرار دهد ،که این به نوبه خود بر چشم انداز قیمت گذاری
دارایی موثر است .از چشم انداز رفتاری ،رفتار رمه وار می تواند سبب بعضی تورشهای احساسی ،شامل همنوایی ،تضاد شناختی و
سنخیتی ،تورش خانگی و شایعات بی اساس شود .سرمایه گذاران ممکن است رفتار رمه وار را ترجیح دهند اگر بر این باور باشند
که رفتار رمه وار می تواند به آنها کمک کند تا اطالعات مفید و قابل اعتماد را استخراج کنند .به طور کلی ،سرمایه گذاران رمه وار
مثل انسانهای ما قبل تاریخ که دانش کمی از محیط اطرافشان داشتند و به صورت جمعی در می آمدند تا از خودشان حمایت کنند
و ایمن باشند ،در راه یکسانی عمل می کنند (کالینتراکیس 2و دیگران.)2010 ،
عوامل بازار :دبوندت و تالر )1۱۱5( 1بیان کردند که بازارهای مالی می توانند بوسیله رفتار سرمایه گذاران از طریق رفتار مالی
تحت تأثیر قرار گیرد .اگر چشم انداز رفتار مالی صحیح باشد ،بر این اعتقاد است که سرمایه گذاران ممکن است واکنش بیش از حد
یا کمتر از حد به تغییرات قیمت یا اخبار نشان دهند؛ روند گدشته را به آینده تعمیم دهند؛ به عوامل بنیادی مرتبط با سهام کم توجه
باشند؛ بر سهام های عام و چرخه قیمت فصلی تمرکز کنند .این عوامل بازار ،به نوبه خود ،تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس
اورا ق بهادار را تحت تأثیر قرار می دهد .واورو و دیگران عوامل بازار را که بر تصمیم گیری افراد تأثیر دارد این چنین دسته بندی
کرده اند :تغییرات قیمت ،اطالعات بازار ،روندگذشته سهام ها ،ترجیحات مشتریان ،واکنش بیش از حد به تغییرات قیمت ،و عوامل
بنیادی مرتبط با سهام (وورو و دیگران .)2008 ،در حالت عادی ،تغییرات در اطالعات بازار ،عوامل بنیادی سهام های پایه و تغییرات
قیمت می تواند سبب واکنش بیش یا کمتر از حد به تغییرات قیمت شود .این تغییرات به طور تجربی ثابت شده است که تأثیر
باالیی بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد .محققان متقاعد شده اند که واکنش بیش از حد (دبوندت و تالر )1۱85 ،یا کمتر از
حد (الی 0و دیگران )2001 ،به اخبار ممکن است نتیجه استراتژیهای کسب و کار مختلف بوسیله سرمایه گذاران و بنابراین تحت
تأثیر قرار دادن تصمیمات سرمایهگذاریشان باشد .واورو و دیگران نتیجه گیری کردند که اطالعات بازار تأثیر خیلی باالیی بر تصمیم
گیری سرمایه گذاران و این باعث می شود سرمایه گذاران در بعضی مواقع تمایل به تمرکز بر سهام های عام که بر اطالعات بازار
متکی است داشته باشند (وورو و دیگران .)2008 ،به طور کلی ،عوامل بازار در زمره عوامل رفتاری دسته بندی نمی شوند زیرا که
عوامل بیرونی هستند که رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهند .بهرحال ،عوامل بازار سرمایه گذاران رفتاری و منطقی را
از راه های مختلف تحت تأثیر قرار می دهد ،به طوریکه اگر عوامل بازار مورد بررسی قرار نگیرند عوامل رفتاری موثر بر تصمیم
گیری به تنهایی کافی نیستند .بنابراین ،این پژوهش عوامل بازار را شبیه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری افراد در بازار بورس
در نظر می گیرد.
جدول زیر خالصه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری افراد را نشان میدهد( :وورو و دیگران)2008 ،
جدول  -1عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری سرمايه گذاران
گروه
روشهای
ابتکاری
پیش نگری
عوامل بازار

رفتاری متغیرهای
نمایندگی
فرا اطمینان
لنگر انداختن
زیان گریزی
پشیمان گریزی
تغییرات قیمت
اطالعات بازار
روندگذشته سهام ها
انتخاب سهام توسط دیگر سرمایه گذاران برای مبادله

رفتار رمهوار

حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران برای
مبادله

سفسطه قماربازان
تورش در دسترس بودن
حسابداری ذهنی
عوامل بنیادی مرتبط با سهام
ترجیحات مشتریان
عکس العمل بیش از حد به تغییرات قیمت
حجم سهام انتخاب شده توسط دیگر سرمایه گذاران
برای مبادله
سرعت رمه وار
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 -3-2تصمیمات معامالتی و عملکرد سرمایه گذاری سهام:

 -4-2بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است ،که در آن سهام شرکتها و اوراق مشارکت ،تحت
ضوابط و مقررات خاص ،مورد معامله قرار میگیرد .اوراق بهادار به غیر از پول ،چک ،سفته و نظایر آن به  2نوع تقسیم میشود:
 -1سهام شرکتها و واحدهای تولیدی ،تجارتی و خدماتی،
1
 -2اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت و مؤسسات خصوصی (فلوروس .)2010 ،
پیدایش بورس در دنیا با دو پدیده ،یکی پیدایش شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و دیگری پیدایش شرکتهای سهامی
عام نیز مرتبط است .واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام «واندر بورس »0اخذ شده که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ5
بلژیک میزیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد میآمدند و به داد و ستد کاال ،پول و اوراق بهادار میپرداختند .نام او بعدها
به کلیه اماکنی اطالق شده که محل داد و ستد پول و کاال و اسناد مالی و تجاری بوده است .تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در
جهان به سال 10۱0میالدی برمیگردد .در این سال در شهر «آنورس » ۱بلژیک که موقعیت تجاری قابل مالحظهای داشت ،اولین
بازار متشکل سرمایه به وجود آمده است .این پیشینه تاریخی بیشباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم ،افرادی
جهت تبادالت پولی روی نیمکتهای میدانهای قدیمی و سنتی اروپا مینشستند ،که بعدها نام بانک از لغت «بنک» به معنی
نیمکت اخذ شد ،ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسمهای تسهیل کننده بوده
است .بورس ایران به دنبال تحوالت اقتصادی و اجتماعی دهه  ،1100و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران در آن
دوره با نظام اقتصاد سرمایه داری غربی ،متولد شد .فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال  1115برمیگردد .در این
سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت
بورس اوراق بهادار به ایران آمدند ،اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید .پس از کودتای 28مرداد ،1112
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چندین تصمیم سرمایه گذاری مرتبط با مبادله سهام ،مثل :خرید ،فروش ،انتخاب سهام ،زمان نگهداری سهام و حجم سهام
برای مبادله وجود دارد .در این قسمت ،بر دو تصمیم مهم خرید و فروش سهام تمرکز می شود زیرا که تاثیر زیادی بر عملکرد
سرمایه گذاری دارند.
تصمیم فروش :سرمایه گذاران تصمیمات فروش داراییهایی که در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان زیان ده هستند را
کاهش می دهند ،این روند توسط شفرین و استیت من )1۱85( 1اثر تمایلی نامیده شد .آدین نیز این نتیجه را تایید کرد که سرمایه
گذاران حقیقی تمایل به فروش سهام با توجه به ارزشش آن ،در مقایسه با قیمت خرید اولیه شان دارند .بهرحال ،شرح این پدیده در
مقیاسی منطقی مشکل است .دلیل قابل اتکایی وجود ندارد تا نتیجه گیری کنیم که سرمایه گذاران به طور منطقی سهام های برنده
را می فروشند زیرا آنها می توانند عملکرد ضعیف شان را پیش بینی کنند.
تصمیم خريد :آدین چندین توافق نظر درباره سهام های برتر که سرمایه گذاران حقیقی مایل به خرید آن هستند فراهم
آورده است .همانطور که قبال ذکر گردید ،تصمیمات فروش اساسا سهام های برنده را اولویت بندی می کند .در حالی که ،تصمیمات
خرید مرتبط با سهام های برنده و بازنده است .آدین بیان می کند که تصمیمات خرید ممکن است نتیجه اثر توجهی باشد .هنگامی
که تصمیم خرید اتفاق می افتد ،افراد ممکن است سهام خوب برای خرید بعد از در نظر گرفتن هزاران سهم به طور سیستماتیک
پیدا نکنند .آنها به طور طبیعی سهامی که توجه شان را جلب کرده است می خرند و ممکن است بزرگترین منبع برای توجه عملکرد
گذشته اش آن سهم باشد ،خواه خوب یا بد (پزشکی.)11۱0 ،
بر اساس باربریس و تالر ،)2005( 2سرمایه گذاران شخصی به نظر می رسد کمتر بوسیله سهام توجه جلب کننده برای
تصمیمات فروش تحت تأثیر قرار گیرند زیرا که تصمیمات فروش و تصمیمات خرید به طور کامال متفاوت عمل می کنند .با در نظر
گرفتن محدودیت های فروش کوتاه مدت ،هنگامی که تصمیم به انتخاب سهامی برای فروش گرفته می شود ،آنها می توانند بر
سهامی که اخیرا به آنها تعلق داشته است تمرکز کنند .در حالی که ،در هنگام تصمی خرید ،افراد شانس زیادی برای انتخاب سهام
های دلخواه از دامنه زیادی از منابع انتخابی دارند ،این توصیف کننده این است که چرا عوامل توجهی بر تصمیمات خرید بیش از
تصمیمات فروش تأثیر می گذارند (باربریس و تالر.)2005 ،
بنابراین با در نظر گرفتن دیدگاه رفتار مالی ،رفتار سرمایه گذاران تصمیمات خرید و فروش را در سطوح متفاوتی تحت تأثیر
قرار می دهد ،و سپس آنها هم چنین بازده کلی بازار و هم چنین عملکرد سرمایهگذاری افراد را تحت تأثیر قرار می دهند.
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مجدداً در سال 1111مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ،بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت
محول گردید .این گروه پس از دوازده سال پژوهش و بررسی در سال  ،1105قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را
تهیه و الیحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند .این الیحه در اردیبهشت ماه سال  1105تصویب شد ،اما به دلیل
عدم آمادگی محافل صنعتی و بازرگانی ،در بهمن ماه سال 11۱0بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس،
فعالیت خود را آغاز نمود (نوروزیان عزیزی.)11۱۱ ،
معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس عبارتند از:
 -1حجم معامالت بورس،
 -2میزان آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار،
 -1وجود مؤسسات خدمات امور مالی و مؤسسات مشاورهای،
 -0وجود نهادهای مالی و سرمایهگذاری همچون شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی ،شرکتهای بیمه و
بانکها (کرامر و سرچر،)200۱ ،1
 -5وجود مقررات جامع شامل:
الف -قوانین ناظر بر چگونگی انتشار و توزیع عمومی اوراق بهادار
ب -چگونگی انجام معامالت بورس
ج -افشای اطالعات مربوط به شرکتهایی که اوراق بهادار آنها در بورس معامله میشود.
د -نظارت بر معامالتی که از سوی اشخاصی که رابطه نزدیکی با شرکت منتشر کننده اوراق بهادار دارند صورت میگیرد.
 -۱سرعت انجام و تسویه معامالت،
 -7عادالنه بودن قیمت اوراق بهادر :هر چه شفافیت اطالعاتی در بازار بیشتر باشد قیمت بازار یک سهم به ارزش واقعی آن
نزدیکتر خواهد بود.
 -8نبود قدرتهای با نفوذ در بازار اوراق بهادار،
 -۱نبود تقلب،تبانی و زد و بندهایی که منجر به ضرر و زیان عامه مردم و سود سرشار برای گروه محدود میشود (ال-شیب،2
.)200۱

 -5-2تئوری رفتار برنامه ریزی شده
رفتار انسان بازتابی از عوامل مختلف است و شناخت این شبکه علّیتی بهمنظور تحت تأثیر قرار دادن عوامل مؤثر بر رفتار
ازجمل ه امور بسیار مهمی است که طی سالیان متمادی متخصصین علوم رفتاری در پی آن بوده و هستند .دامنه شبکه مذکور نیز به
حدی وسیع است که از انسانی به انسان دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت میباشد (طاهری جندقی.)11۱۱ ،
الگوهای بسیاری در زمینه تحلیل رفتار وجود دارند که ازجمله آنها ،تئوری رفتار برنامهریزیشده 1یا بهاختصار  TPBمیباشد.
تئوری رفتار برنامهریزیشده یک تئوری شناختی اجتماعی است که بهمنظور درک و پیشگویی (تعیین) انجام یا عدم انجام رفتار
انسان ،طراحی شده است و شکل توسعهیافته تئوری عمل منطقی 0میباشد (طاهری جندقی.)11۱۱ ،
تئوری رفتار برنامهریزیشده بهطور گسترده برای فهم و پیشبینی رفتارهایی شامل ورزش ،تغذیه ،سیگار کشیدن ،مصرف
الکل ،فعالیت جنسی ایمن  ،غربالگری بهداشتی و  ...بکار رفته است .با توجه به تئوری رفتار برنامه ریزیشده فوریترین و مهم-
ترین پیشبینی کننده رفتار ،تصمیم شخص برای عمل یا قصد رفتاری است (مانند ،من قصد دارم هفتهای  20ساعت ورزش کنم).
در این پژوهش ،قصد بهوسیله  1سازه نگرش ،هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده تعیین میشود (آجزن.)1۱۱۱ ،
بر اساس نظریه رفتار برنامهریزیشده ،رفتار فرد با سه عامل هدایت میشود :عقایدی در مورد عواقب احتمالی رفتار (باورهای
رفتاری) ،عقایدی در مورد انتظارهای بهنجار از دیگران (باورهای هنجاری) و عقایدی در مورد حضور عواملی که ممکن است بر
اجرای رفتار اثرگذار باشند (باورهای کنترلشده) .باورهای رفتاری ،نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به رفتار ایجاد میکنند.
باورهای هنجاری منجر به درک فشار اجتماعی یا هنجارهای ذهنی میشود و درنهایت ،باورهای کنترلی منجر به افزایش کنترل
رفتاری درک شده ،درک سهولت و یا سختی اجرای رفتار است .در کل ،نگرش نسبت به رفتار ،هنجار ذهنی و ادراک فرد از کنترل
رفتاری ،منجر به شکلگیری قصد رفتاری فرد میشود .نگرش و هنجار ذهنی مطلوبتر و درک کنترل بیشتر بر اجرای کار ،به-
احتمالزیاد ،قصد فرد را به اجرای یک رفتار در پاسخ به یک نیاز برمیانگیزد (هروبس 5و دیگران.)2001 ،
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شکل زیر شمای کلی مدل رفتار برنامهریزیشده را نشان میدهد (آجزن.)200۱ ،

باورهای
رفتاری

باورهای

هنجاری

نگرش

هنجارهای ذهنی

کنترل شده

درک شده

شکل  -1شمای کلی مدل رفتار برنامهريزیشده1

همانگونه که گفته شد طبق نظریه رفتار برنامه ریزی شده رفتار انسان متاثر از سه عامل نگرش،هنجارهای ذهنی و کنترل
رفتاری درک شده می باشد.
نگرش نسبت به رفتار ،به ارزشیابی مثبت یا منفی شخص از انجام رفتار برمیگردد .آحاد مردم نسبت به یک مسئله نگرش-
های متفاوت دارند .ممکن است نگرش فردی در رابطه با انجام رفتاری مثبت ،ولی نگرش فردی دیگر نسبت به انجام همان رفتار
منفی باشد؛ بنابراین اولین عاملی که بر روی قصد اثر دارد "نگرش نسبت به رفتار "است که چنانچه فرد انجام رفتاری را مفید
بداند ،آن را انجام میدهد و چنانچه انجام رفتار را مضر بداند ،از انجام آن خودداری میکند.
هنجارهای ذهنی (انتزاعی) محصول عقیده هنجاری فرد است که به عقیده شخص در مورد افکار قبلیاش در مورد اینکه
"باید یا نباید رفتاری را انجام دهد "مربوط میشود و باعث انگیزش او برای انجام یا پذیرش یک رفتار میشود .یک فرد در شبکه
اجتماعی خود از اشخاص متعددی تأثیر خواهد پذیرفت که گویای این است که افراد پیرامون یک فرد اعم از پدر ،مادر رهبران
مذهبی ،رهبران سیاسی و  ...همگی در نظریات و رفتارهای او تأثیر دارند .ممکن است بعضی از مردم از شخص بخواهند کاری را
انجام دهد و در مقابل برخی نیز از او بخواهند که آن کار را انجام ندهد .در این حالت شخص مجبور است فشارهای متضاد از طرف
افراد مختلف را متعادل سازد که ممکن است برخی موافق و برخی نیز مخالف خواسته او باشند و احتماالً نوع عملکرد وی به میزان
زیادی به خواستههای افرادی که نفوذ زیادی دارند ،یعنی برای شخص افراد مهمی هستند بستگی خواهد داشت .بهطور مثال ممکن
است مدیران ورزشی یک اداره از کارمند خانمی بخواهند که از دوچرخه برای حفظ سالمتی استفاده کند اما همسرش خواهان چنین
کاری نبوده و از او بخواهد که این کار را نکند .در این حالت ،احتمال دارد او از خواستههای فردی که برایش مهمتر از بقیه هست،
تبعیت نماید .عالوه بر عقیده هنجاری ،انگیزه فرد برای اطاعت 1نیز بر هنجارهای ذهنی تأثیرگذار است .مثالً برخی زنان دارای این
عقیده هنجاری هستند که باید از مادر شوهر خود اطاعت نمایند ،زیرا در غیر این صورت از چشم شوهرشان میافتند .در چنین
وضعیتی فرد تحت تأثیر این فشارها اقدام به عمل مینماید .تصمیمگیری فرد در این شرایط به دو عامل بستگی دارد:
الف) قدرت خواسته شخص (چنانچه قدرت خواسته خود فرد زیاد باشد ،آن کار را انجام میدهد و به کسی کاری ندارد)؛
ب) حساسیت نسبت به فشار (چنانچه خواسته اطرافیانش برای او مهم باشد ،از خواسته خود صرفنظر میکند).
بنابراین وقتی فردی میخواهد برای انجام کاری قصد نماید ،ممکن است تحت تأثیر یکی از عوامل هنجارهای ذهنی و نگرش
نسبت به رفتار و یا هردوی این عوامل قرار گیرد.
کنترل رفتاری درک شده بهعنوان ارزیابی فرد از سخت بودن یا آسان بودن یک رفتار تعریف میشود .کنترل رفتاری درک
شده هنگامی تعیینکننده رفتار میباشد که منعکس کننده کنترل واقعی افراد بر روی رفتار موردنظر باشد .تعدادی از عوامل محیطی
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و سازمانی وجود دارند که میتوانند انجام شدن یک رفتار مشخصی را آسانتر یا مشکلتر سازند .فرض بر این است که کنترل
رفتاری درک شده منعکسکننده تجربه قبلی فرد و همچنین موانع پیشبینیشده انجام یک رفتار میباشد (طاهری جندقی.)11۱۱ ،
بنابراین کنترل رفتاری درک شده بهوسیله دو عامل تعیین میشود:
1
-1اعتقادات کنترلشده
-2قدرت درک شده2
کنترل رفتاری درک شده ،نشان میدهد که انگیزه یک فرد بهوسیله درک او از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت وی در
انجام یا عدم انجام یک رفتار ،تحت تأثیر قرار میگیرد .اگر شخص اعتقادات قوی کنترلی درباره وجود عوامل تسهیلکننده یک
رفتار داشته باشد ،کنترل درک شده باالیی بر روی آن رفتار خواهد داشت (راجرز و دیگران.)2017 ،
برعکس اگر شخص اعتقادات کنترلی قوی نداشته باشد ،درک پایینی از کنترل خواهد داشت که مانع بروز رفتار میشود .این
درک میتواند مربوط به تجارب گذشته ،پیشبینی وقایع آینده و نگرشهای متأثر از هنجارهای محیط اطراف فرد باشد.
این عقیده وجود دارد که هر چه قصد یک فرد برای انجام یک عمل خاص قویتر باشد ،موفقیت بیشتری را میتوان انتظار
داشت.قصدها ،عملکرد خاموش عقاید و یا اطالعات هستند و مشخص میکنند که آیا انجام یک رفتار خاص ،منجر به نتیجه خاص
خواهد شد یا خیر .البته قصدها میتوانند در طول زمان دستخوش تغییراتی شوند .هر چه فاصله زمانی بین قصد و رفتار طوالنیتر
شود احتمال بیشتری وجود دارد که وقایع پیشبینینشده ،تغییراتی در قصدها ایجاد نمایند .به همین دلیل آجزن و فیشبین نهتنها
عالقه به پیشگویی رفتار نداشتند ،بلکه آنها بیـشتر عالقهمند به درک رفتار بودند .تئوری تئوری رفتار برنامهریزیشده پیشنهاد
میکند که رفتـار فرد بهوسیله قصد فرد برای انجام یک رفتار تعیین میشود .قصد فرد بازنمایی شناختی از آمادگی فرد بـرای یـک
رفتار مشخص می باشد .آجزن پیشنهاد کرد که قـصد فـرد بـرای انجـام یـک رفتـار مـشخص ،کارکرد سـه عامـل میباشد که
این سه عامل عبارتاند از نگرش فرد ،هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده (آجزن1۱85 ،؛ نتانی .)1۱۱8 ،1براساس یک
فرمول ساده میتوان قصد برای انجام رفتار را به دست آورد .اگر قصد برای انجام رفتـار را با  BIنشان دهیم قصد برای انجام رفتار
از فرمول زیر به دست آورد.
BI = (AB)W1 + (SN)W2 + (CB)W3
در فرمول فوق  ABنشاندهنده عقاید رفتاری فرد برای انجام رفتار میباشد SN .نشاندهنده عقایـد هنجاری فرد مربوط به
انجام رفتار و  CBنشاندهنده عقایـد کنترلـی میباشد.
W1و  W2و  W3نشاندهنده ارزیابی های فرد از هر یک از این عقاید و یا انگیزه فرد برای این عقاید میباشد (آجزن،

1۱85؛ نتانی.)1۱۱8 ،
هدف تئوری رفتار برنامهریزیشده عبارت است از:
 پیشبینی و درک تأثیرات انگیزشی بر رفتار که تحت کنترل ارادی فرد نیست. شناسایی اینکه چگونه و کجا استراتژیهای اصلی برای تغییر رفتار به کار گرفته شود. توصیف و شرح واقعی هر رفتار انسانی مانند اینکه چگونه شخص یک ماشین جدید میخرد ،علیه یک کاندیدای معین رأیمیدهد یا از کار غیبت میکند.

 -3پیشینه پژوهش
براری و دیگران ( ،)11۱۱پژوهشی را با عنوان یک مدل سازی رفتار سرمایه گذاران با استفاده از متغیرهای روانشناختی با
رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور شناخت خطاهای تصمیم گیری در سرمایهگذاری ،انجام دادند .نتایج پژوهش نشان
داد که متغیرهای روانشناختی مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در  ۱شش سطح مدلسازی شدند و متغیر توان پنداری در
باالترین سطح و دارای تأثیرپذیری بیشتری از سایر متغیرهای روانشناختی و متغیر دیر پذیری نیز در پایینترین سطح قرار دارد.
صدیقیان و دیگران ( ،) 11۱۱پژوهشی را با عنوان نوع تصمیم سرمایه گذاران و عوامل موثر بر بازار بورس اوراق بهادار ،انجام
دادند .نتایح پژوهش حاکی از آن است دو عامل مالی و غیر مالی بیشترین بررفتار و نوع تصمیم سرمایه گذاران در بورس داشته
است.از بین عوامل غیر مالی تاثیرگذار عوامل احساسی سرمایه گذاران بیشترمورد توجه محققین بوده است .و در اولویت دوم عوامل
روانی و رفتار توده وار سرمایه گذاران می باشد .همچنین از بین عواملمالی؛ نسبت سود ناخالص به فروش ،تفاوت سود واقعی ،سود
پیش بینی و بازده سهام در اولویت و توجه بیشتر محققین بودهو بیشترین تاثیر را بر رفتار و نوع تصمیم سرمایه گذاران داشته است.
ابراهیمی سروعلیا و دیگران ( ،)11۱۱پژوهشی را با عنوان عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار
تهران بر مبنای مدلسازی معادالت ساختاری ،انجام دادند.

1 Control belief
2 Perceived power
3 Notani
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عرفانیان دانشور و دیگران ( ،) 11۱۱پژوهشی را با عنوان یک پژوهش کاربردی  :بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه
گذاری افراد دربورس اوراق بهادار(مطالعه موردی:سهامداران حقیقی درشهر اراک)،انجام دادند .پس ازتجزیه وتحلیل ،مشخص
گردید با توجه به اینکه افراد (سرمایه گذاران) درمحدوده جغرافیایی موردمطالعه از نظر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری دارای خلق
وخوی متفاوت ازیکدیگر هستند ،ولی برقصد آنهابه سرمایه گذاری دربورس اوراق بهاداراثرمعناداری نداشته است.
چهارمحالی ( ،)11۱0پژوهشی را با عنوان کاربست نظریه رفتار برنامه ریزی شده در قصد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
تهران ،انجام دادند .نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که کنترل درک شده رفتاری و نگرش شناختی و عاطفی ،بر قصد رفتاری
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثر مثبت دارند؛ اما ،هنجارهای ذهنی بر قصد رفتاری سرمایه گذاری در بورس تاثری ندارد.
فالح شمس و دهقان ( ،)1187پژوهشی را با عنوان عوامل روانی اثر گذار بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ،انجام دادند.
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که که عوامل روانی ،همچون به دست آوردن پرستیژ سهامدار بودن ،قدرت تحلیل ذاتی ،انطباق
تصویر ذهنی خود و شرکت ،اعتماد به نفس ،میزان درجه ریسکپذیری و بیوریتم ،با نسبتهای گوناگون بر تصمیم افراد به
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار اثر میگذارد.
نوگراها و راهادی ،)2021( 1پژوهشی را با عنوان تحلیل نسلهای جوان نسبت به قصد سرمایهگذاری سهام :یک مطالعه
مقدماتی در یک بازار در حال ظهور  ،انجام دادند .یافتههای این مطالعه نشان داد که از میان متغیرهای ادراکی  ،TPBتنها نگرش
نسبت به رفتار تاثیر معنیداری بر قصد سرمایهگذاری سهام داشت .این یافتهها با ادبیات قبلی در تضاد بودند .عالوه بر این ،سطح
تحصیالت نسلهای جوان اندونزیایی نیز نقش تعدیلکننده در تاثیر گذاری بر قصد سرمایهگذاری سهام ایفا کرد.
شریف و نقوی ،)2021( 2پژوهشی را با عنوان تجارت مالی آنالین در میان بزرگساالن جوان :یکپارچهسازی تئوری رفتار
برنامهریزیشده ،مدل پذیرش فن آوری ،و تئوری جریان ،انجام دادند .هدف این پژوهش بررسی مکانیزمی است که قصد مصرف
کنندگان جوان برای انجام تجارت مالی آنالین را با یکپارچهسازی مدل پذیرش فنآوری ،مدل جریان و نظریه رفتار برنامهریزی
شده توضیح می دهد .نتایج نشان داد که قصد اتخاذ تجارت مالی آنالین توسط نظریه اجزای رفتار برنامهریزیشده هدایت میشود
که به نوبه خود توسط انگیزههای درونی (عوامل جریان) و بیرونی (عوامل مدل پذیرش فنآوری)مصرف کنندگان توضیح داده
میشود ،که در آن عوامل بیرونی نقش مهمتری در این فرآیند ایفا میکند .سود یا زیان در طول شبیهسازی تجارت ممکن است بر
نگرش و قصد پاسخ دهندگان برای انجام تجارت مالی آنالین تاثیر بگذارد .سهم این مطالعه بررسی مکانیزمی است که قصد
مصرف کنندگان برای استفاده از تجارت آنالین را تحریک میکند .به طور خاصتر ،مطالعه حاضر با ادغام سه نظریه ،Flow
 TAMو  TPBبررسی کرد که چگونه عوامل احساسی و شناختی میتوانند رفتار مصرف کنندگان ،به طور خاص ،قصد انجام
تجارت آنالین در آینده را اطالعرسانی کنند.
مهاردهیکا و زکیه ،)2020( 1پژوهشی را با عنوان قصد نسل هزاره در سرمایهگذاری سهام :تئوری گسترده رفتار
برنامهریزیشده ،انجام دادند .آزمایش در این پژوهش به طور تجربی اثبات میکند که نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل
رفتار درک شده ،پیشبینیکننده قصد هستند .همچنین ،این پژوهش ثابت میکند که قصد ،تاثیر مثبتی بر رفتار واقعی سرمایه
گذاران هزاره در سرمایهگذاری سهام دارد.
اکتارینا و دیگران ،)201۱( 0پژوهشی را با هدف تعیین تاثیر متغیرهای ( TPBنگرش نسبت به رفتار ،کنترل رفتاری درک
شده ،هنجار ذهنی) ،دینداری ،دانش و درک ریسک بر قصد خرید صندوق مشترک بانک شریعت انجام دادند .نتیجه این پژوهش
نشان داد که مذهب و دانش تاثیر قابل توجهی بر قصد خرید ندارند ،در حالی که کنترل رفتاری درک شده و درک ریسک ،تاثیر
قابلتوجهی بر قصد خرید دارند .نتیجه دیگر نشان داد که مذهب داری تاثیر مثبت قابلتوجهی بر نگرش نسبت به رفتار است.
همچنین ،مذهب رابطه بین نگرش نسبت به رفتار و هنجار ذهنی را تحتتاثیر قرار میدهد.
اختر و داسو ،)201۱( 5پژوهشی را با هدف درک قصد سرمایهگذاری سرمایه گذاران فردی آیندهنگر در یک کشور در حال
توسعه (یعنی هند) با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزیشده انجام دادند .نتایج مطالعه نشان داد که نگرش نقش میانجیگری بین
رابطه دانش مالی و قصد سرمایهگذاری دارد ،در حالی که خودکارآمدی مالی نقش دوسویه بر رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و
قصد سرمایهگذاری داشت .از سوی دیگر ،هنجارهای ذهنی ،تاثیر مثبت ضعیفی بر قصد سرمایهگذاری اعمال میکند.
سنی و راتنادی ،)2017( ۱در پژوهشی با عنوان نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی اهداف سرمایه گذاری بیان
داشتند ،نظریه رفتار برنامهریزیشده را میتوان به عنوان اساس نظری برای دانستن تاثیر نگرشها نسبت به رفتار ،کنترل رفتار
ادراکی و هنجار ذهنی بر روی هدف نسل جوان برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه مورد استفاده قرار داد .نتیجه نشان میدهد که
دیدگاه نسبت به رفتار ،کنترل رفتار ادراکی و هنجار ذهنی به طور مثبت و قابلتوجهی بر هدف نسل جوان برای سرمایهگذاری
سهام در بازار سرمایه تاثیر میگذارد.
1 Nugraha and Rahadi
2 Sharif and Naghavi
3 Mahardhika and Zakiyah
4 Octarina
5 Akhtar and Daso
6 Seni and Ratnadi
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رات و داس ،)2017( 1پژوهشی را با عنوان نگرش سرمایه گذاران فردی نسبت به تجارت سهام آنالین :شواهدی از یک کشور
در حال توسعه ،انجام دادند .یافتهها گزارش دادند که مدل  TPBاز هدف این مطالعه حمایت میکند و تمام ساختارها ،تاثیر مثبتی
بر رفتار سرمایهگذاری آنالین نشان دادهاند .مشاهده شد که نگرش به تجارت آنالین بیشترین تاثیر را دارد در حالی که هنجارهای
ذهنی کمترین تاثیر را بر قصد سرمایه گذاران حقیقی نشان میدهند.
اندرسون و دیگران ،)2010( 2در پژوهشی با عنوان یک دیدگاه روانشناختی روانشناختی در مورد بازارهای سهام ،رفتار توده وار
را بهعنوان پدیده ای بیان کردند که طی آن ،سرمایه گذاران در درک و مشارکت در بازار سهام تحت تأثیر افراد دیگر قرار می گیرند.
همچنین بیان کردند که رفتار توده وار ،نوعی نفوذ اجتماعی در بازارهای سهام است.

 -3روش شناسی پژوهش
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منظور از روششناسی پژوهش ،نحوه گردآوری دادهها و تحلیل و پردازش آنهاست به عبارتی دیگر متدولوژی بهعنوان یک
فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است؛ بنابراین آن چه در تمام مراحل پژوهش و فرآیند آن
اهمیت دارد اتخاذ فرآیند اطالع یابی صحیح یعنی تشخیص نیازهای اطالعاتی از سوی محقق ،شناسایی انواع منابع اطالعاتی
مناسب ،دسترسی مطلوب به این منابع ،بهره گیری بهینه از آنها و نهایت انتشار نتایج پژوهش است.
نوع پژوهش :این پژوهش از لحاظ ماهیت به دلیل بررسی اطالعات توصیفی متغیرها از نظر (میانگین ،حداقال ،حداکثر،
انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی و ).....و نیز بررسی رابطه بین ادراکهای فردی و قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس
اوراق بهادار تهران ،توصیفی -همبستگی است .از لحاظ نوع اجرا پیمایشی و با در نظر گرفتن معیار زمان ،مقطعی است .پژوهش
حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میشود .هدف پژوهشهای کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه
خاص است.
جامعه و نمونه آماری پژوهش :جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سهامداران خرد فعال در بورس اوراق بهادار تهران،
تشکیل می دهند .همچنین ،در پژوهش حاضر ،جهت تعیین حجم نمونه ،از روش ریاضی و فرمول کوکران(نامعین) به شرح زیر بهره
گرفته میشود:

𝑞𝑝 𝑡 2
𝑁= 2
𝑑

-

در این فرمول  Nحجم جامعه است.
آماره  pدرصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت افرادی است که دارای صفت موردمطالعه هستند.
آماره  qنیز درصد افرادی است که فاقد صفت مورد مطالعه هستند.
اگر میزان  pو  qمشخص نباشد از حداکثر مقدار آنها یعنی  0/5استفاده کنید.
آماره  z=tاست و درسطح خطای  5۵مقدار  tبرابر  1/۱۱و  t2برابر  1/۱1است.
مقدار  dنیز تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است.
دقت نمونهگیری به این عامل بستگی دارد و اگر بخواهیم نمونهگیری دارای بیشترین دقت باشد از حداکثر مقدار d

برابر  0/05استفاده کنیم.
با توجه به موارد فوق الذکر و نامعین بود جامعه آماری پژوهش ،حداقل حجم نمونه برای پژوهش حاضر  180نفر تخمین زده
شد .بر همین اساس پرسشنامه الکترونیکی پژوهش طراحی و از طریق ایمیل یا شبکههای اجتماعی در اختیار پاسخ دهندگان قرار
داده خواهد شد .بر همین اساس ،پرسشنامه اولیه ای طراحی و در ادامه پس از بازنگری در پرسشنامه اولیه با استفاده ازنظرات اساتید
و خبرگان ،نسخه نهایی آن آماده و از پاسخدهندگان پژوهش خواسته میشود تا نظر خود را بیان نمایند.
روش و ابزار گردآوری دادهها :ابزار گردآوری دادهها در پژوهش حاضر ،پرسشنامه محقق ساخته است .بر همین اساس،
پس از مطالعه و بررسی منابع معتبر کتابخانهای ،پرسشنامهای متناسب با اهداف پژوهش ،در دو بخش طراحی شد -1 .سواالت
جمعیت شناختی و  -2گویههای سازههای نظریه رفتار برنامهریزی شده شامل شامل چهار گویه برای سازه هنجارهای ذهنی ،پنج
گویه برای سازه نگرش به سرمایهگذاری در بورس ،چهار گویه برای سازه رفتار درکشده و چهار گویه جهت سنجش سازه قصد
سرمایهگذاری در بورس .پرسشنامه مذکور ،در یک طیف لیکرت  0رتبهای (اصالً =  0تا خیلی زیاد =  )1مرتب شده است که در
ادامه ارائه میگردد.

1 Raut and Das
2 Andersson
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سازه
هنجارهای ذهنی

نگرش به سرمایهگذاری
در بورس

رفتار درکشده

روش تحلیل دادهها:
فرایند پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل این پژوهش شامل مدلسازی معادالت ساختاری با روش کمترین مربعات جزئی یا
روش  PLSجهت بررسی ادراکهای فردی و قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،است .همچنین،
نقشهای تعدیلکننده جنسیت و سن ،بر ارتباط بین عوال ادراکی و قصد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران ،با استفاده از
تحلیل چند گروهی  ،PLS-MGAمورد بررسی قرار میگیرد.
مدل (مدل مفهومی) که برای طرح فرضیههای پژوهش استفاده میشود ،از جمله معیارهای انتخاب نوع رویکرد برای معادالت
ساختاری ( )SEMاست .اگر ای ن مدل در مراحل اولیه توسعه باشد بدین معنی که به تازگی معرفی شده و متعاقباً تئوریهای پیشین
زیادی برای تأیید آن وجود نداشته باشد ،محقق بهتر است که از روش  PLSبرای تحلیل این مدل استفاده کند .روشهای نسل
اول که نقطه قوت آنها در تأیید مدل با استفاده از معیارهای برازش مدل است ،بیشتر در تحلیل مدلهایی به کار میروند که نظریات
پیشین برای تأیید آنها به وفور موجود باشد (مدل در مرحله بلوغ باشد) و محقق قصد بررسی تأیید این نوع مدلها در جامعه آماری
مورد نظر خود را داشته باشد.
با توجه به آنچه بیان شد ،دادهها با بهکارگیری نرم افزارهای  smart plsو  Excelاز طریق الگوسازی معادالت ساختاری
مورد تحلیل قرار گرفتند.
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قصد سرمایهگذاری در
بورس

تعداد
1
2
1
0
1
2
1
0
5
1
2
1
0
1
2
1
0

جدول  :1پرسشنامه پژوهش(محقق ساخته)
گویه
اگر همکارانم در بورس سرمایهگذاری کنند ،من نیز سرمایهگذاری خواهم کرد.
اگر رسانهها آن را ترویج کنند من در سرمایهگذاری بورس شرکت خواهم کرد.
من در سرمایهگذاری بورس شرکت خواهم کرد اگر دولت و کارشناسان آن را تشویق کنند.
من در سرمایهگذاری بورس شرکت میکنم اگر خانوادهام آن را تصویب کنند.
من فکر میکنم که سرمایهگذاری در بازار سهام میتواند دانش مالی افراد را افزایش دهد.
من فکر میکنم که سرمایهگذاری سهام معنادار است.
من فکر میکنم که سرمایهگذاری در بورس لذت بخش است.
من فکر میکنم که سرمایهگذاری در بورس جدید است.
من فکر میکنم که سرمایهگذاری در بورس یک انتخاب هوشمندانه است.
من پول کافی برای سرمایهگذاری بورس دارم.
من انرژی کافی برای سرمایهگذاری در بورس دارم.
من زمان کافی برای سرمایهگذاری در بورس دارم.
من اطالعات کافی برای سرمایهگذاری بورس دارم.
قصد دارم در بازار بورس سرمایهگذاری کنم.
من به دیگران توصیه میکنم که در بازار بورس سرمایهگذاری کنند.
من به سرمایهگذاری در بازار بورس ادامه خواهم داد.
من میتوانم ناراحتی ناشی از سرمایهگذاری بورس را تحمل کنم.

 -4تحلیل دادهها و آزمون فرضیه
در این پژوهش و در بخش آمار توصیفی از شاخصهای آماری مانند فراوانی ،درصد فراوانی ،نمودار میلهای و آزمون نرمال
بودن توزیع متغیرها (آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف) استفاده شد و در بخش آمار استنباطی آزمون همبستگی پیرسون و آزمون
مدل یابی معادالت ساختاری استفاده گردید.
نرمال بودن متغیرها :نتایج نرمال بودن متغیرها درجدول شماره  ،2گزارششده است .آزمونهای آماری جهت سنجش
نرمال بودن شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف است .چنانچه سطح معنیداری بهدستآمده برای هر متغیر بیشتر از مقدار 0/05
به دست آید نتیجه گرفته می شود که توزیع آن متغیر نرمال بوده و درنتیجه مشکلی جهت استفاده از آزمونهای پارامتریک وجود
ندارد.
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جدول  :2آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت ارزيابی نرمال بودن متغیرهای اصلی
متغیر

مقدار آماره T

معنیداری کولموگروف-اسمیرنوف

هنجار ذهنی
نگرش به سرمایهگذاری

0/1۱1
0/15۱

0/000
0/000

رفتار درک شده
قصد سرمایهگذاری

0/171
0/21۱

0/000
0/000

نتایج بهدستآمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان میدهد که تمامی متغیرها سطح معنیداری کمتر از  0/05کسب
کرده اند ( )P>0/05و درنتیجه دارای توزیع نرمال هستند .با توجه به نرمال بودن متغیرها از آزمونهای پارامتریک (آزمون
همبستگی پیرسون و آزمون مدل یابی معادالت ساختاری به روش  )PLSجهت آزمون فرضیهها استفاده شد.

 -1-4یافتههای استنباطی
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همبستگی متغیرها :در جدول زیر ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش
پرداخته شد .همبستگی راهی است برای نشان دادن اینکه دو یا چند متغیر تا چه اندازه باهم دیگر پیوند یا باهم رابطه دارند .چون
متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال هستند ،از آزمون همبستگی پارامتریک پیرسون استفاده شد.
جدول  :3ماتريس همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی
متغیرها
هنجارذهنی

هنجارذهنی
1

نگرش به سرمایهگذاری

رفتاردرکشده

نگرش به سرمایهگذاری
رفتاردرکشده

**0/21۱
**0/551

1
**0/180

1

قصد سرمایهگذاری در بورس

*0/11۱

**0/115

**0/1۱۱

قصد سرمایهگذاری در بورس

1
توجه * P> 0/05 :و ** P> 0/01

نتایج آزمون همبستگی پیرسون (جدول  )1نشان داد ،متغیر قصد سرمایهگذاری با تمامی متغیرها رابطه دارد (.)P>0/05
درنتیجه میتوان نتیجهگیری کرد که قصد سرمایهگذاری در بورس با هنجارذهنی ،نگرش به سرمایهگذاری ،رفتاردرکشده،
همبستگی مثبت دارد و در سطح اطمینان حداقل  ۱5درصد ،این روابط رد نمیشود.

 -2-4آزمون مدل پژوهش
مدل پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزئی و با نرمافزار  Smart Plsمورد آزمون قرار گرفت .در این مدل،
تمامی روابط هم زمان مورد تحلیل قرار گرفتند .ضریب رگرسیونی استاندارد شده تأثیر هنجار ذهنی بر قصد سرمایهگذاری در بورس
برابر  ،0/180ضریب رگرسیونی استاندارد شده تأثیر نگرش به سرمایهگذاری در بورس بر قصد سرمایهگذاری در بورس برابر
0/1۱2و ضریب رگرسیونی استاندارد شده تأثیر رفتار درکشده بر قصد سرمایهگذاری در بورس برابر  ،0/1۱۱است .عالوه بر این،
مقدار ( )R2که دقت پیشبینی را مشخص میکند برای متغیر وابسته (قصد سرمایهگذاری در بورس) برابر  0/۱72بهدستآمده
است و میتوان گفت که ضریب تعیین متغیر وابسته مقدار نسبتاً باال و قابلقبولی است و متغیرهای مستقل توانستهاند تغییرات
متغیر وابسته را به میزان قابلقبولی ( ۱8درصد) تبیین کنند.
در ادامه نتایج برازش مدل اندازه گیری با استفاده از سه پارامتر آلفاکرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شد و
باتوجه به اینکه اعداد آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ( ،)AVEهمگی در بازه مربوطه قرار گرفته اند ،می توان مناسب بودن وضعیت
پایایی و روایی و همگرایی روابط مدل پژوهش را تایید کرد .همچنین مقدار آماره  ، tبرای تمامی فرضیه ها بیشتر از  1/۱۱و میزان
احتمال آماره مذکور کمتر از  0/05است .بنابراین ،در محدوده قابل قبول قرار میگیرد .عالوه بر این ،مقدار ( )Q2که معرف تناسب
پیشبین مدل است و رابطهمند بودن پیشبینی را تعیین میکند بررسی و برازش مدل تائید گردید . .بررسی روابط و مدل مفهومی
نشان میدهد سه فرضیهی پژوهش تأییدشده است ( .)P>0/05مبنای آزمون فرضیهها ،مدل ساختاری است .در ارتباط با آزمون ،t
چنانچه مقدار  tبیشتر از  1/۱۱شود بدین معناست که رابطه بهدستآمده در سطح خطای کمتر از  0/05معنیدار است ( )P>0/05و
با اطمینان  ۱5درصد رابطه دو متغیر معنیدار است و چنانچه مقدار  tبیشتر از  2/58شود بدین معناست که رابطه بهدستآمده در
سطح خطای کمتر از  0/01معنیدار شده است ( )P>0/01و با اطمینان  ۱۱درصد بین دو متغیر رابطه وجود دارد.
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 -5نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه  :)H1( 1هنجارهای ذهنی بر قصد سرمايهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،اثر معنی-
داری دارد.

نتایج نشان داد که هنجارهای ذهنی بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،تأثیرگذار است و در
سطح اطمینان  ۱۱درصد ،وجود تأثیر هنجارهای ذهنی بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد ،تأیید میشود ( .)P>0/01جهت
رابطه مثبت است که نشان میدهد بهبود هنجارهای ذهنی ،با افزایش قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار
تهران ،همراه است .شدت تأثیر هنجارهای ذهنی بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،مقدار 0/180
است.
فرضیه  :)H2( 2بررسی تأثیر نگرش به سرمايهگذاری سهام بر قصد سرمايهگذاری سهامداران خرد در بورس
اوراق بهادار تهران ،اثر معنیداری دارد.

فرضیه  :) H3( 3بررسی تأثیر کنترل رفتاری درک شده بر قصد سرمايه گذاری سهامداران خرد در بورس اوراق
بهادار تهران ،اثر معنیداری دارد.

نتایج نشان داد که کنترل رفتاری درک شده بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،تأثیرگذار
است و در سطح اطمینان  ۱۱درصد ،وجود تأثیر کنترل رفتاری درک شده بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق
بهادار تهران ،تأیید میشود ( .)P>0/01جهت رابطه مثبت است که نشان میدهد بهبود کنترل رفتاری درک شده ،با قصد
سرمایه گذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،همراه است .شدت تأثیر کنترل رفتاری درک شده بر قصد
سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،مقدار  0/1۱۱است.
فرضیه  :)H4( 4جنسیت ،روابط بین عوامل ادراکی و قصد سرمايهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار
تهران را تعديل میکند.
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نتایج نشان داد که نگرش به سرمایهگذاری سهام بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران،
تأثیرگذار است و در سطح اطمینان  ۱۱درصد ،وجود تأثیر نگرش به سرمایهگذاری سهام بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در
بورس اوراق بهادار تهران ،تأیید میشود ( .)P>0/01جهت رابطه مثبت است که نشان میدهد نگرش مثبت به سرمایهگذاری
سهام ،با قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،همراه است .شدت تأثیر نگرش به سرمایهگذاری سهام
بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،مقدار  0/1۱2است.

نتایج نشان داد که جنسیت ،روابط بین عوامل ادراکی و قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران را
تعدیل نمیکند.
فرضیه  :)H5( 5سن ،روابط بین عوامل ادراکی و قصد سرمايهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران
را تعديل میکند.

نتایج نشان داد که سن ،روابط بین عوامل ادراکی و قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل
نمیکند.

 -6نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصاد ملی و نقش سرمایهگذاران جزء در آن ،ضروری است ضمن شناخت
دقیق تر عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران جزء ،به صورت علمی ،رفتارهای احتمالی آتی آنها را تا حدی پیش بینی نمود و به
نوعی در شفافیت بازار هم نقش آفرین بود .الگوهای بسیاری در زمینه تحلیل رفتار وجود دارند که ازجمله آنها ،تئوری رفتار
برنامهریزیشده یا بهاختصار  TPBمیباشد .تئوری رفتار برنامهریزیشده( ،)TPBیک رویکرد نسبی برای درک پیچیدگی رفتار
انسان است و یک ساختار ساده بین رفتارها متفاوت ارائه می دهد .این نظریه بیان می دارد که رفتار انسان با سه نوع مالحظه
هدایت می شود که عبارتند از :باورهای رفتاری ،باورهای هنجاری و اعتقادات کنترلی که بیشتر منجر به نتایج خاصی به ترتیب،
مانند نگرش به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده می شوند .ترکیب نگرش به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری
ادراک شده ،جملگی منجر به شکل گیری قصد رفتاری می شوند .در همین رابطه ،پژوهش حاضر به روشنی به کارگیری نظریه
رفتار برنامهریزیشده( )TPBدر بررسی رابطه بین ادراکهای فردی و قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار
تهران ،مورد بررسی قرار داد که به درک بهتری از اینکه چرا و چه زمانی یک سرمایهگذار فردی ممکن است در سرمایهگذاری مالی
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در بورس درگیر شود و اینکه آیا تصمیم آنها با عوامل موثر بر ادراک شخصی متمایز میشود ،کمک کردهاست .عالوه براین ،این
پژوهش نقش تعدیل کننده جنسیت و سن ،بر تأثیر اجزای رفتار برنامهریزیشده بر قصد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران
را نیز مورد بررسی قرار داد .بر این اساس ،شواهدی بدست آمد که نشان میدهد قصد افراد برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی
تحتتاثیر عوامل ادراکی مختلفی از قبیل نگرش به هنجارهای ذهنی ،سرمایهگذاری در بورس و رفتار درکشده قرار دارد .این
درحالی است که عواملی مانند جنسیت و سن ،تاثیر معنی داری بر اجزای رفتار برنامهریزیشده و قصد سرمایهگذاری در بورس
اوراق بهادار تهران ،ندارند.
با توجه به نتایج پژوهش ،هنجارهای ذهنی بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران ،اثر معنیداری
دارد .بررسیها نشان داد که نتیجه بدست آمده با نتایج مهاردهیکا و زکیه ،)2020( 1اکتارینا و دیگران ،)201۱( 2سدارسونو1
()2015؛ همسو است که بیان کردند بهبود هنجارهای ذهنی با افزایش قصد سرمایهگذاری سهام رابطه مثبی دارد.
همچنین ،با توجه به نتایج پژوهش ،نگرش به سرمایهگذاری سهام بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق
بهادار تهران ،اثر معنیداری دارد .بررسیها نشان داد که نتیجه بدست آمده با نتایج مهاردهیکا و زکیه ( ،)2020اختر و داسو0
( ،)201۱ادواردس و دیگران ،)2015( 5همسو است که بیان کردند نگرش مثبت به سرمایهگذاری سهام با قصد سرمایهگذاری
سهام رابطه مثبی دارد.
عالوه براین و با توجه به نتایج پژوهش ،کنترل رفتاری درک شده بر قصد سرمایهگذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار
تهران ،اثر معنیداری دارد .بررسیها نشان داد که نتیجه بدست آمده با نتایج اکتارینا و دیگران ( ،)201۱سنی و راتنادی،)2017( ۱
پاسکوال-ازما و دیگران ،)2010( 7همسو است که بیان کردند بهبود کنترل رفتاری درک شده ،با قصد سرمایهگذاری سهام رابطه
مثبی دارد.
در حقیقت با انجام این پژوه ش ،فهمی عالمانه از عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران خرد در بورس اوراق بهادار تهران در
هنگام تصمیم گیری برای قصد سرمایهگذاری سهام ،حاصل شد که این رهیافت موجب شفافیت بیشتر علل و نقش تأثیرگذاران در
بورس و همچنین پیش بینی حداقلی رفتارهای آتی ایشان می شود.

 -1-6پیشنهادهای کاربردی
به آن علت که کنترل رفتاری درک شده به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد انجام معامله و درنتیجه رفتار معامالتی
شناخته شد درنتیجه پیشنهاد میشود سازمان بورس اوراق بهادار آن را همواره در سیاستها و برنامههای خود لحاظ نماید و
فرصتهای الزم برای سرمایهگذاری را به سرمایهگذاران بشناساند و با اطالعرسانی و آموزش درباره نحوه سرمایهگذاری ،آنان را
یاری نماید تا سرمایهگذاران ضررهای کمتری را متحمل شوند.
سرمایهگذاران با شناخت و درک کامل از تواناییها و مهارتهای خود اقدام به سرمایهگذاری نمایند و چنانچه آگاهی الزم را
ندارند در ردههای آموزشی برگزارشده توسط کارگزاریها شرکت نمایند.
با توجه به تأثیر مثبت و مستقیم هنجارهای انتزاعی بر قصد انجام معامله و رفتار معامالتی سرمایهگذاران ،پیشنهاد میگردد تا
سازمان بورس و اوراق بهادار ،استراتژیهای بهکارگیری اعضای خانواده ،دوستان نزدیک و افراد مهم در زندگی شخص را مورد
مالحظه قرار دهد .به این طریق که سازمان بورس میتواند با اطالعرسانی درباره نقش مثبت سرمایهگذاری در بورس بر اقتصاد
کشور بر روی اذهان عمومی تأثیرگذار باشد.
رفتار سرمایهگذاران میتواند تحت تأثیر نیازهای جامعه گرایانه آنان و افراد مهم زندگی خود قرار گیرد .ازاینرو به
سرمایهگذاران توصیه میشود که این عوامل را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند.
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نقش اقتصاد تعاونی محور در سناریوپردازی قابلیت های صادراتی و
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چکـیده
سناریوپردازی قابلیت های صادراتی و اشتغالزایی فناوری تجارت الکرونیک در بخش کشاورزی با تأکید بر اهداف اقتصاد
تعاونی محور ،هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است .پس از انجام مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و منابع معتبر،
فهرستی از  20شاخص راهبردی مؤثر بر سناریوسازی تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصوالت کشاورزی بهدست
آمد ،سپس پرسشنامهای با بهرهگیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تأثیر متقابل) ،طراحی شد و با تشکیل پانلی
شامل  00نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان دربارة تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرمافزار میک
مک ارزیابی گردید .یافتهها نشان داد که  00شاخص های تقویت فناوریهای امنیت اطالعات؛ توسعة فناوریهای
مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیقپذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومیمهارتهای تجارت الکترونیک؛ توسعة
بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعة اقتصاد دانشبنیان؛ تسهیلسازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت
الکترونیک؛ مدیریت ریسک استراتژیک؛ انعطافپذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعة صنایع
تبدیلی و تکمیلی ،بیشترین تأثیر را در آیندة صادرات محصوالت کشاورزی با تأکید بر تجارت الکترونیک دارند .این عوامل
در پرسشنامه عدم قطعیت به کار گرفته شد که بر اساس دو معیار عدم قطعیت و میزان اهمیت و با استفاده از نرم افزار
سناریو ویزارد ،شش سناریو شناسایی و انتخاب شدند .در پایان راهکارهای پیشنهادی برای هر سناریو ارائه شده است.

واژگـان کلـیدی :تجارت الکترونیک ،اقتصاد تعاونی محور ،صادرات ،سناریوپردازی

 -0دانش آموخته دکترای کارآفرینی ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران.
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امروزه مزایای تجارت الکترونیک به قدری مورد توجه قرار گرفته است که برخی از کشورها راهبردهای تجاری خود را در قالب
برنامه های توسعه اقتصادی -اجتماعی ،راهبرد تجارت آنالین یا الکترونیک انتخاب کرده اند .شاید تجارت و کسب و کار آنالین
موضوع جدیدی نباشد ،اما آنچه جدید است فرصت ها و پتانسیل هایی است که توسط تجارت و کسب و کار آنالین برای ایجاد
تغییرات و دگرگونی های اساسی در بخش کشاورزی فراهم آورده است .تجارت و کسب و کارهای آنالین برای فعالیت های بخش
کشاورزی می تواند کارکردی پایدار در جامعه ایجاد کند(.)Jinlong and Xiaofang, 2004: 137
در همین راستا ،باید گفت :ویژگی اقتصادهای نوین ،وجود همزمان نهادهای اجتماعی و اقتصادی است که وظیفه آن ها
هدایت اقتصاد به سوی کارایی است .در دنیای واقعی ،عالوه بر بخش های دولتی و خصوصی که بنا به ماهیت خود با انواع شکست
ها در جهت حصول به کارایی مواجه هستند ،بخش تعاونی که با مشارکت همراه است ،زیرمجموعه بخش سوم(اقتصاد اجتماعی) به
شمار می رود .تعاونی ها در واکنش به شکست بازار ،در فراهم آوردن کاالهای شبه عمومی و در پاسخ به مسائل اجتماعی مؤثر
هستند .این نهادها متکی به اطمینان و اعتماد اعضا بوده ،رفتار فرصت گرایانه را کمتر به کار می گیرند ،زیرا اطالعات غیرمتقارن
در تعاونی ها پخش نمی شود .تأمین سرمایه اجتماعی ،ایجاد همبستگی و مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی ،بهبود عملکرد
اقتصادی و تأمین کارایی اجتماعی با ایجاد پیامدهای خارجی مثبت از ویژگی های تعاونی ها محسوب می شود(صباغ کرمانی و
عاقلی .) 0252 ،بنابراین می باید به کمک توسعه تجارت و کسب و کار آنالین و الکترونیک به سمت بهبود بخش کشاورزی از
طریق حمایت برای ایجاد ،رشد و گسترش شرکت های تعاونی حرکت کرد .در تجارت و کسب و کار آنالین محصوالت کشاورزی،
شرکت های تعاونی نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه کشاورزی همچون ،افزایش حجم تولید ،استفاده بهینه از منابع کشاورزی،
ایجاد بازارچه های دائمی مواد غذایی ،دستیابی به سطوح باالتر از بهره وری ،افزایش رقابت محصوالت کشاورزی و توسعه
روستایی دارند( .)Popovice et al., 2009: 7نتایج بسیاری از مطالعات نشان داده است که تجارت و کسب کار آنالین و
الکترونیک با افزایش رشد تجارت ،تسهیل امور ،کاهش هزینهها ،ایجاد فرصتهای جدید تجاری ،افزایش بهرهوری ،افزایش
فرصتهای جدید شغلی و بسیاری موارد دیگر نقش کلیدی در تجارت دارد .کیانی و همکاران( )0211در مطالعات خود نشان دادند
که بین الزامات توسعه تجارت آنالین در شرکت های تعاونی روستایی خوزستان ،عامل فنی در اولویت اول و عوامل سیاستگذاری،
اقتصادی ،آموزشی ،اجتماعی و مدیریتی در اولویت های بعدی قرار گرفته اند .چافی و چادویـک ( Chaffey & Chadwick,
 ) 2019در مطالعة خود به مزایای محسوس و نامحسوس تجارت الکترونیک پرداختند و نشان دادند بازاریابی و فروش اینترنتی
موجب افزایش حجم صادرات و مبادالت خارجی میشود .صالحی ( )0218نیز بر اساس پژوهش های خود به این نتیجه رسید که
تجارت آنالین بر بهبود بازاریابی صادرات پسته ،کاهش هزینههای صادراتی ،دستیابی به بازارهای جدید صادراتی و ارائه اطالعات
کافی درباره صادرات پسته تأثیر دارد .یافته های موحدی ( )0210نشان می دهد که تجارت الکترونیک میتواند به بهبود فرایند
جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و انتقال اطالعات بین خریداران و فروشندگان محصوالت کشاورزی ،مدیریت عرضه محصوالت و
مدیریت بهتر خرید و فروش منجر شود .علویون و همکاران ( )0210نیز در پژوهش های خود دریافتند که بازاریابی الکترونیک در
دفاتر آی سی تی با توجه به پراکندگی نسبتاً مناسبی که در روستاها دارند ،نسبت به تعاونی های روستایی وضعیت بهتری دارد.
استرزبیک ( )Strezebick, 2014به این نتیجه رسید که تجارت الکترونیک بر روابط بین مصرفکنندگان و شرکتها تأثیر دارد و
تغییراتی را در روش انجام کسبوکار و در ساختار بازار ایجاد میکند و از طریق کاهش هزینهها و ورود به بازارهای جدید ،باعث
میشود که بسیاری از شرکتها به مزیت رقابتی نسبت به رقبـای خود دست یابند.
پس از بررسی مبانی نظری پژوهش و مرور پیشینه تحقیق ،مشخص گردید که تا کنون سناریوسازی به منظور ارائه
توصیههایی به مدیران برای تصمیمگیری در مورد قابلیت های صادراتی و اشتغالزایی تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی ایران
با تأکید بر اقتصاد تعاونی محور ارائه نشده و در مورد تأثیر شاخصهای راهبردی توسعه این نوع تجارت در بخش مذکور مطالعهای
صورت نگرفته است .همچنین در این پژوهش توجه ویژهای به اسناد باالدستی کشور از جمله سند چشمانداز و سیاستهای اقتصاد
مقاومتی شده است .استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل نیز از جنبههای جدید بودن این تحقیق بوده و بنابراین ،از ابعاد مختلفی
دارای نوآوری است .با اینتفاسیر ،پژوهش حاضر به منظور شناسایی و تحلیل شاخصهای راهبردی و تبیین سناریوهای مختلف
انجام شد تا از پیچیدگی و ابهام در حوزه تصمیمگیری و سیاستگذاری این بخش بکاهد و لذا به دنبال پاسخگویی به پرسش اصلی
زیر بوده است:
مهم ترین سناریوهای توسعه قابلیت های صادراتی و اشتغالزایی فناوری تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی ایران با تأکید بر
اهداف اقتصاد تعاونی محور کداماند؟

 -2مبانی نظری
امروزه توسعه تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی در جهان مورد توجه جدی قرار گرفته است .بررسی ها
نشان می دهد توسعه تعاونی ها و رفع مشکالت آن ها راه مؤثری برای ارتقاء فرهنگ کار جمعی در بخش اقتصاد است .در قانون
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اساسی کشور و در قالب اصل های  02و  ، 00تعاونی به صورت بخش اصیل و مهم در اقتصاد ،کنار بخش دولتی و خصوصی بیان
شده و از آن به عنوان یکی از مهم ترین مسیرهای رشد اقتصادی و تأمین کننده عدالت اجتماعی یاد شده است .تعاون بر اساس
مبانی بنیادین اندیشه بشری از قبیل عدالت ،آزادی ،برابری و جمع گرایی استوار است .دولت می تواند با ایجاد و تأمین شرایط و
امکانات کار جمعی در قالب گروه های مردمی و اشتغال کامل از طریق تعاونی ها به طور مؤثر و کارآمد بخش بیشتری از آحاد
جامعه را در اقتصاد و به تبع آن افزایش تولید ملی دخیل سازد(انتظاریان و سنجری .)0210 ،اهداف و ضوابط کلّی قانون تعاون
عبارتند از 0 :ـ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛ 0ـ قراردادن وسایل کار در اختیار
کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند؛ 2ـ پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت
تحقّق عدالت اجتماعی؛ 0ـ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛ 8ـ قرار گرفتن مدیریّت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار
نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود؛ 6ـ پیشگیری از انحصار ،احتکار ،تورّم و اِضرار به غیر؛ 7ـ توسعه و
تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه ی مردم .عمل تعاونی ها بر مبنای اصولی که ذکر شد می تواند فواید زیادی برای
تعاونی ها داشته و آنها را در رسیدن به اهدافی که در جدول شماره  0بدان اشاره شده ،کمک کند.
جدول  .1مهم ترین اهداف تعاونی ها در راستای توسعه فناوری تجارت الکترونیک در اقتصاد؛ منبع :احمدی شادمهری:
1131

0

دسترسی به قدرت
چانه زنی باال

0

کاهش هزینههای
تولید

2

تدارک

0

گسترش بازارها

تعاونی های واقعی دارای جنبه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حتی محیطی اند .بنابراین قادرند به برنامه
ریزی ,جنبه انسانی و محیطی داده و آن را منطبق با احتیاجات و آرمانهای مردم نمایند .تعاونی ها قادرند در برنامه های توسعه
عمومی مناطق و کشور ،مالحظات انسانی و بشری را مدّ نظر قرار داده ،مناطق و سپس کشور را به سمت توسعه متوازن و جامع
هدایت نمایند(مالکریمی و زارعی .)0210 ،از منظری دیگر ،تعاونی ها قادرند مداخله ی دولت ها را در امور اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی کاهش داده و با کوچکتر نمودن حجم دولت از طریق توسعه و بسط تعاونی ها ،جنبه نظارتی دولت را گسترش
داده ،دولت را به امر سرمایه گذاری کالن در زیر ساخت ها تشویق نمایند .همچنین تعاونی ها به عنوان سازمان های مردمی قادرند
سیاست های مربوط به توسعه کشور را تفسیر نموده و به اجرا گذارند و با جلب مشارکت گسترده ی مردم ،موجبات اشتغال قشر
وسیعی از آنان را فراهم نمایند .آنها نقش رابط بین مردم و دولت را ایفا نموده ،با ایجاد یک نوع انضباط اجتماعی ،ریسک سرمایه
گذاری را کاهش داده و برای اعضا آسودگی خاطر ایجاد می نمایند (صباغ کرمانی و عاقلی .)0252 ،با عنایت به اینکه مالکیّت
غالب تعاونی ها از نوع بومی و محلّی است ،منافع حاصله از آنها در چرخه اقتصادی مناطق به کار رفته ،منجر به سرمایهگذاری و
ایجاد اشتغال بیشتر شده و در توسعه مناطق مؤثّر عمل می نمایند(کیانی و همکاران .)0210 ،در مجموع ،در صورتی که تعاونی ها
از مدیریّت صحیح و نظارت دموکراتیک برخوردار باشند ،بهترین راه مشارکت توده مردم در فعّالیّت های توسعه به حساب آمده،
احساس مسئوولیّت ،همیاری و همکاری را گسترش داده ،گامی اساسی در جهت توسعه ی پایدار نواحی جغرافیایی و کشورها
خواهند بود(نکوئی نائینی و همکاران.)0218 ،
شناسایی عوامل مؤثر در توسعه و کاربرد تجارت الکترونیکی از سوی شرکت های تعاونی روستایی می تواند به عنوان یکی از
پتانسیل های قابل توجه برای توسعه بخش کشاورزی و گسترش استفاده از آن در بخش کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
ایران نیز همچون سایر کشورها در بخش کشاورزی خود ،دارای تعاونی هایی است که برای ماندن و توسعه بازار نیازمند استفاده از
فناوری تجارت الکترونیک هستند(یزدانی زنگنه .)57 :0251 ،تجارت الکترونیک به دو صورت بر بازار کار اثر می گذارد؛ از طریق
تأثیر بر مهارت نیروی کار و دستمزد (اثر مستقیم) و از طریق تأثیر بر بهره وری و تقاضای کار (اثر مستقیم) .گسترش تجارت
الکترونیک باعث ایجاد فرصت شغلی جدید در زمینه هایی مانند کاالها و خدمات مرتبط با اطالعات ،سرگرمی ها ،نرم افزارها و

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)23 :بهمن  ،0311جلد 0

ردیف

هدف

شرح
تعاونی ها با تجهیز و تمرکز افراد ،سرمایه ها ،افکار و قدرت های اقتصادی پراکنده ی افراد ،آنها را
قادر می سازند تا در سازمان تولیدی قدرت چانه زنی بدست آورده از منافع خودشان حمایت کنند.
تعاونی های کارگری ،و کشاورزی نمونه ای موفّق از این نوع هستند.
تعاونی ها با متمرکز کردن فعّالیّت های اقتصادی اعضا ،نقش مهمی را در کاهش هزینه های تولید
آنها دارند.
تعاونی ها قادر هستند مق ادیر بیشتر و بهتری را از کاالها و خدمات بخش های دیگر اقتصادی را که
موردنیاز اعضا می باشد فراهم آورند .مهمترین نکته در اینجا این است که آنها قادر هستند یک
جریان مطمئن ،دائمی و ارزان محصوالت را برای اعضا تضمین کنند.
تعاونی ها با گسترش و سازماندهی مبادالت بازارها را گسترش داده و نقش تثبیتی مهمی را در
بازارها ایفا می کنند .تعاونی ها قادرند با تمرکز و هدایت عرضه ی محصوالت اعضا خود و ایجاد یک
جریان دائمی و مطمئن از عرضه محصوالت به بازار ،نقش تثبیتی مهمی را به خصوص در ارتباط با
قیمت ها ایفاء کنند .تعاونی های تولید کشاورزی نمونه ی موفّقی از این نوع هستند.
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محصوالت دیجیتال می شود ( .) Canavari et al., 2003فناوری تجارت الکترونیک از سه طریق بر اشتغال تأثیر می گذارد؛
نخست تجارت الکترونیک باعث افزایش تعداد کارآفرینان می شود ،پایین بودن هزینه راه اندازی یک کسب و کار در فضای
مجازی مثل فروشگاه الکترونیکی ،باعث می شود تعداد کارآفرینان بیشتر شوند .به عبارت دیگر ،هزینه راه اندازی بخش
خوداشتغالی کاهش می یابد و از این طریق بسیاری از افراد جویای کار به جای اینکه در بخش دستمزدبگیری به کار گرفته شوند،
می توانند کسب و کار کوچکی راه اندازی کنند .این امر می تواند نرخ بیکاری دانش آموختگان را که از مهارت نسبی فضای
مجازی برخوردارند ،کاهش دهد .دوم اینکه تجارت الکترونیک باعث افزایش تعداد مبادالت در بازار می شود .به عبارت دیگر،
بازرگانی داخلی و خارجی افزایش می یابد که این خود باعث افزایش ارزش افزوده و در نتیجه ایجاد فرصت شغلی می شود .ادبیات
اصلی این موضو ع از ارتباط فناوری با تجارت گرفته شده است .در واقع پیشرفت فناوری باعث رونق تجارت و بازرگانی می شود
( .)Shin, 2004وجه پیشرفت فناوری مثل کارت های اعتباری ،اینترنت پرسرعت ،اسناد الکترونیکی ،دولت الکترونیک ،بانکداری
الکترونیک و  ...همگی مظهر رشد فناوری هستند و همه آن ها بستر تجارت الکترونیک محسوب می شوند .بنابراین ،از کانال
تجارت الکترونیک میزان داد و ستد را رونق می بخشد که نتیجه آن ایجاد فرصت شغلی است .افزایش خرید و فروش ناشی از
تجارت الکترونیک نه تنها باعث ایجاد فرصت شغلی به صورت مستقیم در بخش تجارت الکترونیک می شود ،بلکه باعث افزایش
شغل در بخش های مرتبط مثل حمل و نقل ،پست و  ...می شود .مورد سوم افزایش بهره وری و کارایی بنگاه ها است .وجود
فضای مجازی برای خرید و فروش باعث افزایش رقابت در بازار می شود ( .)ECLAC, 2002تقریباً در هر کشور توسعه یافته و
یا در حال توسعه ،سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان دولتی صادرات را به عنوان اولویتی اصلی ،در برنامههای ملی خود قرار
میدهند .با توجه به تحوالت عظیم اقتصادی و گسترش صادرات ،جایگاه صادرات کشاورزی در تصمیم گیریها و مشارکت فعاالنه
آن در افزایش تولید ملی و در نهایت درآمد سرانه کشورها محسوس تر میشود( .)Helleiner, 1986با توجه به نقش صادرات در
تولید ثروت ،توسعه صادرات شاخه ای از توسعه اقتصادی است که دولتها چاره ای جز توجه به آن ندارند .بسیاری بر این باورند که
دولت باید در تجارت خارجی مداخله کند ،اما نه با هدف محدود ساختن واردات ،بلکه به منظور ترویج صادرات(.)Feder, 1982
همچنین صادرات به طور اخص و صادرات کشاورزی به طور اعم ،امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا
و بنگاههای تولیدی را قادر میسازد از محدودیتهای بازار داخلی رها شوند و با توسعه صادرات ،بازارهای جهانی را هدف قرار دهند
و از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید ،بیشتر بهره برداری کنند .از این رو ،به منظور توسعه و گسترش راهکارهای توسعه
صادرات محصوالت کشاورزی ،بررسی عوامل مؤثر بر صادرات این بخش امری ضروری است و تردیدی نیست که توجه به
فناوریهای نوین در کشاورزی میتواند شرایط تحقق جهشی هدف فوق را فراهم نماید ،لذا انتظار میرود سیاستگذاران و
تصمیمگیران اقتصادی به این مؤلفه جدی و حیاتی در سیاستگذاری خود اهمیت ویژهای بدهند(شاه آبادی و ساری گل.)0210 ،
یکی از مشکالت چرخه تولید و عرضه محصوالت کشاورزی ،موضوع بازاریابی ،خرید و فروش ،ارتباط با مشتریان ،خدمات پس
از فروش و همکاری با سرمایه گذاران میباشد( )Maro, 2003بهویژه اینکه از دیرباز عرضه محصوالت کشاورزی از طریق
واسطه ها صورت گرفته و این باعث شده است سودمندی تولید محصوالت کشاورزی به حداقل برسد و واسطهها بیشترین سود را
کسب نمایند .در سالیان اخیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه تجارت ،بسیاری از این چالشها را از پیش رو برداشته است.
یکی از کاربردهای مهم این فناوری راهاندازی فناوری تجارت الکترونیک در بخشهای مختلف ،بهویژه در عرصه کشاورزی،
میباشد ( .)Saban, 2006در مرکز تجارت بینالملی ،استفاده از تجارت الکترونیک از بهترین شیوههای صادرات و رقابت برای
شرکتها توصیف شده است .شرکتها میتوانند از اینگونه فناوریها برای متحول کردن پردازشهای بازرگانی بهره گیرند و در
دستیابی به اطالعات و معامالت رقابتآمیز ،سود بیشتری نصیب خود کنند .درواقع ،از طریق معامالت تجارت الکترونیک میتوان
به ماورای مرزها دست پیدا کرد ( .)Chaffey & Chadwick, 2019, 412تجارت الکترونیک ،کسب و کارهای جدید ایجاد
کرده است .فعالیت های فروش الکترونیکی ،کانال های جدیدی را فراهم می کنند که بنگاه ها می توانند با مشتریان ارتباط برقرار
کنند و وارد بازارهای جدیدی شوند؛ همچنین با بهبود فرایندها و ساختارهای فروش بنگاه ها ،کارایی آن ها را افزایش می دهد .در
تجارت الکترونیک ،فاصله ها ،اهمیت کمتری پیدا می کند ،هزینه های مبادله کاهش می یابد ،گردآوری اطالعات را تسهیل می
شود ،تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار می شود و نیاز به واسطه ها و حضور فیزیکی کمتر می شود (.)Navarr-Garcia, 2015
برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک ،توانایی رقابت بنگاه های کوچک و متوسط در بخش کشاورزی را با سازمان های
بزرگ تر و نیز در سطح بین المللی فراهم می آورد ( .)Mcfarlen, 2003این شیوه تجارت در بخش کشاورزی به تأمین هزینه
برای بنگاه های کوچک به شکلی مؤثر کمک کرده و منجر به بهبود ارتباطات ،جمع آوری اطالعات و شناسایی عوامل بالقوه
تجارت موفق خواهد شد ( .)Rahman, 2006یک واحد اقتصادی میزان سازگاری فناوری تجارت الکترونیک با فرایند کاری خود
را در می یابد ،مزیت نسبی و منافع تجارت الکترونیک را درک می کند ،تجارت الکترونیک را به عنوان یک گزینه راهبردی برای
ارتقاء رتبه جهانی شدن بنگاه به کار برده و در نهایت ،تجارت الکترونیک را به عنوان یک موقعیت برای بهره برداری از فرصت
های تجاری تلقی می کند(.)ESCAP, 2007
بنابر شواهد ،کسبوکارهای صادراتگرا بهتر از سایر کسبوکارها عمل میکنند ( .)Gumede, 2004صادراتگرایی نتیجه رویکرد
بینالمللی در توسعه و مدیریت کسبوکارآفرینی است که از آن تحت عنوان کارآفرینی بینالمللی هم یاد میشود .در گذشته ،فعالیت

در بازارهای بینالمللی مختص شرکتهای بزرگ بود؛ اما هماکنون ،بنگاههای کوچک و نوپا در بازارهای بینالمللی فعال هستند
(رضوانی و موسوی نژاد.)0212 ،

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

تحقیق حاضر از حیث روندپژوهی ،یک تحقیق کمی و کلیت آن با توجه به فرایند سناریونویسی ،کیفی است .در این پژوهش از
الگوی کلی برنامه ریزی مبتنی بر سناریو(مدل کارشناسانه) استفاده شده است .این مدل ،یکی از مرسوم ترین و مقبول ترین
رویکردهای سناریونویسی و دارای تناسب و قابلیت کاربرد گسترده در حوزه های مختلف مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است.
الگوی مزبور ،از تبیین مسأله و شناسایی مؤلفه ها آغاز و از طریق تحلیلی نیروهای پیشران و عدم قطعیت های موجود ،به تدوین و
توصیف سناریوها و توصیه گزینه های راهبردی ختم می شود .در این پژوهش ،از روش شناسی آمیخته در سناریونویسی(ترکیب
تکنیک های کمی«پرسشنامه های تحلیل آثار متقاطع»« ،نرم افزار میک مک» و «نرم افزار سناریوویزارد» در ترکیب با تکنیک
های کیفی پنل های خبرگان و مصاحبه بهره گیری شده است .بر این اساس ،روش های گردآوری داده ها در این پژوهش شامل:
مرور منابع و اسناد و پو یش محیطی(مصاحبه ،پنل خبرگی و پیمایش دلفی) است .هدف از مرور منابع و پویش محیطی ،شناسایی
سیستم مورد مطالعه یعنی تجارت و کسب و کار آنالین و الکترونیک و مؤلفه های اثرگذار بر آن بوده است .در پژوهش حاضر این
بررسی ،از طریق مراجعه به کتاب ها ،مقاله ها ،گزارش ها ،مصاحبه ها و اخبار موجود ،در پایگاههای عمومی و تخصصی جهان
انجام شد .پس از جستجوی کلیدواژه های اصلی و به تبع بررسی و پاالیش مجموعه ای از منابع و اسناد ذیربط ،تعداد قابل توجهی
از روندها ،اقدامات ،سیاست ها و برنامه های اثرگذار بر وضعیت فعلی تجارت و کسب و کار آنالین محصوالت کشاورزی و آینده
های محتمل آن شناسایی شد .سپس مجموعه ای از خبرگان و صاحبنظران ،برای مصاحبه ،پنل خبرگان و پیمایش دلفی ،با استفاده
از الگوی گلوله برفی انتخاب شدند .در نتیجه نمونه پژوهش ،به روش کیفی و انتخابی و شامل  00نفر برگزیده شدند .خبرگان یاد
شده از میان کسانی بوده اند که در حوزه مسائل تجارت آنالین و الکترونیک ،بازرگانی بین الملل و اقتصاد کشاورزی دارای دانش
تخصصی و یا تجربه عملی بوده اند .هدف از مصاحبه ،استخراج مؤلفه های کلیدی و شناسایی پیشران ها بوده است .روندها و مؤلفه
های شناسایی شده در بخ ش مرور اسناد و منابع ،طی مصاحبه با خبرگان ،نهایی شد .یافته های این مرحله به نخستین پنل خبرگی
ارجاع شد .در مجموع ،سه پنل خبرگی در این پژوهش برگزار شده است .هدف از پنل نخست ،نهایی سازی مؤلفه های کلیدی بود،
پنل دوم به جمع بندی و تعیین پیشران ها اختصاص داشت و موضوع پنل سوم ،اعتبارسنجی و توصیف سناریوهای خروجی بوده
است .همچنین برای تعیین مؤلفه های کلیدی و روابط میان آن ها از خبره ها خواسته شد تا میزان اهمیت و عدم قطعیت مؤلفه
های مهم را تعیین کنند و در مرحله دوم پس از بازخورد نتایج دور اول ،از آنان خواسته شد تا روابط ساختاری(تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری میان متغیرها) را از تکمیل ماتریس اثرات متقاطع تبیین کنند .بر اساس خروجی نرم افزار میک مک روابط میان مؤلفه
های کلیدی از حیث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تحلیل شد و سرانجام با بهره گیری از نرم افزار سناریوویزارد ،حالت های محتمل و
فضای سناریویی ترسیم گردید.
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 -3روششناسی تحقیق

 -4نتایج و بحث
در پژوهش حاضر ،ابتدا متغیرها و عوامل تأثیرگذار در توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصوالت کشاورزی و
توسعه کارآفرینی روستایی با استفاده از مطالعه کتب و مقاالت مختلف و بهرهگیری از نظر افراد متخصص در این حوزه شناسایی
شدند (روش تحلیل محیطی) .طبق مطالعات و نظر افراد متخصص به روش دلفی 5 ،مؤلفه (اطالعات و فناوری ،اجتماعی و
فرهنگی ،مالی و اقتصادی ،سیاسی و قانونی ،سازمانی و مدیریتی ،حوزه صادرات ،عملیات بازرگانی ،شرایط محصول) با مجموع 20
32

شاخص در موضوع ،مطابق جدول  ،0شناسایی شدند .استفاده از نظر گروهها و روش توفان فکری کمک میکند تا مجموعه متغیرها
گستردهتر شود و همه بازیگران احتمالی در سیستم مورد نظر مورد توجه قرار گیرند.
جدول  .1شاخصهای راهبردی مدل توسعه صادرات محصوالت؛ منبع :یافتههای تحقیق

مؤلفه
سیاسی و قانونی
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اطالعات و فناوری اجتماعی و فرهنگی مالی و اقتصادی

عملیات بازرگانی

عالمت اختصار

مؤلفه
سازمانی و مدیریتی
حوزه صادرات

منابع ،مهارتها و تجربه سازمانی
رشد نوآوریهای سازمانی
مدیریت ریسک استراتژیک
تقویت ساختاری در نظارت و کنترل
انعطافپذیری فرایند صادرات
توسعه مناطق آزاد تجاری
توسعه نقل و انتقال ارزی
آزادسازی تجاری
تحقیقات بازاریابی
بهبود روابط تجاری و بازرگانی
توسعه کانالهای توزیع
نوسان تقاضای بازارهای جهانی
کیفیت تولید محصوالت
ساختار قیمتگذاری محصوالت
فصلی بودن و چرخه عمر محصول
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

var17
var18
var19
var20
var21
var22
var23
var24
var25
var26
var27
var28
var29
var30
var31
var32

شرایط محصول

تقویت فناوریهای امنیت اطالعات
سرمایه گذاری در فناوریهای هوشمند
توسعه فناوریهای مخابراتی و زیرساختی
تطبیقپذیری نسبت به تغییرات فناوری
ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک
پذیرش عمومیفناوریهای جدید
آموزش عمومی مهارتهای تجارت الکترونیک
رشد رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی
تقویت تبادالت بانکی بینالمللی
توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک
توسعه اقتصاد دانشبنیان
تقویت بنگاههای اقتصادی
تسهیلسازی قوانین مالیاتی و گمرکی
شفافیت قانون تجارت الکترونیک
تحریمها و فشارهای سیاسی
اصالح قوانین و مقررات دولتی

var1
var2
var3
var4
var5
var6
var7
var8
var9
var10
var11
var12
var13
var14
var15
var16

عالمت اختصار
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شاخصها

شاخصها

 -1-4تحلیل خروجی های نرم افزار میک مک و سناریوویزارد
مراحل و خروجیهای روش تحلیل ساختاری را در کل میتوان به سه دسته تقسیم کرد :الف) شناسایی مهمترین متغیرهای
اثرگذار و وابسته براساس ماتریس اثرات مستقیم؛ ب) شناسایی مهمترین متغیرهایِ دارای اثرگذاری و وابستگی غیرمستقیم براساس
محاسبه فواصل درجه اول متغیرها با یکدیگر؛ ج) شناسایی اثرگذاری و وابستگیهای مستقیم و غیرمستقیم با اضافه کردن دادههای
مربوط به تأثیر احتمالی .در ادامه ،با استفاده از روششناسی تحلیل ساختاری ،نقشهها و گرافهای اثرات نشان داده شده است.
محل قرار گرفتن متغیرها در خروجی نرم افزار میک مک بر اساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها می باشد که در
شکلهای  2و  0و نمودارهای  0و  0نشان داده شده است .بر اساس تعریف و تفسیر متغیرها در نمودار میک مک موقعیت و تفسیر
متغیرها در نمودار میک مک ،موقعیت و وضعیت هر یک از عوامل کلیدی مدل بر اساس نحوه قرارگیری متغیرها مورد بررسی قرار
گرفت که نتیجه آن در نمودار  0و  0نشان داده شده است .پس از مشخص کردن وضعیت هر یک از شاخص های مؤثر در مدل،
روابط این شاخص ها در نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت که تأثیرات شاخص ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل 2و 0
نشان داده شده اند .چگونگی روابط متغیرهای کلیدی در پنج سطر بصورت تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی؛ تأثیرات ضعیف تا
بسیار قوی؛ تأثیرات نسبتاً قوی تا بسیار قوی؛ تأثیرات قوی تا بسیار قوی؛ تأثیرات بسیار قوی نشان داده شدهاند .در نهایت بر اساس
توپولوژی پیشران ها این نرم افزار قادر است ،شاخص های کلیدی را استخراج و رتبه بندی کند.

غیرمستقیم متغیرها

نسبتاً قوی)

شکل  .4نقشه پراکندگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم

شکل  .5روابط مستقیم بین متغیرها (بسیار ضعیف تا

متغیرها

نسبتاً قوی)

متغیرهای راهبردی متغیرهایی هستند که هم قابلیت
دستکاری و کنترل را دارند و هم بر پویایی و تغییر سیستم
تأثیرگذارند .با این توصیف ،متغیرهایی را که تأثیر بسیار
باالیی دارند ،ولی کنترلشدنی نیستند ،نمیتوان متغیر
راهبردی محسوب کرد .مقایسه متغیرهای تأثیرگذار و
تأثیرپذیر بر اساس رتبهبندی آنها نخستین گام در شناخت
متغیرهای راهبردی است .بر این اساس ،چنانچه تعداد
متغیرهای تکراری در ستون تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین
متغیرها باال باشد ،سیستم دارای تعدادی متغیر راهبردی است
که قابلیت کنترل و هدایت سیستم را آسان مینماید .چنانچه
شکل .6موقعیت متغیرهای راهبردی در نمودار
تعداد متغیرهای تکراری در ستون تأثیرگذارترین و
(ربانی)121 ،1131 ،
تأثیرپذیرترین متغیرها پایین باشد ،سیستم دارای ساختار
خاصی است که قابلیت کنترل کمتری از سوی بازیگران
دارد .سیستم مورد مطالعه این پژوهش از نوع دوم است.
اگر نمودار وضعیت متغیرها را به صورت یک شبکه مختصات(شکل)6فرض کنیم ،متغیرهای قرار گرفته در ناحیه  0بیشتر
تأثیرگذارند و کمتر تأثیرپذیر؛ بنابراین  ،سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد .این متغیرها در قسمت شمال غربی نمودار نمایش
داده میشوند .متغیرهای تأثیرگذار بحرانیترین مؤلفهها میباشند ،زیرا تغییرات سیستم وابسته به آنها و میزان کنترل بر این متغیرها
بسیار مهم است .از طرف دیگر ،این متغیرها متغیرهای ورودی سیستماند و برنامهریزان بهندرت قادر به تغییر این متغیرها هستند.
متغیرهای قرارگرفته در ناحیه  2شبکه مختصات ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار پایینی در سیستم دارند و گویا اصال ً دارای
ارتباطی با سیستم نیستند ،زیرا نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت آن در سیستم میشوند و لذا نمیتوانند
متغیرهای راهبردی محسوب شوند .متغیرهای ناحیه  0نیز به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها ،خاصیت راهبردی ندارند و بیشتر
نتیجه سایر متغیرها به حساب میآیند .اما متغیرهای ناحیه  0شبکه مختصات متغیرهای راهبردی هستند ،چرا که هم قابلیت کنترل
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شکل .2نقشه پراکندگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

شکل .1روابط غیرمستقیم بین متغیرها (بسیار ضعیف تا
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با سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم تأثیر بسیاری دارند .در واقع ،هر چه از ناحیه  2به سمت انتهای ناحیه  0شبکه مختصات
نزدیکتر شویم بر میزان اهمیت و راهبردی بودن متغیرها افزوده میشود .با توجه به سطح پراکندگی در نمودارهای  0و  ،0میتوان
متغیرهای راهبردی مؤثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصوالت کشاورزی ایران را در ناحیه  0سطح پراکندگی
مطابق با جدول  6مشاهده کرد.
جدول  .6فهرست عوامل کلیدی تأثیرگذار (مستقیم و غیرمستقیم)؛ منبع :یافتههای پژوهش
توسعه فناوریهای مخابراتی و زیرساختی
تطبیق پذیری با تغییرات فناوری
شفافیت قانون تجارت الکترونیک
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی
توسعه اقتصاد دانش بنیان
تقویت فناوریهای امنیت اطالعات
مدیریت ریسک استراتژیک
آموزش عمومیمهارت تجارت الکترونیک
انعطاف پذیری فرایند صادرات
بهبود روابط تجاری و بازرگانی
توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک
جدول  .7عوامل کلیدی و و ضعیت های احتمالی مربوط به تجارت الکترونیک
عوامل کلیدی
 .0تقویت فناوری های امنیت اطالعات
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 .5انعطاف پذیری فرایند صادرات

 .1توسعه اقتصاد دانش بنیان

 .02تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی

 .00شفافیت قانون تجارت الکترونیک
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عدم قطعیت
توسعه تدریجی فناوری های امنیت اطالعات
ادامه روند موجود
بروز نکردن فناوری های امنیت اطالعات
توسعه تدریجی فناوری های مخابراتی و زیرساختی
ادامه روند موجود
بروز نکردن فناوری های مخابراتی و زیرساختی
هماهنگ با تغییرات فناوری
حفظ وضع موجود
بی توجهی به تغییرات فناوری
توجه بیشتر به مدیریت ریسک استراتژیک
حفظ وضع موجود
عدم توجه به مدیریت ریسک استراتژیک
توسعه تدریجی آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک
ادامه روند موجود
اعمال تبعیض و دسترسی نابرابر به فرصت های آموزشی
توسعه تدریجی صنایع تبدیلی و تکمیلی
ادامه روند وضع موجود
کاهش بهره وری صنایع تبدیلی و تکمیلی
توسعه تدریجی بانکداری و اقتصاد الکترونیکی
ادامه روند موجود
کند شدن روند بانکداری و اقتصاد الکترونیکی
انعطاف پذیری تدریجی فرایند صادرات
ادامه روند وضع موجود
سخت تر شدن تدریجی فرایند صادرات
رشد تدریجی اقتصاد دانش بنیان
ادامه روند وضع موجود
بی توجهی به اقتصاد دانش بنیان
تسهیل سازی تدریجی قوانین مالیاتی و گمرکی
ادامه روند وضع موجود
سخت تر شدن تدریجی قوانین مالیاتی و گمرکی
شفاف تر شدن قوانین تجارت الکترونیک
ادامه روند موجود
وضع قوانین مبهم و غیرشفاف در حوزه تجارت الکترونیک
رشد تدریجی روابط تجاری و بازرگانی
ادامه روند موجود
وخیم تر شدن روابط تجاری و بازرگانی

عالمت
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
F1
F2
F3
G1
G2
G3
H1
H2
H3
I1
I2
I3
J1
J2
J3
K1
K2
K3
L1
L2
L3

همانطور که در مبحث پیشین بیان شد 00 ،عامل کلیدی در ارتباط با آینده پژوهی تجارت الکترونیک در بخش صادرات
محصوالت کشاورزی شناسایی شدند .وضعیت های مختلفی پیش روی این عوامل قابل تصور هستند که این وضعیت های احتمالی
در آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارند .با توجه به مباحث گذشته و بر اساس وضعیت
های احتمالی آینده پیش روی تجارت الکترونیک مجموعاً  26وضعیت مختلف برای  00عامل کلیدی طراحی شد که این وضعیت
ها طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را شامل می شود .تعداد وضعیت های هر عامل نیز متناسب با تأثیرگذاری و اهمیت آن در 2
وضعیت احتمالی مطابق جدول  7بوده است.
بعد از اینکه وضعیت های احتمالی مربوط به عوامل کلیدی شناسایی شد ،برای سنجش قضاوت ها و اثر وضعیت های مختلف
بر یکدیگر ،ماتریس متقاطع بصورت پرسشنامه مفصلی طراحی شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت .خبرگان با طرح این سؤال که
«اگر هر یک از وضعیت های  26گانه اتفاق بیفتد ،چه تأثیری بر وقوع یا عدم وقوع سایر وضعیت ها خواهد داشت؟» به تکمیل
پرسشنا مه بر اساس سه ویژگی توانمندساز ،بی تأثیر و محدودیت ساز اقدام کردند .با داده هایی که از خبرگان جمع آوری شد،
امکان استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد فراهم شد .جدول  5تابلوی سناریوهای سازگار مرتب شده بر اساس میزان تأثیرگذاری
مؤلفه های فناوری تجارت الکترونیک را نشان می دهد:
جدول  .3تابلوی سناریوهای سازگار(خروجی سناریوویزارد)
سناریوی 2

(تقویت فناوری های امنیت اطالعات)
توسعه تدریجی فناوری های امنیت اطالعات
(توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی)
ادامه روند موجود

(تطبیق پذیری با
تغییرات فناوری)
حفظ وضع موجود

(تطبیق پذیری با
تغییرات فناوری)
هماهنگ با تغییرات
فناوری

(مدیریت ریسک
استراتژیک)
عدم توجه به
مدیریت ریسک
استراتژیک

(تطبیق پذیری با تغییرات فناوری)
بی توجهی به تغییرات فناوری

(مدیریت ریسک استراتژیک)
حفظ وضع موجود

(مدیریت ریسک استراتژیک)
توجه بیشتر به مدیریت ریسک استراتژیک
(آموزش عمومی مهارت های تجارت
الکترونیک)
اعمال تبعیض و دسترسی نابرابر به فرصت
های آموزشی

(آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک)
ادامه روند موجود

(توسعه صنایع
تبدیلی و تکمیلی)
ادامه روند وضع
موجود

(توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی)
توسعه تدریجی صنایع تبدیلی و تکمیلی

(توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک)
کند شدن روند بانکداری و اقتصاد الکترونیک

(تطبیق پذیری با تغییرات فناوری)
هماهنگ با تغییرات فناوری

(توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک)
توسعه تدریجی بانکداری و اقتصاد الکترونیک

(آموزش عمومی
مهارت های تجارت
الکترونیک)
ادامه وضع موجود
(توسعه صنایع
تبدیلی و تکمیلی)
توسعه تدریجی
صنایع تبدیلی و
تکمیلی
(توسعه بانکداری و
اقتصاد الکترونیک)
ادامه روند موجود
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سناریوی 6
(تقویت فناوری های
امنیت اطالعات)
ادامه روند موجود

سناریوی 1

سناریوی 1

سناریوی 4

سناریوی 5

(انعطاف پذیری فرایند صادرات)
انعطاف پذیری تدریجی فرایند صادرات
توسعه اقتصاد دانش بنیان
ادامه روند موجود
تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی
تسهیل سازی تدریجی قوانین مالیاتی و
گمرکی
شفافیت قانون
تجارت الکترونیک
ادامه روند موجود

توسعه اقتصاد دانش بنیان
رشد تدریجی اقتصاد دانش بنیان
تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی
سخت تر شدن تدریجی قوانین مالیاتی و گمرکی
شفافیت قانون تجارت الکترونیک
شفاف تر شدن قانون تجارت الکترونیک
بهبود روابط تجاری و بازرگانی  /ادامه روند موجود
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با توجه به شش سناریوی ارجح در جدول  5مشخص شد در خصوص مؤلفه تقویت فناوری های امنیت اطالعات؛ توسعه
تدریجی فناوری های امنیت اطالعات در سناریوهای اول تا پنجم مشترک می باشد و وضعیت فعلی فناوری های امنیت اطالعات
در سناریوی ششم پیش بینی شده است .همچنین ادامه روند موجود برای توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی در هر شش
سناریو تشخیص داده شده است .در رابطه با مؤلفه تطبیق پذیری با تغییرات فناوری؛ هماهنگ با تغییرات فناوری در سناریوی اول؛
بی توجهی به تغییرات فناوری در سناریوی دوم و سوم؛ هماهنگ با تغییرات فناوری در سناریوی چهارم و پنجم و حفظ وضع موجود
در سناریوی ششم پیش بینی شده است .همچنین در خصوص مؤلفه مدیریت ریسک استراتژیک؛ حفظ وضع موجود برای
سناریوهای اول تا سوم؛ توجه بیشتر به مدیریت ریسک استراتژیک در سناریوی چهارم و پنجم؛ و عدم توجه به مدیریت ریسک
استراتژیک در سناریوی ششم پیش بینی شده است .در رابطه با مؤلفه آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ ادامه روند
موجود در سناریوهای اول ،دوم ،پنجم و ششم؛ اعمال تبعیض آموزشی در سناریوهای سوم و چهارم تشخیص داده شده است .مؤلفه
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ توسعه تدریجی آن در سناریوهای اول ،دوم ،سوم ،پنجم و ششم و ادامه روند موجود در سناریوی
چهارم تشخیص داده شده است .وضعیت ادامه روند موجود برای مؤلفه بهبود روابط تجاری و بازرگانی و نیز انعطاف پذیری تدریجی
فرایند صادرات برای شش سناریو پیش بینی شده است .رشد تدریجی اقتصاد دانش بنیان و نیز سخت تر شدن تدریجی قوانین
مالیاتی و گمرکی برای سناریوهای دوم تا پنجم دیده شده است .ادامه وضع موجود برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و تسهیل سازی
تدریجی قوانین مالیاتی و گمرکی برای سناریوهای اول و ششم تشخیص داده شده است.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اینکه کند شدن روند بانکداری و اقتصاد الکترونیکی در سناریوهای اول و ششم دیده می شود ،باید گفت که امروزه
توسعه فراگیر تجارت الکترونیک در دنیا محرک اصلی رشد اقتصادی جوامع مختلف به شمار آمده است و در نتیجه آن ،شکل گیری
واژه های متفاوت و مترادفی در ادبیات علمی تحت عناوینی همچون اقتصاد اطالعات ،اقتصاد شبکه ای ،اقتصاد دانش بنیان،
اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اشتراکی را می توان ناشی از تاثیرات شدید و روزافزون فناوری های اطالعاتی و ارتباطی دانست .لذا در
رابطه با این دو سناریو موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
شناسایی و درک فرصت های اقتصادی و کارآفرینانه ناشی از توسعه اقتصاد دیجیتال؛ تحلیل و امکان سنجی اقتصادی طرح
های توسعه تجارت الکترونیک سازمان ها با تأکید بر بانکداری الکترونیک؛ برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه بانکداری و
اقتصاد دیجیتال در بخش کشاورزی کشور؛ بررسی تاثیرات و پیامدهای اقتصادی ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک در بخش
تعاون .همچنین بی توجهی به تغییرات فناوری در سناریوی دوم و سوم دیده می شود .تغییر ،قاعده ای گریزناپذیر و در ذات هر
موجود زنده است .لزوم ایجاد پویایی برای ارایه سرویس در فضای کسب و کار و تجارت الکترونیک ،از این مقوله یک موجود زنده
می سازد که در جهت تامین و حفظ کیفیت سرویس ،از قواعد حاکم بر «تغییر» مستثنا نبوده و بنا به علل مختلف و در زمان های
خاصی ،ناگزیر از تن دادن به شرایط جدید است .لذا موارد ذیل در این رابطه پیشنهاد می گرد:
برنامهریزی و ایجاد ساز و کارهای الزم در جهت امکان مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی ،روزآمدی و همگرا نمودن
فعالیتهای حوزه فناوری اطالعات و کاربردهای الکترونیکی در بخش کشاورزی با تأکید بر نقش تعاون در کشور؛ مطالعه ،برنامه
ریزی ،تصمیم سازی و ارائه پیشنهادات در جهت تدوین و بازنگری نظام جامع فناوری اطالعات ،تدوین و بازنگری برنامه های بلند
مدت و کوتاه مدت و بهبود سیاست های راهبردی بخش فناوری اطالعات در سطح ملی و سازمانی در جهت فراگیر نمودن
کاربردهای فناوری اطالعات در بخش کشاورزی و بنگاه های کشور؛ تحقیق و بررسی در خصوص شناسایی و معرفی زمینه های
شغلی جدی د در حوزه فناوری اطالعات ،شناسایی منابع و گرایشات بازارهای داخلی و خارجی در این حوزه و ایجاد سازوکارهای الزم
و تالش در جهت انتقال و بومی سازی فناوری ها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز در حوزه فناوری اطالعات؛ اعمال سیاست ها ،خط
مشی ها و اهداف کشور در حوزه فناوری اطالعات در قالب برنامه های راهبردی ،جامع ،تفصیلی و عملیاتی سازمان؛ تدوین و
بازنگری نظام پایش و اندازگیری پروژه ها و شاخص های کالن توسعه ای فناوری اطالعات کشور از منظر اهداف ملی و بین
المللی حوزه فناوری اطالعات و براساس آخرین تغییرات در اسناد فرادستی حوزه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک؛ مدیریت
کنترل پروژه های فناوری اطالعات ملی و سازمانی.
اعمال تبعیض و دسترسی نابرابر به فرصت های آموزشی نیز در سناریوهای سوم و چهارم دیده می شود .تالش برای ایجاد
فرصت های برابر در آموزش ،می تواند به کاهش شکاف درآمدی در بخش کشاورزی و در نتیجه به رشد اقتصادی بیشتر کمک
کند .لذا تساوی فرصت های آموزشی به خودی خود یک هدف نیست ،بلکه وسیله ای برای کاهش نابرابری های اقتصادی
اجتماعی است .همچنین تساوی آموزشی به معنای آن نیست که همگان به سطح واحدی از تحصیالت ارتقا یابند چرا که چنین
امری به دلیل تفاوت استعدادهای افراد غیرممکن است .معنای تساوی فرصت های آموزشی آن است که هیچ کس به تناسب
هوش و استعدادها و عالقه مندی خود به سبب فقدان امکانات و سایر شرایط غیرفردی از وصول به تعلیم و تربیت محروم نماند.
لذا در رابطه با این موضوع ،پیشنهاد می گردد:
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ارا ئه خدمات آموزشی و پژوهشی در نقاط مختلف کشور؛ حمایت مالی از افراد مستعد در بخش کشاورزی؛ اعطای وام و کمک
هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان محروم روستایی؛ توزیع عادالنه امکانات و فضاهای آموزشی بین مناطق مختلف و به
خصوص در مناطق دورافتاده روستایی؛ حذف کلیشه های جنسیتی موجود در جامعه؛ توزیع مربیان متخصص و آموزش دیده
متناسب با سهم جمعیتی افراد الزم التعلیم در بین مناطق و نواحی مختلف.
سخت تر شدن تدریجی قوانین مالیاتی و گمرکی در سناریوهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم دیده می شود .چنانچه قوانین
مالیاتی و گمرکی واضح و شفاف باشند و ارتباط بین مالیاتدهندگان و ماموران مالیاتی هم ضرورتی نداشته باشد ،بعید است که
جریان وصول مالیات و حقوق و عوارض گمرکی به فساد مالی منجر شود لذا پیشنهاد می گردد:
برنامه ریزی های دقیق و شفاف برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی؛ بازنگری های الزم در قوانین مالیاتی و گمرکی جهت
ایجاد زمینه سرمایه گذاری در تولید؛ اصالح قوانین مالیاتهای مستقیم؛ اعطای برگ معافیت از پرداخت مالیات به کسانی که
مستحق دریافت آن هستند؛ آگاهی دادن به مالیات دهندگان به منظور درک قوانین مربوط به فعالیتهایشان؛ شفافیت جریان
وصول مالیات و حقوق و عوارض گمرکی.
عدم توجه به مدیریت ریسک استراتژیک در سناریوی ششم دیده می شود ،مهم ترین چالش استراتژی آن است که ما آن را
امروز برنامه ریزی و اجرا می کنیم اما نتیجه آن در آینده مشخص خواهد شد ،چنانکه اگر استراتژی نامناسب باشد تاوان شدید آن
فردا در بازار پرداخت خواهد شد .سازمان ها نتیجه اتخاذ استراتژی هایشان را نمی دانند و طبیعتا از توان کنترلی زیادی بر آنچه که
در اختیارشان نیست و بر استراتژی ها اثرگذار است برخوردار نیستند .پس باید پیشاپیش عدم قطعیت های پیش رو در اثر اتخاذ
استراتژی ها را پیش بینی کرد و نه تنها یک استراتژی ،بلکه سبدی از استراتژی های مختلف را در نظر گرفت که در صورت
پیشامد دگرگونی های شدید محیطی ،بهترین رویکرد مواجهه را از بین آنها انتخاب شوند .تحلیل ریسک در مرحله استراتژی گذاری
به بنگاه های اقتصادی کمک می کند که با پیش بینی عدم قطعیت ها ،گزینه های متنوعی را برای مواجهه کارآمد با محیط آینده
در نظر گیرند ،لذا پیشنهاد می گردد:
شناسائی رویدادهای مرتبط با اهداف استراتژیک و عملیاتی حوزه کسب و کارهای کشاورزی؛ محدود نکردن مدیریت ریسک
استراتژیک به مدیران بنگاه های تعاونی ،مدیران ارشد مالی ،مدیران ریسک و مدیران ارشد استراتژی؛ توجه ویژه به ریسکهای
سرمایه انسانی در کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی؛ آموزش مدیریت ریسک استراتژیک به منظور برآورده ساختن نیازهای
محیط های بهشدت غیرقابل پیشبینی و پویا؛ اهمیت دادن به مدیریت ریسک در فرآیند مدیریت استراتژیک و نحوه اثرگذاری آنها
بر استراتژی ،چه بهصورت فرصت و چه بهصورت تهدید.
همچنین پیشنهاد محورهای ذیل از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که نیاز است در بخش تعاون ،فناوری و کشاورزی با
جدیت بیشتری پیگیری شود تا به تحقق اهداف و سیاست های اشتغازایی و حل معضل بیکاری و همچنین توسعه صادرات
محصوالت کشاورزی که از دغدغه های مهم دولت است ،کمک نماید:
 جذب پس اندازهای داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری مولد در بخش تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد و توسعهصادرات محصوالت کشاورزی؛
 راه اندازی طرح های اقتصادی ،تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده کامل تر از ظرفیت های اقتصادی و اشتغالزایبخش تعاون؛
 کاهش هزینه های سنگین برای کاربرد فناوری های اینترنت و هزینه بکارگیری تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی؛ تکمیل حلقه های مفقوده تولید در بخش کشاورزی که می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال شود؛ افزایش آگاهی در میان بنگاه ها و شرکت های تعاونی از مزایا و فرصت هایی که توسط تجارت الکترونیک در حوزهصادرات فراهم می کند؛
 تالش در جهت کاهش نگرانی ها درباره امنیت کاربرد تجارت الکترونیک در حوزه تجارت بین الملل؛ رفع محدودیت های منابع مالی و محدودیت های منابع انسانی متخصص در زمینه تجارت الکترونیک در بین بنگاه هایالکترونیک کشاورزی موفق؛
 تدوین قوانین و برنامه راهبردی مناسب به منظور توسعه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی با بهره گیری از رهیافتهای اقتضایی؛
 تقویت و افزایش جایگاه تعاونی ها در نهادهای مالی و بیمه ای جامعه و اولویّت دهی به آن و حمایت از مشارکت تعاونیها با بخش دولتی و نهادهای مالی جامعه در جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی؛
 -تخصیص اعتبارات کافی جهت راه اندازی شرکت های تعاونی تولید روستایی و تجهیز به فناوری تجارت الکترونیک؛
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چکـیده
اشتغال و کسبوکار یکی از وجوه مهم زندگی انسانی در جوامع متمدن محسوب میگردد و کارآفرینی و فراهم آوردن
فضای کسبوکار و تجارت و تولید در جوامع شهری یکی از وظایف مهم مدیریت و حاکمیت میباشد .در این ارتباط نقش
حائز سرمایه اجتماعی و ارتباطات و شبکههای اجتماعی به جهت انعکاس و بازخورد جامعه از نیاز مشتریان و رضایت از
کیفیت محصوالت در رونق و شناسایی بازار کارآفرینی و تولید و تجارت در حوزههای مربوطه حائز اهمیت میباشد.
سرمایه اجتماعی دارای برداشتی چندوجهی در ادبیات مدیریت میباشد .از یکجهت سنجش مدیریت و از دیگر سو تقویت
عملکرد مدیریت .در عصر حاضر سرمایه اجتماعی را برآیند مهمی از کارکرد مدیریت و نیروی محرکه مدیریت قلمداد
مینمایند .در این میان مدیریت شهری میتواند با فراهم آوردن فضای مناسب برای تولید و اشتغال و زمینه های رقابت
اقتصادی بین تولیدکنندگان و ارائه کنندگان کاال و خدمات با توجه به نیاز ای شهر و شهروندان و همچنین باال بردن
سرمایه اجتماعی و سطح ارتباطات اجتماعی در شهر ،سهم موثری در فرآیند کارآفرینی و رونق امر کسبوکار در جوامع
ایفا نماید.

واژگـان کلـیدی :کسبوکار ،مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی ،کارآفرین ،کارآفرینی
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شهرهای توسعه یافته با روش های نوین مدیریتی از پدیده شهرنشینی نه به عنوان چالش و بحران ،بلکه به عنوان مسیر
پیشرفت و ترقی بهره می برند .درحال حاضر مدیریت شهری به عنوان یکی از مهمترین و ذی مدخل ترین بخش نهاد های درگیر
در امورجامعه متمدن شهری سهم عمده ای در ایجاد رضایت و اعتماد بین شهروندان جامعه داشته و یکی از شاخصه های توفیق
مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهر و شهروندان را می توان فاکتور سرمایه اجتماعی دانست .باتوجه به زمینه خدمات مدیریت
شهری و خواستگاه ایجاد سرمایه اجتماعی ،یعنی جامعه و بستر اجتماع ،می توان به ارتباط این دو عنصر به هم آگاه شد .عملکرد
خوب مدیریت شهری در انجام وظایف خود موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی میگردد که با عنایت به سه مولفه اصلی آن؛ مشارکت،
آگاهی و اعتماد و همراهی جامعه موجب موفقیت بیشتر مدیریت شهری میگردد .در این راه ،کارآفرینی با تبدیل چالش ها و مسائل
جامعه شهری به فرص تهایی چون افزایش نرخ اشتغال ،درآمد شهروندان ،کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر ،افزایش خودکفایی
شهروندان  ...به تأثیرگذاری در جوامع شهری می پردازد.
با افزایش جمعیت شهرهای جهان ،اقتصاد جهانی نیز روز به روز به شهرها وابسته ترمی شود .شهرها با دستاوردهای بی سابقه
ای که در زمینه رقابت و بهره وری ارائه می دهند تبدیل به مراکز دانش ،نوآوری ،تولیدات و خدمات خاصی می شوند که تفکر
خالقانه و نوآوری را تسهیل می کنند()6011،UN-HABITAT(.بابایی و همکاران )1900 ،یکی از اموری که موجب افزایش
سرمایه اجتماعی نزد شهروندان و اجتماع شهری میگردد مولفه اقتصاد و وضعیت اقتصادی شهر و شهروندان میباشد که ارتباط
مستقیمی با وضعیت کسبوکار و کارآفرینی شهروندان دارد .در این میان مدیریت شهری می تواند با ایجاد زمینه های اشتغال و
فرصت های کارآفرینی در شهر در جهت توسعه کارآفرینی با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی مانند اشتغال و خودکفایی مالی
شهروندان که خود دارای آثار مثبتی براجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکالت اقتصادی چون
نرخ بیکاری منجر می شود.
سازمان ها برای حفظ بقا و تداوم در بازارهای رقابتی امروز نیازمند ایده های نو ،روش و ایده های جدید هستند ،زیرا آنها
همچون روح در کالبد سازمان رفته و آنها را از مرگ و نیستی نجات می بخشد.کارآفرینی همواره به یک مفهوم ضمنی و عملی از
ابتدای زندگی انسان با او همراه بوده است و همیشه به عنوان یک عامل جهت کسب درآمد و تامین مایحتاج انسان ها ،پا به عرضه
گذاشته است .پژوهش های زیادی در این زمینه انجام پذیرفته است که چگونه می توان برای افراد بستر کارآفرینی را فراهم ساخت
که افراد بتواند اقدامات الزم را در جهت بهبود وضعیت اقتصادری ،اجتماعی و فرهنگی جامعه انجام می دهد.
کارآفرینی سازمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بقای تمام شرکت ها از جمله شرکت های کوچک و متوسط است که نیاز
بیشتری به رشد دارند .شرکت ها برای رشد و بقا ناگزیرند که عملکرد خود را به طور مستمر بررسی کنند ،کسب وکارهای جدید راه
اندازی کنند و به سمت نوآوری پیش روند .از عواملی که می تواند بر روند رشد شرکت ها و نوآورشدن آنها تأثیر بگذارد بحث توجه
دائم به بازار و مشتری و الگوگرفتن از آن برای پیشرفت محصوالت براساس نیاز بازار و خواسته مشتری است(.کاکاپور و
خنیفر )1909،هر کسب وکاری برای موفقیت ،رشد و نوآوری به افراد متخصص و کارآمدی نیاز دارد که ویژگی هایشان با
ویژگیهای آن کسب وکار تناسب داشته باشد.کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز راهی پر ابهام و پرخطر است که افراد
برای فائق آمدن بر مشکالت این راه باید ویژگی هایی متمایز از سایر افرادی داشته باشند که کارکردن در شرکت های تثبیت شده
را ترجیح می دهند .در موقعیت های پر خطر و پر ابهام ،این ویژگی های افراد است که تعیین کنندۀ موفقیت یا شکست شرکت
های مخاطره آمیز است .کارآفرینی و الزامات راه اندازی کسب وکارهای پرخطر نیازمند افرادی است که بتوانند با این شرایط و
الزامات خود را وفق دهند و بین این الزامات و ویژگیهای شخصیتی شان تناسب وجود داشته باشد .که یکی از مؤلفه های این
تناسب مهارت اجتماعی کارآفرینان است(.کاکاپور و خنیفر )1909،عالوه بر عوامل اقتصادی همچون مزیت های بازار و سرمایة که
برکارآفرینی تأثیرگذارند ،عوامل غیر اقتصادی نظیر شبکة روابط اجتماعی نیز می تواند بر پدیدۀ کارآفرینی تأثیر گذار باشد .سرمایة
اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خالقیت ،ایده پروری ،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می شود که
ازجمله شاخص های کارآفرینی محسوب می شوند(.کلمن ،1000 ،به نقل از ربیعی و صادق زاده)1900،
افرادی با سرمایة اجتماعی باالتر به منابع و اطالعات بیشتری دسترسی دارند که می تواند در روند تشکیل و توسعة کسب و
کار و دستیابی به بازار های جدید تأثیرگذار باشد .از این رو سرمایة اجتماعی اهمیت ویژه ای برای کارآفرینان دارد و کارآفرینان
مستقر درگروه های اجتماعی که دارای سرمایة اجتماعی بیشتری هستند به احتمال فراوان در وضعیت های سودمندی در داخل
شبکه ها واقع می شوند ،بنابراین احتمال بیشتری دارد که بتوانند به طور مؤثر فرصت های تجاری را تشخیص داده و از آن بهره
گیرند.
برای درگیرشدن در فعالیت کارآفرینی ،اشخاص باید بتوانند تغییرات محیطی را تحت نظر بگیرند و تأثیر این تغییرات را بر روی
کسب وکار جدید خود ارزیابی کنند .ناتوانی کارآفرین در پیش بینی موفقیت تجاری باعث عدم اطمینان محیطی می شود که می

تواند از مشارکت وی در فعالیت کارآفرینانه جلوگیری کند .با این حال شبکه های اجتماعی مهارت و دانشی را فراهم می کنند که
وجود ابهام ذاتی در فرآیند کارآفرینی را کاهش می دهد .پیوندها و ارتباطات ،در اشکال متفاوت درون گروهی و برون گروهی باعث
می شوند که عناصر موجود در جامعه به هم اتصال یابند و کنش ها جمعی از قبیل تعاون ،حمایت ها اجتماعی و غیره تسهیل شوند.
فرد کارآفرین عضوی از جامعه است که درجهت پیشبرد اهداف خود و دارای بیشترین منابع و امکانات ،و بهره گیری از حمایت های
مالی و اجتماعی دیگران ناگزیر به توسعه شبکه ارتباطات ،وپیوندهای اجتماعی است .جامعه شناسان امروز برای برقراری کمیت و
کیفیت چنین ارتباطاتی از مفهوم سرمایة اجتماعی بهره جسته اند(.آراستی ،ناهیدوقلیپور )1909،امروزه کارآفرینی یکی از مقوالت
مورد اقبال در جامعه است که باید در مسیرهای صحیحی کانالیزه شود و با پشتیبانی از کارآفرینان ،زمینه های مناسب برای فعالیت
آنها فراهم شود .در همین راستا ،بسترسازی برای کارآفرینی در وجوه مختلف آن می تواند دارای اهمیت استراتژیک در نظام
عملکرد مدیریت بخش عمومی و سازمان های دست اندرکار در مدیریت شهری باشد .این نوع سرمایه نقش مهمی در فعالیت های
کارآفرینانه دارد؛ چراکه کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی– اقتصادی است که از دو طریق متکی به شرایط و بافت اجتماعی است،
اول این که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود بوده و دوم آنکه کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در
نتیجه وجود یا عدم وجود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسبوکار تأثیر می گذارد(.فرزانه و طاهری اطاقسرا)1900،

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت تحقیق ،توصیفی و تحلیلی است .روش گرد آوری اطالاعات
کتابخانه ای و مطالعه مقاالت تخصصی و علمی و پایان نامه های دانشجویی در مقطع دکتر و بعضاً کارشناسی ارشد و بررسی کتب
مربوطه و محتوای موجود در سایت های معتبر اینترنتی میباشد.

 -3پیشینه تحقیق
حسنی مقدم و همکاران( )1909که در بررسی زمینه های گسترش و توسعة کارآفرینی در بستر مدیریت شهری ،سازوکارهای
تقویت گرایش به کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی را تحلیل کرده اند و ضمن ارائة یک مدل مفهومی ،بر رابطه بین کارآفرینی
شرکتی و عملکرد  :شهری در بستر مدیریت استراتژیک شهری صحه گذاشتند.
سیف اهلل فرزانه ،فخرالسادات طاهری اطاقسرا( )1900در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر
کارآفرینی سازمانی)مورد مطالعه؛ اداره ی آموزش و پرورش شهرستان بابل) به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی
در اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل پرداخته و پس از بررسی نمونه های آماری و تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدند که؛
سرمایه ی اجتماعی و میان متغیرهای اندازه و گستردگی شبکه ارتباطات ،ساختار روابط ،ارتباطات ،انسجام اجتماعی در بعد ساختار
سرمایه ی اجتماعی با کارآفرینی سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد .در نهایت چنین نتیجه گیری شد که وجود سرمایه ی
اجتماعی غنی و کارامد می تواند به تسهیل و تقویت کارآفرینی سازمانی منجر شود.
علی ربیعی ،حکیمه صادق زاده( )1900در مقاله ای با موضوع بررسی رابطه سرمایة اجتماعی برکارآفرینی به بررسی در
خصوص میزان تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که؛ رابطه
مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی وجود داشته و بعد کیفیت سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه
دارای اهمیت بیشتری بوده است.
محمد مهدی محمدی و خیراهلل همتی( )1901با ارائه مقاله ای در کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در
مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری جایگاه کارآفرینی در روند مدیریت شهری ،به صورت موردی سازمان زیبا سازی
شهرداری شهر تهران به ارائه نتایج مطالعه بر روی شاخص های کارآفرینی در مدیریت شهری پرداخته و عوامل کلیدی آن را با
نظر خبرگان در سازمان زیباسازی شهرداری تهران امتیاز بندی نموده و نقاط ضعف و قوت سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران
در شاخص های مدنظر و زیر شاخص هایشان مشخص نموده اند .و به این نتیجه رسیده اند که که مشخص شد در حوزه شاخص
اجتماعی زیر شاخص هایی همچون  :میزان تمایل به راهاندازی مؤسسات خیریه ،تشکل های فرهنگی و سازمان های مردم نهاد و
صندوق های مالی محلی ،کیفیت حضور در تجمعات صنفی و کارگروه های کارآفرینی کمترین اثربخشی را در کارآفرینی در
مدیریت شهری را دارا بوده و نیاز به ارتقا و پیشرفت دارند .همچنین؛ کیفیت ارائه خدمات با رعایت حقوق شهروندی ،آشنایی با
حقوق کارآفرینان و چگونگی ایفای حقوق خود ،ساختار اداری بین مدیریت شهری وفعالیتهای کارآفرینان نیاز به تغیرات اساسی
دارد.
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کسب و کار شیوه ای است که بنگاه ازطریق آن ،ارزش ایجاد شده را به مشتریان ارائه می دهد وایشان را برای پرداخت
درمقابل آن ارزش اغوا می کند تا پرداخت ها را به سود تبدیل کند(.مبینی دهکردی و همکاران )1909،زمانی که یک کسب
وکارجدید شکل می گیرد ،صریحاًیا تلویحاً مدلش را ارائه میدهد برای مدل کسب وکار یک تعریف استاندارد وجود ندارد .با نگاهی
به تعاریف مدل کسبوکار می بینیم که نقطه شروع هر یک از تعاریف ارائه شده ،اشاره به مفاهیمی نظیری منطق ،درک ،سیستم،
الگو ،شرح و مواردی از این دست داشته است .عده ای از محققان با یک دیدگاه مفهومی ،مدل کسبوکار را به صورت یک مفهوم،
منطق ،درک ،بازتاب ،سازه واسطه ،شفاف سازی یا یک داستان در نظر گرفته اند .تعاریف بعضی از محققان نیز به یک دیدگاه
الگوی سیستمی نزدیک میباشد؛ به صورتی که یک مدل کسبوکار را به مثابه یک الگو ،برنامه ،نسخه ،ابزار مفهومی ،مسیر،
طراحی ،روش ،پیکربندی ،انجام وظیفه ،مجموعه ،سیستم ،خالصه ،چارچوب ،زمینه و هسته تعریف نموده اند(.منطقی و ثاقبی
سعیدی)1906،
مرحله ایجاد کسب وکار :مرحله ی اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه کسب وکار است.
مرحله شروع کسب وکار :در این مرحله فعالیت های الزم برای ایجاد برنامه رسمی کسب و کار ،جستجوی سرمایه ،انجام
فعالیت های بازاریابی و ایجاد تیم کارآفرینانه مؤثر انجام می شود.
مرحله رشد :این مرحله نیازمند تغییرات مهمی در راهبرد کارآفرینانه است .چرا که رقبا و سایر نیروهای بازار مشغول تغییر و
تحول در راهبردهای خود هستند و چالش های جدیدی پیش روی کسب و کارها قرار می گیرد.
مرحله تثبیت کسب و کار :این مرحله هم نتیجه شرایط بازار و هم تالش های کارآفرینان است .درطول این مرحله رقابت
شرکت ها و بی تفاوتی مشتریان نسبت به کاالها و خدمات کارآفرینان افزایش یافته و بازار اشباع می شود؛ عالوه بر آن میزان
فروش کسب و کار حالت ثابتی به خود می گیرد و شرکت باید برای سه تا پنج سال آینده خود برنامه ریزی کند.
مرحله نوآوری یا افول :شرکت هایی که به نوآوری توجه نمی کنند ،سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت .شرکت هایی که از
نظر مالی موفقیت داشته اند ،اغلب تالش می کنند تا شرکت های نوآورانه دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان
حاصل کنند(.مقیمی و احمدپورداریانی)1901،

 -2-4مدیریت شهری
تعاریف متعددی از مدیریت شهری ارائه شده است و هرکدام از این تعاریف بیان کننده نگرشی نظام مند به مقوله مدیریت
شهری است" :مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در
نظر داشتن ،و تبعیت از اهداف سیاست های ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور است" و "مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان
گسترده ،متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بافت شهری با
هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه است(".کاظمیان شیروان )1919،و عبارت است از اداره امور
شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاست های ملی،
اقتصادی و اجتماعی کشور .مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی
مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار
شهر(حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده )1901،شناخت ،سازماندهی و تعیین جایگاه نهادها و سازمان های مرتبط با توسعه شهر ،از جمله
مسائل مهم مدیریت شهری به شمار می رود.

 -3-4سرمایه اجتماعي
سرمایه اجتماعی به طورکلی اشاره به ویژگی های سازمان اجتماعی مانند شبکه ها ،هنجارها و اعتماد دارد که هماهنگی و
همکاری را برای سود متقابل تسهیل کرده و افزایش منافع حاصل از سرمایه گذاری در منابع فیزیکی و انسانی را به دنبال
دارد(.کماسی وحسینی )1909،تاکنون تعاریف متعدد و متنوعی از سرمایه اجتماعی شده است .سرمایة اجتماعی عمدتاً مبتنی بر
عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایة ،چه در سطح مدیریت کالن و چه در سطح مدیریت
سازمان ها و بنگاه ها ،می تواند شناخت جدیدی از سیستم های اقتصادی اجتماعی ایجاد کند و به مدیران در هدایت بهتر سیستم
یاری رساند(.ربیعی و صادق زاده)1900،
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 -4-4شاخصه های اصلي سرمایه اجتماعي
اعتماد؛ اعتماد همکاری میان افراد را تسهیل میکند و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند .اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار
یک بازیگر مستقل است( .شادی طلب و حجتی کرمانی ،)1901،اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی و یا بین فردی در
زمینه های مختلف است .اعتماد دانش و یا اعتقادی است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد
به انجام آن است(.حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده)1901،
مشارکت؛ مشارکت اجتماعی را می توان فرآیند سازمان یافته ای دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه ،داوطلبانه و
جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام میگیرد .شهود چنین مشارکتی،
وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن ها ،گروه ها ،سازمان های محلی وغیردولتی است(.توکلی ،دهقانی و زارعی)1900،
آگاهی؛ پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماع"آگاهی" است.آگاهی یک متغییر معرفتی متعلق به افراد است .جایی که افراد
ازماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمی شوندیا ابزارهای موجودکه از جوابگویی به این مشکالت بیخبرند ،فرصت های مشارکت
اجتماعی و حس قوی یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود(.کماسی وحسینی)1909،

 -5-4اهمیت سرمایة اجتماعي
سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)73 :بهمن  ،0311جلد 0

اخیراً مفهوم سرمایة اجتماعی در زمینه ها و شکل های متنوع به عنوان یکی ازاصلی ترین مفاهیم ،مطح گردیده است .هرچند
شور و اشتیاق زیادی در بین صاحب نظران ایجاد کرده است لیکن نگرش ها ،دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است.
افزایش حجم قابل توجه پژوهش ها در این حوزه بیانگر اهمیت وجایگاه سرمایة اجتماعی در بسترهای متفاوت اجتماعی است .به
طور کلی میزان سرمایة اجتماعی در هر گروه یا جامعه ای نشان دهندۀ میزان اعتماد افراد به یکدیگر است(.فقیهی و فیضی)1901،
سرمایة اجتماعی در گذشته منحصراً به صورت عام کاربرد داشته است و سخنی از دیگر کارکردهای آن در محیط های خاص
به میان نیامده است .اما به تازگی این مفهوم به طور خاص وارد تجزیه و تحلیل های شغلی و سازمانی نیز شده است .در یک نگ
اه اجمالی ،مزایای سرمایة اجتماعی برای سازمان را می توان در چند مورد خالصه کرد:
تسهیم بهتر دانش به خاطر روابط اعتمادگونه ،مراجع و اهداف مشترک.
 -6کاهش هزینه های مبادله به خاطر سطح باالی اعتماد و روحیة همکاری.
 -9همبستگی بسیار در عمل به خاطر ثبات سازمانی و درک مشترک.
 -0کاهش نرخ جا به جایی در سازمان
 -1کاهش هزینه های تفکیک و آموزش و استخدام،
 -2دوری از گسیختگی های مرتبط با تغییرات دائمی کارکنان و حفظ اطالعات با ارزش سازمان(تیمبرلیک 6001،به نقل از
رضایی)1901،

 -6-4کارآفرین
به طورکلی ،واژه کارآفرین به معنای متعهد شدن است و اصطالح کارآفرین به کسی اطالق می شود که متعهد می شود
مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند(.کفچه ،احمدی زادوساعدپناه)1901،
کارآفرین فردی است که با ایجاد واحدهای جدید درسازمان ،ارائه محصوالت و خدمات و حتی فرآیندهای نو ،سازمان را به
سوی رشد و سودآوری سوق می دهد.آموزش و پرورش در شناخت و شکوفا کردن کارآفرینان از نظر رهبری ،مدیریت ،نوآوری،
کارآیی ،ایجاد شغل ،رقابت ،بهره وری و تشکیل شرکت های جدید ،سهم مهمی در رشد اقتصادی داردکارآفرینی به مثابة یک
انقالب ضروری برای جوامع است .این انقالب در قرن حاضر ،اهمیتی به مراتب بیش تر از انقالب صنعتی دارد(.کوراتکو و
هوگتس ،1009،مقیمی و احمدپورداریانی )1901،کارآفرینان ،افراد یا گروه هایی هستند که به شکل مستقل یا از جانب یک سیستم
سازمانی عمل می کنند ،سازمان هایی جدید ایجاد می کنند یا اقدام به نوآوری و احیای سازمانی می کنند که قبالً وجود داشته
است(.مقیمی و احمدپورداریانی)1901،

 -7-4کارآفریني
کارآفرینی ،فرآیندی است که در شبکه ای از روابط اجتماعی واقع شده و این روابط می تواند رابطه کارآفرین را با منابع فرصت
ها ،محدود یا تسهیل نماید .طی فرآیندکارآفرینی ،یک فرد کارآفرین ،فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرما یة خود شروع و
بدون توجه به منابعی که در اختیار افراد است ،فرصت ها به وسیلة آنان تعقیب می شود .کارآفرینی فرآیند تخریب خالق است
محصوالت و خدمات جدیدتر ،بازار موجود را تخریب و بازار جدیدی ایجاد می کنند .موتور توسعة اقتصادی ،کارآفرینی است .انواع
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کارآفرینی عبارتند از؛ کارآفرینی شرکتی ،کارآفرینی مستقل وکارآفرینی سازمانی(.ربیعی و صادق زاده )1900،کارآفرینی فرآیند کسب
سود از طریق ترکیب جدید ،منحصر به فرد و ارزشمند منابع ،در محیطی همراه با ابهام و عدم قطعیت است .کارآفرینی به معنای
آغاز یا رشد یک شرکت نوپا از طریق مدیریت نوآورانه و ریسک پذیر است(.احمدپور)1901،

 -8-4مراحل فرآیند کارآفریني
 )1شناسایی مسایل و فرصت های مرتبط با مسایل موجود در محیط اجتماعی.

 )6تدوین چشم انداز راهبردی و ماموریت های عملیاتی در خصوص حل مسئله با بهره گیری نوآورانه از فرصت های موجود
 )9تدوین طرحی نوآورانه و در عین حال ،عملی مبتنی بر رویکرد حل مسئله
 )0برآورد و تأمین منابع و دارایی ها.
 )1ساختار سازی برای مدیریت و رهبری انعطاف پذیر.
 )2شناسایی ،رایزنی و جلب همکاری شرکا و دست اندرکاران.
 )1تدوین راهبرد مورد نظر برای تأمین مالی بر پایه یک الگوی مالی و عملیاتی مناسب.
 )0پیاده سازی الگوها توأم با پایش ،ارزشیابی و بازخوردگیری به جهت بهبود آتی فرآیند(.محمدی و همتی)1901،
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 -9-4کارآفریني شهری
کارآفرینی شهری به آن دسته از فعالیت های کارآفرینانه اطالق می شود که در راستای تأمین نیازهای نوآورانة شهرداری ها،
بهبود سطح زندگی ،تأمین خدمات مورد نیاز ،درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای شهروندان انجام می گیرد .تقویت کسب وکارهای
خانگی ،تقویت خوداشتغالی و ایجاد مراکز رشد شهری به عنوان ساختاری برای حمایت از کسب وکارهای نوپا درعرصة زندگی
شهری می تواند از نمادهای عینیت بخشی به کارآفرینی شهری باشد(.ایمانی پور وکنعانی)1902،

 -5تاثیر سرمایه اجتماعي بر کارآفریني
در فرایند خلق ارزش از راه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها به منظور دستیابی به منابع واطالعات ،کارآفرینان ناگزیر بر
ایجاد شبکه ها اجتماعی و بهره مندی از سرمایه حاصل از از ارتباطات اجتماعی هستند .در این میان ،یکی از عواملی که برسطح
سرمایة اجتماعی افراد جامعه فرد کارآفرین به طورخاص تأثیرگذار است .نوع فعالیت ها ،ارتباطات و عملکرد آنها درحوزه هایی است
که بدان اشتغال دارند(.آراستی ،ژوان و قلی پور )1909،سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که می
تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و با ایجاد بستری مناسب ،منابع انسانی را به دانش و مهارت کارآفرینی
سازمانی مجهز کند ،که یکی از راه کارهای مؤثر در جهت ارتقای عملکرد کارکنان باشد .امروزه بیش ترین ارزش سازمانی مبتنی
بر دارایی های غیرملموس است و یکی از مهم ترین این دارایی ها ،سرمایه اجتماعی است(.فرزانه و طاهری اطاق سرا)1900،
سازمان ها با شناخت و کشف ابعاد سرمایه های اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعامالت بین فردی و گروهی داشته
باشند و با استفاده از سرمایه های اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود از جمله کارآفرینی سازمانی را بهتر هدایت
کنند(.علوی)1900،
نگریستن به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای اجتماعی راه را برای یک چشم اندازوسیع در مورد کارآفرینی هموار می سازد
به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم وکمتر پرداخته شده یعنی جنبة اجتماعی پدیدۀ کارآفرینی جلب می کند .اخیراً سرمایة
اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریتی می باشد .این سرمایه از مفاهیم نوینی است که
نقشی بسیار مهمتر از سرمایة فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی
در مدیریت و سازمان ها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یک شبکة به عنوان
منابع با ارزش اشاره دارد .در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و
تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار می گردد .این نوع سرمایه نقش مهمی در فعالیت های کارآفرینانه دارد چرا که
کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی اقتصادی است که از دو طریق متکی به شرایط و بافت اجتماعی است ،اول این که کارآفرینان
افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود بوده و دوم آن که کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم
وجود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تأثیر می گذارد(.ربیعی و صادق زاده)1900،

 -6ارتباط خدمات مدیریت شهری با ارتقاء سرمایه اجتماعي

 -7ارتباط متقابل مدیریت شهری و کار آفریني
کارآفرینی عالوه بر نقشی که در گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی ،کاهش بیکاری ،افزایش مهارت های
تولیدی و بازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد؛ متحول کننده سطح اجتماعی میباشد .از جمله منافع که توسعه و گسترش
کارآفرینی در جامعه را می توان نام برد.گسترش شبکه اجتماعی ،افزایش مهارت های شهروندان و استفاده بهینه از منابع را نام برد.
قاعدتاً مدیریت شهری می تواند نقش حیاتی واصلی را در جذب و استفاده از این مزایا بازی کند؛ زیرا به عنوان نهادی که ارتباط
مستقیمی با شهروندان و مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد و همواره با آن سر و کار دارد .همچنین می توان بیان کرد که درگیر
شدن شهروندان با کارآفرینی باعث بهبود خدمات رسانی در حوزه مدیرت شهری خواهد بود(.حسنی مقدم ،رضایی مقدم
وهمکاران)1901،
جهت تبیین نقش مدیریت شهری در راستای کارآفرینی شهروندان ،الزم میباشد با اختصار به مفهوم توانمند سازی پرداخت.
توانمندسازی عبارت است از؛ یک مفهوم سیاسی ،اجتماعی که متعلق به مشارکت سیاسی رسمی و افزایش آگاهی است که
باید شامل مؤلفه های شناخت ،روان شناختی سیاسی و اقتصادی باشد .توانمندسازی فرآیندی است که باعث افزایش ظرفیت ها و
سرمایه های افراد یا گروه ها برای انتخاب می شود و انتخاب ها را به سوی نتیجه ها و اعمال مطلوب سوق می دهد(.محمدی و
همتی)1901،
مدیریت شهری در عطف به مفهوم و ماهیت مدیریت ،باید شامل ساز وکار برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،کنترل و
هماهنگ سازی در ادارۀ امور شهر باشد .نظام مدیریت شهری در مفهوم عام خود مشتمل برساز وکاری است که در آن تمامی
نهادها ،سازمان ها ،ارگان ها ،تشکل ها و افراد تأثیرگذار درادارۀ امور شهر دخیل هستند و به ایفای نقش در ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی حیات شهر می پردازند .هماهنگی و هم افزایی عوامل دست اندرکار در ادارۀ امور شهر که در چارچوب های
مشخصی می تواند جریان داشته باشد به انسجام در مدیریت ،اداره و کنترل شهرکمک می کند و در توسعة همه جانبه و پایدار شهر
نقشی کلیدی ایفا می کند .مدیریت شهری می تواند با تدارک زمینه های مساعد فعالیت برای کارآفرینان ،در به فعلیت رساندن
پتانسیل های ایجاد سرمایه و ثروت از سوی این افراد ،نقش آفرین باشد(.غفاری گیالنده ،افروز)1909،
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توسعه وتغییرات شهری و شهرنشینی ازمهمترین پدیده های دوران اخیربه شمار می آید ومدیریت شهری عالوه بر آنکه باید
حافظ منافع شهرها باشد ،باید برنامه هایی راتدارک ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی ،رفاه
عمومی و اجتماعی و مشارکت در حل مشکالت و مسائل شهری و مانند آن ها منجر شود(.شیعه )1906،در عصر حاضر با توجه به
توسعه کمی و کیفی شهرها ،یکی از نهادهای بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمات رسانی شهر ها داشته و هر روز نقش
آن ها در اداره و مدیریت شهری و تأمین نیازها و توسعه شهری پر رنگ تر می شود ،مدیریت شهری است .امروزه مدیریت شهری،
بخصوص درکالن شهرها ،نقش تعیین کننده ای دارند زیرا عملکرد خوب یا بد آن ها تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان
خواهد داشت .قطعاً هیچ نهاد حکومتی وغیرحکومتی در کشور وجود ندارد که به اندازه مدیریت شهری با لحظه لحظه زندگی
شهروندان درارتباط باشد(.مجموعه اقتصاد)1902،
عملکرد مدیریت شهری در ایفای وظایف تعیین شده و محوله به نحو مطلوب و چگونگی خدمت رسانی به شهروندان در ابعاد
فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدی و ویژگی های درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که شامل آگاهی ،اعتماد و
مشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر به همان میزان هم اعتماد و رضایت
شهروندان بیشتر وبه تبع آن نیز سرمایه اجتماعی شهروندان تقویت میگردد .به عبارتی فقدان سرمایه اجتماعی ،فقدان سایر سرمایه
ها ،فقدان اعتماد و در نهایت نارضایتی از سیستم و در واقع تقویت گزاره های تخریب کننده و تنش آفرین را به همراه خواهد
داشت و اثری منفی برقدرت یک کشورخواهدگذاشت .که حاصل آن کاهش قدرت و ثبات سیاسی حکوت و دولت ها خواهدبود .در
اجرای وظایف بسیار گسترده محوله به شهرداری ها و مدیریت روزآمد آنها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی ،اطالع
رسانی و عدالت ،مورد تأکید بوده و با سنجش میزان رضایت مندی شهروندان ،می توان از چالش های موجود و نقاط ضعف و
تهدیدها و فرصت های احتمالی شناخت مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته های سنجش رضایت مندی و پایش فعالیت های
متناسب با آن میتوان نسبت به جلب رضایت حداکثری شهروندان اقدام کرد(.مردعلی ،شهسواری وحسین پور 1906،و حبیبی ،و
همکاران )1901 ،امروزه نقش و جایگاه مدیریت شهری در جهان تا بدان حد است که کارشناسان بانک جهانی و سازمان یونسکو،
طبق نتایج مطالعات انجام شده خود اعالم نموده اند که نقش آن در تأمین امنیت روحی ،روانی و شهری بیشتر از پلیس و
دادگستری ها می باشد و اگر مدیریت شهری مورد حمایت قرار نگیرد ،مسائل اجتماعی شهر ها دو چندان خواهد شد(.محمودی
خوشرو)1900،
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اقدامات الزم توامندسازی شهروندان در جهت کارآفرینی در مدیریت شهری عبارتند از:
 توانمندسازی آموزشی توانمندسازی مالی و اقتصادی توانمندسازی اجتماعی توانمندسازی نهادی و شبکه سازی اجتماعی توانمندسازی فنی و محیطی(.محمدی و همتی)1901،نقش مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی را باید در بطن رسالت مدیریت شهری در رشد و توسعة اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی شهر جست وجو کرد .شهرها به جای آنکه مکان های تنش آفرین برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم افراد
بیکار با انبوه مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی باشند باید به مراکز رشد و پویایی اقتصادی ،اجتماعی در چارچوب
توسعة ملی تبدیل شوند که از جمله نمودهای آن را می توان در آفرینش فرصت های ارزنده در عرصة کارآفرینی و اشتغال زایی
عنوان کرد(.حسنی مقدم ،رضایی مقدم وهمکاران )1901،مطالعات نشان می دهد اقدامات کارآفرینانه در محیط شهری می تواند در
بهبود عملکرد شهری مؤثر باشند؛ بنابراین همواره مورد توجه مدیران شهری بوده اند و امروزه مدیریت شهری در شهرهای کالن با
برنامه ریزی سیستماتیک سعی می کند تا با فراهم آوردن بستر مناسب برای کارآفرینان شهری موجب رشد و توسعه اقتصادی شهر
شود؛ زیرا هزینه کردن برای آماده سازی این بستر ،نوعی سرمایه گذاری است که سود نهایی و ارزش افزوده آن در انتها به خود
شهر و مجموعه تزریق می شود .مدیریت شهری در اقصی نقاط جهان ،فعالیت خود را در شرایط تغییرات روزافزون ،پیچیدگی و
تناقضات انجام می دهند .وظایف آنها به طور فزاینده ای ،توسعه یافته و این نهادهای عمومی ،مأموریت های هرچه بیشتری را
درعرصه مدیریت شهری برعهده گرفته اند(.اکرامی و همکاران)1906،

 -8نتیجه
باعنایت به آنچه ذکرر گردید کارآفرینی و کسبوکار و درصد اشتغال شهروندان بعنوان یکی از شاخصه های مولفه های اصلی
در اقتصاد و جوامع و علی الخصوص جوامع شهری از اهمیت باالیی برخوردار است که می توان به واسطه آن با ایجاد بازارهای نو و
رقابتی همواره نبض اقتصاد و نیروی محرکه تولید و تجارت را درشهر پویا و فعال نگه دارد .دراین ارتباط سرمایه اجتماعی می تواند
به عنوان یاعملی تسهیل گر و موثر در ایجاد روابط اجتماعی پویا با جامعه هدف و ایجاد بازار های رقابتی و بالقوه و تشکیل زنجیره
تولید و تامین با توجه به خواست مشتریان و نیاز بازار درجهت حفظ کیفیت و کمیت محصوالت در عرصه رقابت نقشی حیاتی و
مهم را دارا میباشد .چراکه با داشتن شبکه ای گسترده از روابط اجتماعی و شبکههای اجتماعی فعال می توان از آن به عنوان
سرمایه ای ارزشمند و دارایی سازمانی مهم در راستای پشتیبانی از اشتغال و کسبوکار تلقی کرد .دراین راستا شخص کارآفرین و یا
سازمان با پایش و ارزیابی مستمر سرمایه اجتماعی به عنوان داریی مهم و قابل اتکا درسازمان مدیریت شهری می تواند؛ سرمایه
اجتماعی خود را بواسطه محصول ارائه شده در نزد جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد .از دیگر سوی با عنایت به اینکه غالب
خدمات مدیریت شهری متناسب و مترادف با خواست و نیاز جامعه شهری و شهر میباشد  .مدیریت شهری در جهت کسب
مقبولیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی بعنوان دارایی مهم سازمانی می تواند نقش مهمی در ارائه خدمات مناسب و باکیفیت مطلوب به
شهروندان ایفا نماید .لذا؛ با عنایت به آنچه عنوان گردید مبنی بر اینکه؛ الزمه توفیق بیشتر درکارآفرینی را سرمایه های اجتماعی
بدانیم و از طرفی مدیریت شهری و خدمات مرتبط با آن را یکی از عوامل رشد و ارتقاء سرمایه اجتماعی قلمداد نماییم .مدیریت
شهری می تواند با ارتقاء و رشد سرمایه اجتماعی موجبات رونق و توسعه کسبوکار و اشتغال را در شهر بواسطه فراهم آوردن
فرصت های کارآفرینی باتوجه به نیاز شهر و اجتماع و ایجاد ،توسعه گسترش شبکههای اجتماعی و اطالعات اجتماعی در بین
شهروندان زمینه های کارآفرینی و اقتصاد پویا را فراهم آورد.
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وسومین کنفرانس ونمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران
ایمانی پور ،نرگس ،کنعانی ،مهدی ،)1902( ،مدلسازی ساختار حمایت از توسعه کارآفرینی شهری در تهران(مبتنی بر
الگوبرداری ژنریک) ،اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور ،تهران62-1،
علوی ،سید بابک ،)1900( ،نقش سرمایه اجتماعی در توسعه ،ماهنامه تدبیر ،شماره  ،112ص00-90:
مردعلی ،محسن ،شهسواری ،محمدعلی ،حسین پور ،رضا ،)1906( ،شاخص ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان
ازشهرداری تهران ،معاونت مطالعات و برنامه ریزی مدیریت ،امور اجتماعی و اقتصادی مدیریت مطالعات زیرساخت های
مدیریتی و مالی ،گزارش  ،111تهران
حبیبی ،داود ،کساالیی ،افسانه ،افتخاری یوسف آباد ،سیدجمشید ،محمدی ،سیدهدایت ،)1901( ،بازخوانی شاخص های
اثرگذار در رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری ،دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و
توسعه ،سال سوم ،شماره یک ،پیاپی :نه
شیعه ،اسماعیل ،)1906( ،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره 26-91 ،1
مجموعه اقتصاد ،)1902( ،شورایی در اندیشه تهران؛شهرداری درخدمت تهران ،فصلنامه رونداقتصادی ،شماره 60-91،62
محمودی خوشرو ،امید ،)1900( ،بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها،
فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال پنجم ،شماره  ،19ص160-109:
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 .60حسنی مقدم ،صادق ،رضایی مقدم ،علی ،یوسف پور ،وحید ،عبدالهی ،سمیه ،)1901( ،ارائه یک مدل مفهومی از توسعه
کارآفرینی دربسترمدیریت شهری ،چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد
 .60غفاری گیالنده ،عطا ،افروز ،بهنوش ،)1909( ،مدل سازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با
استفاده از منطق فازی(موردمطالعه :شهراردبیل) ،توسعه کارآفرینی ،دوره  ،1شماره  ،9ص120-100:
 .90اکرامی ،محمود ،صفری ،ثنا ،قلم کاری ،مهان ،زرگر ،امین ،)1906( ،توسعه مولفه های کارآفرینی کارکنان شهرداری(نمونه
موردی :شهرداری منطقه  1تهران) ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،شماره ششم ،ص11-11:

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)73 :بهمن  ،0311جلد 0
36

دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)47 :بهمن  ،0711جلد 0

بررسی رابطه میان بهکارگیری مدیریت راهبردی با
توانمندسازی منابع انسانی در مناطق 31گانه شهرداری مشهد

علی محفوظی ،1راضیه محمد نژاد ،2سیده صفیه

موسوی*3

تاریخ دریافت0077/07/70 :
تاریخ پذیرش0077/00/07 :
کد مقاله00044 :

چکـیده
سازمانها برای رسیدن به عملکرد مطلوب و داشتن اثربخشی باال باید از ابزارهای متعددی بهره ببرند .یکی از مهمترین
این ابزارها میتواند مدیریت راهبردی باشد که رابطه مستقیمی با ستون فقرات اصلی سازمان یعنی منابع انسانی دارد.
هدف این تحقیق بررسی رابطه میان بهکارگیری مدیریت راهبردی با توانمندسازی منابع انسانی در شهرداری مشهد بوده
است .در این راستا در مقاله حاضر چهار مؤلفه (فرهنگسازمانی ،نقلوانتقال نیروی انسانی ،بازدهی و کیفیت خدمات)
بررسی شدهاند تا تأثیر یا عدم تأثیر برنامهریزی راهبردی منابع انسانی بر این مؤلفهها مشخص گردد .پژوهش حاضر با
استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش میدانی انجام شده است و نتایج حاصل از پرسشنامهها با بهرهگیری از نرمافزارهای
 SPSSو  Lisrelتجزیهوتحلیل شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که مدیریت راهبردی منابع انسانی بر افزایش
کیفیت خدمات ،کاهش نقل و انتقاالت منابع انسان  ،افزایش استحکام فرهنگسازمانی و افزایش نرخ بازدهی کارکنان
تاثیردارد و اثربخشی آن در سازمان تایید شده است.

واژگـان کلـیدی :مدیریت راهبردی ،توانمندسازی منابع انسانی ،شهرداریمشهد

 -0دکتری مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی ،گرایش مدیریت استراتژیک
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت استراتژیک (نویسنده مسئول) r.m19880210@gmail.com
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 -1مقدمه
سازمانها برای رسیدن به عملکرد مطلوب و داشتن اثربخشی باال باید به عواملی مهم توجه داشته باشند .یکی از مهمترین این
عوامل میتواند مدیریت راهبردی منابع انسانی باشد که رابطه مستقیمی با مهره اصلی سازمان یعنی انسان دارد .با برنامهریزی
درست و انتخاب و گزینش و آموزش صحیح کارکنان میتوان هرچه سریعتر به اهداف سازمان دست یافت .راهبردیترین عامل
بهرهوری در سازمانها و توسعه اقتصادی کشورها ،منابع انسانی میباشد .انتخاب واژه منابع انسانی بجای واژه متداول قدیمیتر
مثل نیروی انسانی ،در واقع تأکیدی بر این مسئله میباشد که انسان ،بهعنوان یک نیرو و یا ابزار کار بهحساب نمیآید ،بلکه منبعی
نامتناهی میباشد که جان و روح اصلی سازمان را تشکیل میدهد (سید جوادین .)0330،امروزه ،منبع انسانی ماهر و خودکفا،
بهعنوان مهمترین عامل پویایی اجتماعی ،شناخته شده است(جزیی .)0301،برای آنکه بتوان میزان تحقق اهداف و مأموریت هر
سازمانی را سنجیدو نقش عوامل موفقیت و شکست آن را شناسایی نمود و برای آن چاره ای اندیشید ،چاره ای جز تعیین معیارها و
شاخص های معتبر برای سنجش سهم هریک از عوامل در موفقیت ها و شکست ها وجود ندارد( .کاوسی و احمدی)0313 ،
مدیریت و بخصوص ،مدیریت منابع انسانی ،که موضوع اصلی این تحقیقند ،بهعنوان مهم ترین عامل موفقیت ها و شکست ها نیز
نیازمند چنین سنجشی هستند تا با اتکاء به روش های مناسب بتوان نقش آنان را در عملکرد سازمان ارزیابی کرد( .صفدری)0333،
برای این امر از چهار متغیر (فرهنگسازمانی ،نقلوانتقال نیروی انسانی ،بازدهی و کیفیت محصول) استفاده شده است تا بتوان
بررسی کرد که برنامهریزی راهبردی منابع انسانی بر این عوامل تأثیرگذار میباشد یا خیر؟

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)47 :بهمن  ،0711جلد 0

 -2مبانی نظری
 -1-2مدیریت منابع انسانی
بطور کلی ،مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره راهبردی و پایدار با ارزش ترین دارایی های سازمان ،یعنی
کارکنانی که در آنجا کار می کنند و در کنار هم ،سازمان را در وصول به اهدافش یاری می دهند(دسلر .)0312،مدیریت راهبردی
منابع انسانی تجزیهوتحلیل سیستماتیک و نظام مند نیازهای فعلی و آینده منابع انسانی و تنظیم استراتژی ها ،طرح ها و برنامه
برای اکتساب ،استفاده ،توسعه و نگهداری کارکنان مورد نیاز برای دست یافتن و رسیدن به اهداف سازمان است (.)2011 ،Mello
نیازهایی که در داخل سازمانها مطرح می شوند پیش بینی ،برنامهریزی ،عملکرد اجرایی مدیریت ،و مدیریت حرفه و شغل را
شامل می شوند .اقدامات فعلی مدیریت راهبردی منابع انسانی ،انتخاب و همچنین پرورش کارکنان ،برنامهریزی شغلی ،سیستم
های اطالعاتی ،پیش بینی و ارزیابی عملکرد اجرایی کارکنان را شامل می شوند( .سام دلیری )0332 ،بررسی پیشینه ی تحقیقات
نشان داده است که ،مدیریت راهبردی منابع انسانی در افزایش فرهنگ ،باال بردن نرخ بازدهی کارکنان ،افزایش کیفیت خدمات یا
محصول و کاهش نقلوانتقاالت افراد در سازمان مؤثر است ( Limو همکاران.)2700 ،
 -2-2رویکردهای مختلف به مدیریت راهبردی منابع انسانی
 .0رویکرد منبع محور :هدف اصلی استراتژی منابع انسانی منبع -محور ،آنگونه که ( )2011 ،Melloذکر میکند ،ایجاد
شایستگی راهبردی است یا به عبارتی ایجاد هماهنگی راهبردی میان منابع و فرصتها و خلق ارزش افزوده به واسطه به کارگیری
اثربخش منابع .در رویکرد منبع– محور با توسعه و پرورش مدیران و سایر کارکنانی که میتوانند به صورت راهبردی بیندیشند و
برنامهریزی کنند و در عین حال موضوعها و مسائل راهبردی را نیز درک میکنند .هماهنگی راهبردی استراتژی منابع انسانی باید
سازگار با استراتژی سازمان باشد(هماهنگی و انسجام عمودی) بهتر است استراتژی منابع انسانی جزء جدا ناشدنی استراتژی سازمان
باشد و در فرایند برنامهریزی کسبوکار نیز نقشی به عهده داشته باشد .انسجام عمودی به منظور ایجاد هماهنگی میان استراتژی
سازمان و استراتژیمنابع انسانی ضروری است ،به نحوی که استراتژی منابع انسانی به اجرا و تکمیل استراتژی سازمان کمک کند.
انسجام افقی میان سایر جنبه های استراتژی منابع انسانی نیز امری است ضروری ،تا اجزای مختلف با یکدیگر سازگار و همخوان
باشند .هدف همان دستیابی به رویکردی منسجم در مدیریت کارکنان است که در آن عملکردهای مختلف به شکلی متقابل
یکدیگر را تقویت کنند( .پورلری و شجاعی باغینی)0334،
 .2مدیریت عملکرد باال :هدف مدیریت عملکرد -باال (که در آمریکا از آن با عنوان روشها یا سیستمهای کاری دارای عملکرد
باال یاد میشود) تأثیر گذاری با عملکرد سازمان به واسطه کارکنان و از طریق افزایش بهرهوری ،افزایش کیفیت ،ارتقای سطوح
ارائه خدمات به مشتریان ،رشد ،سودآوری و در نهایت خلق ارزش بیشتر برای سهام داران است .روشهای مدیریت عملکرد– باال
عبارتاند از :جذب و استخدام دقیق کارکنان ،برنامههای آموزشی گسترده ،برنامههای پرورش و توسعه مدیران ،سیستمهای
پرداخت انگیزشی و فرایندهای مدیریت"ارزیابی" عملکرد( .همان)
 .3مدیریت تعهد– باال :یکی از مشخصههای بارز  HRMتأکید آن بر اهمیت ارتقای تعهد متقابل یا دوجانبه است (،Brauns
( .)2013میرسپاسی ، )0310 ،مدیریت تعهد – باال را چنین توصیف کرده است" :شکلی از مدیریت است که بر ایجاد تعهد به

74

گونهای تأکید میکند که رفتار کارکنان به جای آن که در کنترل و مهارت فشارها و مجازاتهای خارجی قرار گیرد ،خود – کنترل
و خود –انتظام است و روابط درون سازمانی نیز بر اعتماد مبتنی است".
 .0مدیریت مشارکت -باال :این روش شامل برخورد با کارکنان به مثابۀ شرکای است که منافعشان مورد احترام است و در
مسائل و موضوعاتی که با خود آنها سرکار مییابد ،حق رأی دارند .این روش بر ارتباطات و مشارکت کارکنان متمرکز است .هدف
از اجرای روش یاد شده ،ایجاد جوی است که مدیران و اعضای تیمها در آن با یکدیگرتعامل مستمر و مداوم داشته باشند،
انتظاراتشان را بیان کنند و همگی از اطالعات مربوط به مأموریت ،ارزشها و اهداف سازمان آگاه باشند .این روش ،درکی متقابل را
در خصوص اهداف سازمان به وجود میآورد و درواقع چارچوبی برای مدیریت و پرورش کارکنان به منظور دستیابی به اطمینان
خاطر از تحقق این اهداف است) .فقیهی و آغاز)0337،

 -3-2مدیریت راهبردی منابع انسانی

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)47 :بهمن  ،0711جلد 0

از نظر آرمسترانگ ()2774؛ در برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی از سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که دربرنامه
ها درعین توجه به منافع سازمان منافع کارکنان را نیز مدنظرداشته باشد .وی مدیریت راهبردی یا همان استراتژیک منابع انسانی را
مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار کارکنان بهعنوان باارزش ترین دارایی های سازمان با تاکید بر یکپارچه شدن استراتژی منابع
انسانی و استراتژی سازمان داشته و هدف از مدیریت استراتژیک منابع انسانی را خلق قابلیت استراتژیک از منابع انسانی سازمان
برای سازمان ذکر کرده است .قابلیت استراتژیک یعنی توانایی سازمان برای طراحی و اجرای استراتژی هایی که برای سازمان
مزیت رقابتی و یا پایدار ایجاد می کند .ابعاد مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از :برنامهریزی ،طراحی و مدیریت
سامانههای پرسنلی ،همخوان کردن سیاست ها و فعالیت های منابع انسانی با استراتژی روشن سازمان و نگرش به کارکنان
بهعنوان یک منبع استراتژیک و مزیت رقابتی بعضی از صاحب نظران ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بهعنوان بازده یا نتیجه
غایی تشریح می کنند .بعضی دیگر آن را بهعنوان یک فرآیند و تعدادی نیز آن را ترکیبی از هر دو می دانند( .رایت و اسنل.)0330،
مدیریت راهبردی منابع انسانی به معنای قبول مسئولیت مدیریت منابع انسانی است که در تدوین راهبردهای سازمان بهعنوان
شریک راهبردی عمل نموده و همچنین اجرای این راهبرد ها را از کانال یک سری فعالیت های به هم پیوسته دائمی از قبیل
کارمند یابی ،گزینش ،آموزش و توسعه کارکنان،تعیین حقوق و تعیین پاداش و سایر فعالیت ها که به عهده مدیریت منابع انسانی
می باشد( .حبیبی )0313،در حالت مطلوب مدیریت ارشد سازمان و مدیریت منابع انسانی می بایستی رابطه ای نزدیک و همکاری
متقابل داشته باشند تا بتوانند راهبردهای کل سازمان را تدوین نمایند.در چنین حالتی راهبردهای سازمان می تواند برای فعالیت ها
و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در فرآیندهایی مانند کارمند یابی و مدیریت عملکرد چهارچوبی ارائه نموده و این نقطه نظرات
یکپارچه شود( .صائبی )0313،اگر اینچنین دیدگاه یکپارچه و منسجمی در سازمان ایجاد شود ،می تواند کارکنانی شایسته و توانمند
به بارآورد و افراد رفتارهای مناسبی در سازمان داشته باشند ،در چنین وضعیتی راهبردها و اهداف سازمان به نحو اثربخش به اجرا
درآمده و تامین شود.باید به این موضوع توجه کرد که برای تعیین راهبردهای سازمان و راه کارهای مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
می تواند به صورت مستقیم اعمال نفوذ نماید .در چنین حالتی مدیریت ارشد سازمان امیدوار است امیدوار است که بوسیله اجرای
برنامه های راهبردی بر رفتار کارکنان بیشترین اثر را بگذارد( . .قاسمی)0312 ،

 -3پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوع این مقاله تحقیقات مختلفی در سالیان اخیر انجام شده است که درادامه به بخشی از آن ها می پردازیم.
بر اساس نتایج تحقیق خاطری ( ،)0333مهم ترین عوامل اثرگذار بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از :استراتژی
کسب و کار ،فرهنگسازمانی ،شایستگی مدیران منابع انسانی و وجود استراتژی منابع انسانی  .هونت ( )4:2774کلید مدیریت منابع
انسانی را وجود استراتژی منابع انسانی الزام پرورش تعهد کارکان به سیستم ارزشی سازمان ،اهداف و باوری که منجر به ارتقای
عملکرد و بهرهوری کارکنان می شود میداند.
از دیدگاه عباسی ( )0311نیز برای پیوند هرچه بیش تر اهداف توسعه انسانی با اهداف استراتژیک سازمان ازمدیران منابع
انسانی انتظار می رود با ایجاد تعامل مثبت با مدیریت ارشد و سایرمدیران میانی و عملیاتی سازمان ها ،سرمایه های ارزشمند
سازمانی را درخدمت تحقق استراتژی های سازمان به کارگیرند.
هاشمی و پورامین زاد ( )0337به بررسی چالش های منابع انسانی پرداخته و برای رفع این چالش ها بحث توانمندسازی منابع
انسانی را مطرح کردند.
صائبی ( )0313درمقاله ای با عنوان توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی براین نکته تاکید می ورزد که اقدامات پراکنده
سازمان ها درزمینه توسعه منابع انسانی می تواند به گونه منظومه ای درراستای ماموریت و هدف های آن گردهم آید و پیام اصلی
مقاله آن است که توسعه منابع انسانی زمانی موفق است که درراستای استراتژی های سازمان برنامهریزی شود.
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رستم زاده ،بوداقی و سلطانی ( )0334درتحقیق خود با عنوان بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر جذب ،نگه داشت و
توانمندسازی منابع انسانی (مطالعه موردی :بانک کشاورزی شهر ارومیه ) به این نتیجه دست یافتند که این دو متغیر با یکدیگر
رابطه مثبت و معناداری دارند و بهرهگیری از مدیریت استراتژیک می تواند اثر مستقیمی برروی جذب ،میزان نگه داشت و کاهش
نقلوانتقاالت سازمانی و هم چنین توانمندسازی افراد داشته باشد.
حسینی ،علیزاده ثانی و کردخیلی ( )0334نیز در تحقیق خود با عنوان بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر بهرهوری
نیروی انسانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی ساری 0و  2با نقش تعدیلگر استراتژی رهبری هزینه کسب و کار به این
نتیجه دست یافتند که استراتژی های تعهدی ،بازدهی و مشارکتی منابع انسانی با بهرهوری نیروی انسانی رابطه دارد ،همچنین
استراتژی رهبری بهعنوان متغیر تعدیلگر رابطه استراتژی مشارکتی منابع انسانی را با بهرهوری نیروی انسانی تعدیل می کند.
محبی گرگری و دهقانی ( )0331درتحقیق خود با عنوان نقش مدیریت استراتژیک بر رضایتمندی شغلی و افزایش سطح
کیفیت خدمات در هتل های جزیره کیش به بررسی نقش مدیریت استراتژیک بر رضایتمندی شغلی و افزایش سطح کیفیت خدمات
در هتل های زنجیره ای کیش پرداختند .نتایج تحلیل های آماری انجام شده ،نشان داد که مدیریت استراتژیک باعث رضایت مندی
شغلی و افزایش کیفیت خدمات در هتلهای جزیره کیش می شود.
احمدی و حاجی علی اکبری ( )0330درتحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگسازمانی و مدیریت استراتژیک به
بررسی رابطه این دو متغیر با یکدیگر با هدف بهبود بهرهوری و اثربخشی و کارایی سازمان پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از آن
است که فرهنگ سازمان می تواند تأثیر قابل مالحظه ای بر توانایی سازمان برای حرکت به سمت اهداف بلندمدت و استراتژی
های آن گردد .درواقع وحدت فرهنگی بین اعضای سازمان و همچنین میان خرده فرهنگ ها باهم ،چنانچه درجهت حرکت
استراتژیک سازمان باشد موجب تسریع حرکت سازمان ها به سمت اهداف استراتژیک و برتری آنان نسبت به رقبای خود با همان
امکانات و شرایط موجود می گردد.
تحقیقات گوناگونی به اهمیت توسعه منابع انسانی و سرمایه انسانی درموفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی اشاره کرده اند
ما پژوهشی به صورت جامع به شناسایی رابطه مدیریت راهبردی و توانمندسازی کارکنان درمیان کارکنان شهرداری مشهد و به
طور خاص در مناطق  03گانه این مجموعه نپرداخته است و همین موضوع محقق را برآن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد.

مدل مفهومی تحقیق( -منبع( :هیتروپ( ،)9111،سانچز و همکاران( ،)5192،حسین زاده))9911،

 -4روش شناسی تحقیق
تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از آنجا که به بررسی رابطه بین پنج متغیر مدیریت راهبردی منابع انسانی ،کیفیت
محصوالت و خدمات ،استحکام فرهنگسازمانی ،نرخ بازدهی منابع انسانی و نقلوانتقاالت منابع انسانی میباشد برای جمعآوری
اطالعات تحقیق از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شد و برای گردآوری داده ها نیز از پرسشنامههای استاندارد مرتبط
با مدیریت استراتژیک و توانمندسازی منابع انسانی استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد است که تعداد آنها بالغ بر  0777تخمین
زده شده است .حجم نمونه با بهرهگیری از فرمول کوکران 340نفر برآورد شد که درنهایت 307پرسشنامه درمیان کارکنان بخش
های مختلف شهرداری مشهد به صورت پیش فرض توزیع شد و 340پرسشنامه کامل به دست آمد که داده های آنها وارد نرم افزار
 spssشد .به منظور درک بهتر پدیده ها و چندمتغیره بودن پژوهش از نرم افزار لیزرل جهت تجزیهوتحلیل داده ها کمک گرفته شد
و با نرم افزار  spssو با انجام آزمون  Tمستقل نتایج ذیل به دست آمد که درادامه مرور می کنیم .برای تبیین نتایج هرچه بهتر
روابط میان متغیرها از نرم افزار  lisrelاستفاده شد .همچنین دراین پژوهش مدیریت راهبردی بهعنوان متغیر مستقل و
توانمندسازی منابع انسانی بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است.
پس از جمع آوری پرسشنامهها تعداد  340عدد از آنها قابل استفاده بود که داده های هرکدام به صورت جداگانه وارد نرم افزار
شد .از ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها ،پرسشنامه استاندارد با  23گویه میباشد که به ترتیب متغیر کیفیت خدمات و
محصوالت دارای 4گویه؛ کاهش نقلوانتقاالت منابع انسانی 4 ،گویه؛ استحکام فرهنگسازمانی0 ،گویه؛ نرخ بازدهی نیروی انسانی،
01

 0گویه و مدیریت راهبردی منابع انسانی داری  4گویه میباشد تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادالت ساختاری و نرم افزار
لیزرل و آزمون  Tانجام گرفته است.

 -5یافته های پژوهش
 -1-5بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق
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قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات تحقیق الزم است تا از صحت مدلهای اندازه گیری متغیر برونزا (مدیریت راهبردی
منابع انسانی) ،متغیرهای درونزا (کیفیت محصوالت و خدمات ،نقلوانتقاالت منابع انسانی ،استحکام فرهنگسازمانی ،نرخ بازدهی
منابع انسانی) حاصل شود .لذا در ادامه مدل اندازه گیری این دو نوع متغیر آورده می شود که این کار توسط تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه اول و دوم صورت گرفته است .تحلیل عاملی تاییدی یکی از قدیمی ترین روش های آماری است که برای بررسی ارتباط بین
متغیر های مکنون (عامل های بدست آمده) و متغیر های مشاهده شده (سواالت) به کار برده می شود و بیانگر مدل اندازه گیری
است .همچنین مهم ترین شاخص های برازندگی روابط خطی ساختاری که به تبین واریانس می پردازند ،عبارت است از شاخص
برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل شده برازندگی ( )AGFIکه از نظر درجات آزادی تعدیل شده ،و جذر برآورد واریانس خطای
تقریب ( )RMSEAهستند.
هیچ پرسش آزمون معنی داری برای شاخص های  GFIو  AGFIکه بین صفر (برازش ضعیف ) و یک (برازش کامل ) متغیر
است ،وجود ندارد .هر چه این شاخص ها به  0نزدیک تر باشد ،اشاره به برازش بهتر مدل از داده ها دارد .در مورد شاخص
 RMSEAنیز مقادیر کوچک شاخص ،نشان دهنده برازش خوب مدل بوده به نحوی که این شاخص برای مدل های خوب برابر
یا کمتر از  7/74است (از  7/74تا  0/77نیز نسبتاً خوب محسوب می شود) .اصالح مدل نیز سعی در بهبود و بهینه کردن مدل
دارد .توجه به این نکته ضروری است که هیچ آزمونی قادر به تشخیص متغیرهای کلیدی فراموش شده نیست ،زیرا این کار بصورت
تئوریک صورت می گیرد ( .)1989،McDonald
برای برآورد مدل اندازه گیری بهتر است بر روی تحلیل عاملی تأییدی که بخشی از الگوهای اندازه گیری است  ،تمرکز نمائیم.
این الگو در مورد نحوه سنجش متغیرهای پنهان توسط متغیرهای مشاهده شده بحث می کند .در واقع ساختار عاملی ،فرضیه ای
است که برای بیان همبستگی های مشاهده شده به کار می رود .تحلیل عاملی تأییدی از نظر جبری بسیار پیچیده و برای هر
پرسش محاسباتی همیشه از  LISRELو یا برنامه های معادل آن استفاده می شود .در تحلیل عاملی تأییدی مدلی طراحی می
شود که در آن فرض می شود داده های تجربی بر پایه چند پارامتر توصیف یا محاسبه می گردند .این مدل مبتنی بر اطالعات قبلی
درباره ساختار داده ها است ،البته ساختاری که در قالب یک تئوری ،فرضیه و یا دانش حاصل از مطالعات پیشین (همان تحلیل
عاملی اکتشافی ) به دست آمده باشد.
جدول :9وضعیت مدل بررسی شده با توجه به شاخص های برازش
نتیجه گیری
مدل
مقدار بهینه
شاخص برازش
مناسب است
224
بزرگتر از 7
Df
مناسب است
7/33
باالی7/37ч
NFi
قابل قبول است
7/13
باالی7/37ч
NNFi
مناسب است
7/34
باالی7/37ч
CFi
مناسب است
7/73
کمتر از 7/0
RMSEA
قابل قبول است
7/03
باالی7/37ч
GFI
مناسب است
7/34
باالی7/37ч
IFI
جدول  :5تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول ،آزمون  KMOو بارتلت
0.924

.Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

5. 108E3

Approx. Chi-Square

561

درجه آزادی

0.00

سطح معناداری

Bartlett's Test of Sphericity

00

جدول  :9ماتريس چرخش يافته عاملی متغیرهای مدل
Component
5

. 133

4

3

2

1

. 635

. 106

. 183

. 579

QHR1

. 604

. 149

. 157

. 588

QHR2

. 339

. 192

. 213

. 730

QHR3

. 126

. 138

. 312

. 794

QHR4

. 263

. 180

. 171

. 768

QHR5

. 257

. 181

. 748

QHR6

. 106

. 183

. 317

. 761

THR1

. 141

. 217

. 287

. 797

THR2

. 130

. 234

. 783

THR3

. 633

. 402

. 328

THR4

. 582

. 419

. 187
. 167

. 385
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. 120
. 279

CHR2

. 272

CHR3
CHR4

. 124

. 697

. 220

. 726

. 236

. 376

. 544

. 195

. 681

. 282

. 299

. 793

. 247

RHR1

. 123

. 728

. 385

RHR2

. 217

. 797

. 143

RHR3

. 803

. 242

RHR4

. 751

. 175

HRP1

. 786

. 257

HRP2

. 335
. 238
. 288
. 141
. 250

. 166

. 297

. 141

. 121

. 863
. 316

. 312

THR5
CHR1

. 279
. 643

. 208

. 415

HRP3
. 164

 -2-5مدل اندازهگیری متغیرهای مدل
نتایج تحلیل عاملی تاییدی
مرتبه دوم کیفیت محصوالت،
استحکام فرهنگسازمانی ،نرخ
بازدهی منابع انسانی و نقلوانتقاالت
منابع انسانی نشان داد که مدل
اندازه گیری مدیریت راهبردی منابع
انسانی مناسب و کلیه اعداد و پارامتر
های مدل معنادار است .شاخصهای
تناسب مدل اندازه گیری به شرح
زیر است که نشانگر مناسب بودن
مدل اندازه گیری متغیرها است.

شکل  :9مدل تخمین استاندارد

05

HRP4

 -3-5بررسی فرضیات مدل
همان طوریکه در جدول  0مالحظه می گردد مدل از نظر شاخصهای تناسب در وضعیت مناسبی به سر می برد در مورد روابط
بین اجزای مدل این نتایج بدست آمده است:
جدول  :1نتايج فرضیات طرح شده
شماره فرضیه
0
2
3
0

فرضیه
افزایش سرمایه گذاریчمدیریت راهبردیчمنابع انسانیчدارایчاثر مثبت بر
رویчافزایش کیفیت خدمات میباشد
افزایش سرمایه گذاریчمدیریت راهبردیчمنابع انسانیчدارایчاثر مثبت بر
رویчکاهش نقلوانتقاالت منابع انسانیчمیباشد.
افزایش سرمایه گذاریчمدیریت راهبردیчمنابع انسانیчدارایчاثر مثبت بر
رویчافزایش استحکام فرهنگسازمانیчمیчباشد.
افزایش سرمایه گذاریчمدیریت راهبردیчمنابع انسانیчدارایчاثر مثبت بر
رویчافزایش نرخ بازدهیчمنابع انسانیчمیчباشد.

مقدار ضریب
برآورد شده

آماره t

نتایج

7/02

4/01



7/03

0/14



7/30

0/04



7/32

3/33
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شکل  :5مدل اعداد معناداری

 -6نتیجه گیری
منبع انسانی ماهر و خود کفا بهعنوان مهم ترین عامل پویای اجتماعی پیشرفته شناخته شده است .هدف کلی مدیریت منابع
انسانی عبارت از تضمین این که سازمان بتواند به کمک کارکنانش به موفقیت برسد .هدف این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت
راهبردی منابع انسانی براثربخشی سازمان میباشد .بر پایه فرضیه های طرح شده ،نتایج این تحقیق نشان داد که:
مدیریت راهبردی منابع انسانی در افزایش کیفیت خدمات و محصوالت مؤثر است (اثبات فرضیه ی اول).
محبی گرگری و دهقانی ( )0331درتحقیق خود با عنوان نقش مدیریت استراتژیک بر رضایتمندی شغلی و افزایش سطح
کیفیت خدمات در هتل های جزیره کیش به بررسی نقش مدیریت استراتژیک بر رضایتمندی شغلی و افزایش سطح کیفیت خدمات
در هتل های زنجیره ای کیش پرداختند .نتایج تحلیل های آماری انجام شده ،نشان داد که مدیریت استراتژیک باعث رضایت مندی
شغلی و افزایش کیفیت خدمات در هتلهای جزیره کیش می شود .براساس نتایج این پژوهش و یافته های آماری این فرضیه تایید
می گردد.
فرضیه دوم مدیریت راهبردی منابع انسانی در کاهش نقلوانتقاالت منابع انسانی رابطه دارد (اثبات فرضیه ی دوم).
رستم زاده ،بوداقی و سلطانی ( )0334درتحقیق خود با عنوان بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر جذب ،نگه داشت و
توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی  :بانک کشاورزی شهر ارومیه) به این نتیجه رسیدند که مدیریت استراتژیک منابع
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انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جذب ،نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی درمیان کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه دارد و
دراین تحقیق نیز تأثیر مدیریت راهبردی یا استراتژیک بر کاهش نقلوانتقاالت سازمانی مورد تایید قرارگرفت.
فرضیه سوم مدیریت راهبردی منابع انسانی با افزایش استحکام فرهنگسازمانی رابطه دارد (اثبات فرضیه ی سوم).
احمدی و حاجی علی اکبری ( )0330درتحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگسازمانی و مدیریت استراتژیک به
بررسی رابطه این دو متغیر با یکدیگر با هدف بهبود بهرهوری و اثربخشی و کارایی سازمان پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از آن
است که فرهنگ سازمان می تواند تأثیر قابل مالحظه ای بر توانایی سازمان برای حرکت به سمت اهداف بلندمدت و استراتژی
های آن گردد .براساس یافته های این پژوهش فرضیه سوم نیز مورد تایید قرارگرفت.
فرضیه چهارم مدیریت راهبردی منابع انسانی باافزایش نرخ بازدهی نیروی انسانی رابطه دارد ،همخوانی دارند (اثبات فرضیه ی
چهارم).
براساس یافته های پژوهش حسینی ،علیازده ثانی و کردخیلی ( )0334مشخص گردید رویکردهای مدیریت استراتژیک ازجمله
رویکرد تعهد باال ،مشارکتی و بازدهی منابع انسانی با افزایش نرخ بازدهی نیروی انسانی نیز رابطه دارد و این فرضیه براین اساس
تایید می شود.
براساس فرضیه های مطرح شده و مدل مفهومی که در آن مدیریت استراتژیک یا راهبردی بهعنوان متغیر مستقل و مدیریت
منابع انسانی و توانمندسازی آن ها شامل کیفیت خدمات و محصوالت  ،کاهش نقلوانتقاالت  ،افزایش استحکام فرهنگسازمانی و
افزایش نرخ بازدهی نیروی انسانی بهعنوان متغیر وابسته انتخاب شدند..
با توجه به نتایج بدست آمده ،هر چهار فرضیه مورد قبول واقع شده و اثر بخش بودن مدیریت راهبردی منابع انسانی در
سازمان تأیید شده است.
با توجه به اهمیت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمان ،به نظر می رسد انجام مطالعات بیشتر در این زمینه به روشن شدن
جوانب دیگر کمک می کند .بنابراین پیشنهاد می شود تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی در رضایت مندی مشتریان ،در رضایت
شغلی کارکنان و افزایش احساس تعلق کارکنان به سازمان بررسی شود.
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نقش بازاریابی در فروشگاههای زنجیرهای

شکوفه شیاسی قلعه ملکی ،*1مصطفی

محمدی2

تاریخ دریافت0099/92/92 :
تاریخ پذیرش0099/00/92 :
کد مقاله09209 :

چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی در فروشگاههای زنجیرهای انجام یافته است .مسئله این پژوهش این است
که وضعیت بازاریابی در فروشگاههای زنجیرهای چگونه است و چه رابطهای با میزان رضایتمندی مشتری و کسب درآمد
فروشگاههای زنجیرهای دارد؟ امروزه تمامی سازمانها دریافتهاند که تمرکز بر نیازهای مصرفکنندگان از اصلیترین
فرضیات بازاریابی میباشد که با توجه به رقابت بسیار زیاد به وجود آمده در صنعت خردهفروشی ،شرکتها با بهکارگیری
آمیختههای بازاریابی ( )FOUR-PSمیتوانند مصرفکننده بیشتری را جذب نمایند .فروشگاههای زنجیرهای به دلیل
داشتن سیستم قیمتگذاری مناسب و محصوالت متنوع نقش بسزایی در چرخه تأمین کاال ایفا میکنند .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که تمامی شرکتها درصدد کاهش هزینهها میباشند درصورتیکه عدم صرف هزینههای بازاریابی سبب
ایجاد هزینههای بیشتری میگردد و توجه به عوامل بازاریابی نقش بسزایی در درآمدهای فروشگاههای زنجیرهای دارد.

واژگـان کلـیدی :فروشگاههای زنجیرهای ،بازاریابی ،چرخه تأمین کاال

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه غیرانتفاعی فرهیختگان کرمان ،کرمان( .نویسنده مسئول)
Shokufesh1371@gmail.com

 -9دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی فرهیختگان کرمان ،کرمان.
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 -1مقدمه
صنعت خردهفروشی ازجمله مهمترین صنایع تأثیرگذار بر زنجیره تأمین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و ازجمله مهمترین
ویژگیهای محیط کنونی صنعت خردهفروشی ،رقابت فزایندهای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت
بیشتر می شود .نتیجه مستقیم این وضعیت ،ضرورت بکارگیری سازوکارهای موثر در حفظ و ارتقای رضایت مندی و کیفیت تجربه
مشتریان و به تبع آن ،سودآوری از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان است(Dobson & .
) Waterson, 2008فروشگاههای زنجیره ای نسل جدید ،فراتر از هدف تأمین کاالهای مورد نیاز مشتریان ،به دنبال خلق تجربه
ای متفاوت و دلنشین برای مشتریان خود هستند تا در عین حال از حضور در محیطی زیبا و آراسته ،احساس لذت و آرامش کنند .
) (Rana, S. S., Osman, 2014فروشگاههای زنجیرهای نیز به عنوان بخش مهمی از صنعت خردهفروشی برشمرده می شوند.
در حقیقت می توان گفت یک فروشگاه زنجیرهای میدان جنگی است که هر سانتی متر از طبقات ،دیوارها و فضای پیشخوان آن
عرصه رقابت بی رحمانه صدها تولید کننده ،عمده فروش و توزیع کننده است( .بهمنی و همکاران)0921،

 -2فروشگاههای زنجیرهای
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تفکر اولیه ایجاد فروشگاههای بزرگ توسط بازرگان بزرگ فرانسوی آریستید بوسکیو در سال  0519میالدی با تاسیس
فروشگاهی به نام بن مارشه برای فروش اجناس خرازی و پارچه تحقق یافت و این فروشگاه کوچک اساس فروشگاههای بزرگ
شد( .بهمنی و همکاران )0921،سال  0299زمان پیدایش و شکل گیری فروشگاههای زنجیرهای به نحوی بود که هم اکنون می
شناسیم .این فروشگاه ها اولین بار در کشور آلمان تاسیس شدند( .بهمنی و همکاران)0921،؛ بنابراین می توان بیان کرد سال 0292
سرآغاز تاسیس فروشگاههای زنجیرهای به حساب می آید .فروشگاه معموال یک مغازه یا غرفه برای فروش خردهفروشی کاالها
است ،همچنین مکانی است که منابع عمده فروشی نگهداری ،ارائه یا فروخته می شود .فروشگاه مکانی است که چیزی برای امانت
سپرده می شود .فروشگاه به معنای عام محلی است که کاالهای مورد نیاز مصرفکنندگان در آنجا عرضه می شود .دراین میان
فروشگاههای زنجیرهای به یک واحد بازرگانی ،خدماتی و توزیعی اطالق می شود که دامنه عملیات خود را در یک مقیاس فراگیر
اقتصادی مبنی بر مدیریت متمرکز و کارآمد محقق می نماید .فروشگاههای زنجیرهای دسته ای از فروشگاه ها هستند که با ایجاد
شبکه هایی در نقاط مختلف شهرهای یک کشور نسبت به تأمین انواع کاالهای مصرفی تالش می کنند .به طور معمول ،یک
فروشگاه زنجیرهای از چندین فروشگاه خردهفروشی تحت مالکیت مشترک و متمرکز تشکیل میشود .وظایف و کارکردهای عمده
یک فروشگاه زنجیرهای توسط یک واحد مرکزی یا یک مدیریت مرکزی کنترل می شود( .بهمنی و همکاران)0921،

 -1-2انواع فروشگاههای زنجیرهای
فروشگاههای زنجیرهای فعال را می توان به سه
دسته کلی تقسیم کرد:
 -0هایپرمارکت ها
 -9سوپرمارکت ها
 -9فروشگاههای تخفیفی

شکل  -1نمونه فروشگاه زنجیرهای

 -2-2دسترسی به فروشگاههای زنجیره ای
مکان فروشگاه و سهولت دسترسی به آن یکی ازعوامل مهم در جذب خریدار می باشد .با توجه به اینکه در گذشته در انتخاب
مکان برای گسترش فروشگاههای زنجیره ای دقت کافی صورت نگرفته است ،باید با توجه به سطح قیمت ها و توجه به راه های
دسترسی ،برنامه -ریزی اصولی در مکان یابی صحیح فروشگاههای زنجیره ای صورت گیرد .هرچند زمین در دسترس ،یکی از
عوامل اصلی محدودکننده این موضوع است(Sharkey, 2009).
شایان ذکر است مدل خرید فروشگاههای زنجیرهای به سه شکل قطعی ،امانی و مشروط انجام می شود( .بهمنی و همکاران،
)0921

 -3-2چیدمان در فروشگاههای زنجیرهای
جهت آشنایی با چیدمان فروشگاههای زنجیرهای ابتدا باید با مفهوم ذیل آشنا شویم.
 :Layoutمنظور از  Layoutچیدمان اولیه فروشگاه و جانمایی تجهیزات می باشد .نکات مهم در Layoutعبارتند از:
 .0محل قرارگیری صندوق های خروجی
 .9ورودی فروشگاه ها
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 .9فضای انبارها و محل کاالها در سطح فروشگاه )(BUFFER ZONE
 .0قرارگیری کاالهای FRESH MARKET
 :BUFFERZONEبه محل ورود کاال از انبار به سطح فروش گفته می شود .نکته بسیار مهم باز بودن فضای مقابل
 BUFFERZONEمی باشد.
توضیحات تکمیلی :صندوق های فروشگاهی در دورترین نقطه از درب ورودی فروشگاه قرار میگیرند .عمدتا ورودی
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فروشگاههای زنجیرهای در سمت راست فروشگاه میباشند به این دلیل که حدود  %59-%09مشتریان راست دست می -باشند و
تمایل دارند از سمت راست وارد فروشگاه گردند و از سمت چپ خارج شوند .در زمان طراحی  Layoutقفسه ها و صندوق های
خروجی باید در یک راستا باشند تا از برخورد مشتری به قفسه ها جلوگیری شود.
 :CUSTOMER FLOWبه معنای پیش بینی حرکت مشتری می باشد .در طراحی Layoutباید مسیر حرکت مشتری
پیش بینی شود و بر اساس آن چیدمان کاالها صورت پذیرد.
 :HEATMAPبه معنی نقاط داغ یا نقاط پرفروش هستند که در این نقاط کاالهای پرفروش قرارمی گیرند .در هنگام
چیدمان باید توجه داشت که کاالهای پرفروش در کنار سایر کاالها قرار بگیرند تا تعادل فروش بین کاالها برقرار شود .توجه به
چیدمان کاالهای پرفروش و کم فروش در الین ها سبب می شود ترافیک در الین ها متعادل باشد.
 :Planogramبه معنی چیدمان کاالها در قفسه می باشد .با توجه به اینکه هدف اصلی فروش در فروشگاههای زنجیرهای
خانم ها میباشند ،چیدمان کاالها باید به گونه ای صورت پذیرد که خرید برای آنها راحت و لذت بخش باشد ،به همین منظور باید
توجه داشت که میانگین قد خانم ها در ایران  0متر و  12سانتی متر و میانگین قد آقایان  0متر و  09سانتی متر می باشد و بدین
منظور تالش می شود کاالهایی که جذابیت بیشتری برای خانم های دارند متناسب با قد آنها چیدمان گردد.
 :Shelf planogramبه معنی چگونگی چیدمان کاال در قفسه است که بر اساس مسیر حرکت مشتری ( Customer
)Flowطراحی میشود .بدین منظور چیدمان محصوالت در فروشگاههای زنجیرهای به ترتیب ذیل صورت می پذیرد:
 LHH & HHH :LHH & HHH .0به ترتیب مخفف کلمات ( Light House holdلوازم خانگی سبک) و
( High House holdلوازم خانگی سنگین) می -باشد
 DPH :DPH .9مخفف Detergents, Perfumes and Hygieneبه معنی مواد شوینده ،عطر و بهداشتی می
باشد.
 DRY :DRY .9مخفف Dry Foodبه معنی غذای خشک است.
 OPSS :OPSS .0مخفف  Other Product Self Serviceو به معنی روزانه و یخچالی می باشد.
 Fresh Market :Fresh .1به معنای تازه فروشی است.
 :Merchandisingطبق باور عموم مرچندایزینگ به معنی چیدمان است در حالتی که چیدمان بخشی از
مرچندایزینگ میباشد ،بنابراین مرچندایزینگ عبارت است از نحوه ارائه ،چیدمان و فروش کاالها.

 -4-2اصول و قواعد چیدمان کاالها
 توجه به میانگین قد چیدمان بر اساس وزن کاال (کاالهای سبک در طبقات باال و کاالهای سنگین در طبقات پایین) اساس گروه محصول کاال (رنگ و طعم) نبودن فاصله بین کاالها نام و لیبل کاالنکته قابل توجه در استثنا چیدمان :با توجه به اینکه دومین هدف فروش ،کودکان میباشند باید کاالهایی که برای آن ها دارای
جذابیت می باشد متناسب با قد آنها در طبقات پایین چیدمان گردند ،مانند آبمیوه های سایز کوچک ،شامپو ،خمیردندان ،مسواک
بچه ،چیپس و پفک سایز کوچک

 -5-2نحوه چیدمان کاالها در قفسه
-

کاالهای سبک و ارزشمند در سطح ( Stretch Levelباالترین قفسه) چیدمان گردند.
کاالهای متوسط یا پر گردش یا کاالهای کم گردش به منظور افزایش فروش آنها در سطح  Eye Levelچیدمان
می گردند.
کاالهای پرسود و گران در سطح  Hand Levelیا  Touch Levelچیدمان می شوند.
کاالهای سنگین یا برند اختصاصی فروشگاه در سطح Stop Levelچیدمان می شوند.
نکته قابل مالحظه در چیدمان نظافت قفسه ها و کاالهای چیدمان شده می باشد.
75

 -6-2پوشش یکسان در فروشگاههای زنجیرهای
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم جامعهشناس و استاد دانشگاه در این باره میگوید« :یونیفرم کارمندان نشانگر ساختار رسمی اداره
است که باعث تمایز آن با سایر ساختهای غیررسمی میشود .شکل لباس فرم از طریق مقررات و آئیننامهها به کارکنان ابالغ
می شود .این لباس نماد شخصیت افراد و هویت سازمانی آنهاست که براساس هنجارها و ارزشهای ساخت رسمی شکل گرفته
است .لباس فرم به نوعی خط مرز ساخت رسمی و غیررسمی و اشاعهگر جو سازمانی حاکم است که منجر به تعهد بیشتر کارمندان
میشود».

 -7-2تأمین کاال در فروشگاههای زنجیرهای
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هایپرمارکت ها و تا حدودی سوپرمارکت ها معموال چهارگروه کاالیی خواروبار ،پروتئینی ،لوازم و پوشاک را عرضه می نمایند
در حالی که فروشگاههای تخفیفی بیشتر بر روی گروه کاالیی خواروبار و پروتئینی تمرکز دارند .در روش خرید قطعی پس از خرید
کاال از تأمین کننده مالکیت کاال به فروشگاه منتقل می شود و تمام مسئولیت فروش ،مرجوعی کاال و  ...به فروشگاه منتقل می
شود .در این روش با توجه به این که مالکیت کاال به خریدار منتقل می شود امکان خرید انبوه کاال زیر قیمت مصرفکننده و ارائه
کاال با تحفیفات باالتر (به صورت تخفیفات دوره ای) امکان پذیر است .همچنین بازه زمانی تسویه حساب با تأمین کننده به صورت
توافقی بین فروشگاه و تأمین کننده تعیین میگردد .خرید کاال با قیمت مناسب و ریسک های ناشی از مالکیت کاال را می توان از
نقاط قوت و ضعف این روش برشمرد .در روش خرید امانی انتقال مالکیت کاال صورت نمی گیرد .در این روش کاالهای تأمین
کننده به صورت امانی در اختیار فروشگاه عرضه کننده قرار میگیرد .نبود ریسک ناشی از مالکیت کاال و کاهش قدرت مانور
فروش گاه در ارائه تخفیفات به مشتریان مهمترین نقاط قوت و ضعف این روش است .روش خرید مشروط با توجه به توافقات خاص
بین تأمین کننده و فروشگاه می باشد و می تواند بسته به نظر دو طرف در اشکال مختلفی اجرا شود( .بهمنی و همکاران)0921،

 -3تجربه مشتری و رضایت او
با توجه به اینکه خردهفروشی قرن بیست و یکم با خردهفروشی قرن نوزده و بیست کامال متفاوت است ،خلق «تجربه
مشتری» یکی از اهداف اساسی محیط های خردهفروشی امروزی ست .امروزه خرده فروشان در سرتاسر جهان مفهوم «مدیریت
تجربه مشتری» را به خوبی فراگرفته و در بیانیه های ماموریت خود بر آن تاکید زیادی می کنند .چنانچه در بسیاری از تحقیقات
بازاریابی تجربه مشتری به عنوان یک عامل کلیدی برای شرکتها در ایجاد وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری ،کانال ها و
سرویس ها شناخته شده است.

 -4بازاریابی
بسیاری از مردم در تعریف بازاریابی آنرا پیشبرد فروش و تبلیغات تلقی می کنند .آنها استدالل می کنند که شرکت ها همواره
به دنبال فروش چیزی به مشتریان هستند .آنها هنگامی که می شنوند فروش تنها بخش کوچکی از وظایف بازاریابی را تشکیل می
دهد ،تعجب میکنند؛ اما در واقع ،حتی اگر هدف نهایی فروش باشد ،وظایف دیگری نیز وجود دارند که موجب تحقق و توسعة
فروش میشوند .این وظائف دیگر را می توان به صورت تشخیص نیازهای مشتریان ،تولید کاالهای مرغوب و قیمت گذاری عنوان
نمود .پیتر دراکر پدر مدیریت نوین درمورد بازاریابی میگوید که هدف بازاریابی افزایش فروش با تکیه بر آگاهی و شناخت مشتری
است تا کاال یا خدمت ارائه شده با نیازهای مشتری همخوانی داشته باشد .تصور عموم از بازاریابی تالش برای یافتن مشتری بیشتر
است .هر سازمان مشتریان مشخصی برای کاالهای تولیدی خود دارد .یک شرکت ممکن است در یک برهه زمانی خاص با کمبود
تقاضا ،تقاضای ناکافی یا تفاضای بیش از حد برای محصوالت خود روبه رو گردد .وظیفه مدیریت بازاریابی این است که راهکارهای
مناسبی برای برخورد با این شرایط پیشنهاد نماید .مدیریت بازاریابی نه تنها جستجو برای تقاضای بیشتر بلکه تغییر و حتی
درمواردی کاهش تقاضا را نیز شامل می شود .مدیریت باز ریابی می کوشد ،میزان ،زمان و ماهیت تقاضا را با توجه به مقتضیات
محیطی تغییر دهد .به بیان دیگر ،مدیریت بازاریابی ،مهار تقاضاست .بنابراین ،مدیریت بازاریابی عبارت از تجزیه و تحلیل ،برنامه
ریزی ،اجرا و مه برنامه هایی است که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه وتدوین می گردند .هدف از این برنامه ها ایجاد و حفظ
مبادالت است .به این ترتیب ،مدیران بازاریابی شامل مدیران فروش ،فروشندگان ،مدیران تبلیغات ،محققین بازاریابی ،مدیران
محصوالت و مدیران امور قیمت گذاری میباشند( .خورشیدی ،صابری)0959،
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 -1-4برخی از انواع بازاریابی

 -5تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در فروشگاههای زنجیرهای
 -1-5پیدایش مفهوم 4PS
در متون مختلف بازاریابی مفهوم  0پی به عنوان یک اصل مورد پذیرش واقع شده است 0.پی مخفف  0واژه محصول ،قیمت،
ترفیع و مکان می باشد .مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه  0219به وسیله نیل بورن معرفی شد و به  0پی معروف
گشت( .وکیل الرعایا ،واحدی ،عرب احمدی)0920،
-0محصول ( :)Productمحصول اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی است .محصول ،حاصل کار عرضه محسوس
موسسه به بازار است .محصول موارد :تنوع ،کیفیت ،طرح ،ویژگی ها ،نام تجاری ،بسته بندی ،اندازه ،خدمات ،تضمین ها و مرجوعی
ها را در برمیگیرد( .سهرابی ،محمدی)0921،
-9قیمت ) :(Priceقیمت یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است و عبارت است از میزان پولی که
مشتریاندبرای کاال می پردازند قیمت شامل :لیست قیمت ،تخفیفات ،تخفیفات فوق العاده ،زمان پرداخت و شرایط اعتبار می باشد.
(سهرابی ،محمدی)0921،
-9مکان یا توزیع) : (Placeمکان یا توزیع در واقع کلیه فعالیت هایی که شرکت برای تدارک و در دسترس قرار دادن کاال نزد
مشتریان هدف انجام میدهد را در بر می گیرد .مکان عرضه شامل کانال های توزیع ،پوشش کاال ،جور بودن کاال ،نقاط عرضه،
موجودی کاال و حمل ونقل می باشد( .سهرابی ،محمدی)0921،
-0ترویج یا فعالیت های پیشبردی ) :(Promotionتمام فعالیت هایی را که شرکت برای ایجاد ارتباط جهت پیشبرد کاالهای
خود نزد بازار هدف انجام میدهد ،دربرمی گیرد .فعالیت های پیشبردی شامل تبلیغات پیشبرد فروش ،تبلیغات رسانه ای ،کارکنان
فروش ،روابط عمومی و بازاریابی مستقیم می باشد( .سهرابی ،محمدی)0921،
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-0بازاریابی برند :بازاریابی برند ) (Brand Marketingرویکرد خاصی برای ایجاد نام و طرح برند ،برقراری ارتباطات خالقانه
روشن و انجام فعالیتهای بازاریابی است که محصول شما را از دیگران متمایز میکند .بازاریابی برند با بسیاری از شاخههای
تبلیغات همکاری میکند .این نوع بازاریابی با هدف تولید محصولی ایجاد میشود که مخاطب را جذب و بازار فعلی را هدایت کند.
-9بازاریابی متقاعدسازی یا اقناعی ) :(Persuasive Marketingبازاریابی متقاعدسازی نوعی بازاریابی است که بهطور
خاص به مصرفکنندگان خواهد پرداخت و با رویکردهایی که اعمال میکند سبب متقاعد کردن خریداران خواهد شد.
 -9بازاریابی کالمی) : (Buzz Marketingبازاریابی کالم نوعی ترویج رایگان چه شفاهی چه مکتوب است؛ که در آن
مشتریانی که از کسبوکار ،محصول ،خدمات ،یا رویدادی راضی بودهاند ،از رضایتمندیشان به دیگران میگویند .تبلیغ دهان به
دهان یکی از موثقترین شیوههای تبلیغ است؛ زیرا افرادی که از تبلیغ آن شیء نفعِ شخصی نمیبرند ،با هر بار توصیه کاال یا
خدماتی ،از اعتبار خودشان مایه میگذارند.
 -0بازاریابی از راه دور) : (Close Range Marketingبازاریابی از راه دور یا استفاده از تلفن برای انجام تالش های
بازاریابی ،بزرگترین رسانه تبلیغات مستقیم در کشورهای پیشرفته ای چون آمریکا است؛ و امروزه به بخش مهمی از برنامه ارتباطی
بازاریابی یکپارچه در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.
 -1بازاریابی ابری) : (Cloud Marketingبازاریابی ابری یا کلود مارکتینگ ،فرآیند تالش کسب و کارها برای فروش
آنالین خدمات و کاالهایشان از طریق تجربه دیجیتال یکپارچه است که برای کاربران نهایی به صورت فردی اختصاص یافته است.
هدف از بازاریابی ابری استفاده از روشهای تبلیغاتی برای هدفگیری مشتریان از طریق اپلیکیشن های آنالین بوسیله وب سایت
های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک ،توئیتر و پورتال های آنالین است .پلت فرمهای کلود مارکتینگ (پلت فرمهای بازاریابی
ابری) بوسیله یک پلت فرم شخص ثالث پشتیبانی می شوند.
 -1بازاریابی مصرفکننده) :(Consumer Marketingنوع مستقیمی از بازاریابی از است که با مصرفکننده در ارتباط می
باشد و بسیار رایج می باشد.

 -2-5پیدایش مفهوم 4c
در سال  0551با توجه به تغییر در فضای کسب و کار ،مدل آمیخته بازاریابی 3سی مطرح شد 3.سی مخفف 3
واژه ی ارزش مشتری یا مصرفکننده ،هزینه ایجاد ارزش ،آسایش و راحتی خرید وتعامل میباشد .این مدل مشتری
محور بوده و نقطه تمایز آن ایجاد تجربه کاربری خوب برای مشتری است.
-0ارزش مشتری یا مصرفکننده ) :(CUSTOMER/CONSUMER VALUEاین عامل به معنی مجموعه خدماتی
است که مورد نیاز و خواست مشتریان است ،انتظارات آنها را برآورده میکند و باعث ایجاد رضایت میشود .مشتریان ،محصوالت را
خریداری نمیکنند ،بلکه منافع ،مزایا و ارزشهای محصوالت و خدمات را خریداری میکنند .از این رو فروشگاههای زنجیرهای
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خردهفروشی باید سعی کنند کاالهایی را تأمین کنند که مورد نیاز و خواست مشتریان باشد و به بهترین شکل ،انتظارات مشتریان را
برآورده کند .دامنه کاالها باید به اندازه کافی ،وسیع و عمیق باشد.
 -9هزینه ) :(Costباید سعی شود تا هزینه مشتریان فروشگاه تا حد ممکن ،کاهش یابد .همچنین قیمتها باید طوری باشد
که مشتری احساس کند در مقابل پولی که پرداخت میکند ،چیز باارزشی به دست میآورد و ریسک کمتری را متحمل میشود.
 -9آسایس و راحتی خرید ( :)CONVENIENCEراحتی مشتری ،عوامل مهم و گسترده ،از مکان فروشگاه و نزدیکی و
دسترسی آسان به آن گرفته تا وجود پارکینگ و امکانات و تسهیالت را برای خرید راحت در فضای فروشگاه در برمیگیرد.
همچنین امروزه فراهم کردن امکان خرید الکترونیکی یکی دیگر از ابزارهای مهم در ایجاد راحتی برای مشتریان است .با توجه به
ظهور انقالب راحتی در دنیا ،مشتریان و مصرفکنندگان به دنبال محصوالت راحتتر ،خدمات سهلتر و خرید آسانتر هستند که
باید به عنوان یک مزیت رقابتی عمده و پایدار به آن توجه شود.
 -0تعامل ( :)COMMUNICATIONارتباطات ،فرآیند دوطرفهای است که در آن به تبادل اطالعات پرداخته میشود.
ارتباطات متقابل بین فروشگاه و مشتری باعث ایجاد اعتماد خواهد شد .عالوه بر این ،ارتباطات اثربخش با مشتری به شناخت بهتر
نیازها ،سالیق ،عالیق و انتظارات مشتریان میانجامد و پرداختن به این موارد ،رضایت و وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد
داشت.
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نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش ارائه تاثیر بازاریابی در فروشگاههای زنجیرهای است .درصورتیکه شرکتها جهت کسب مزیت رقابتی
عوامل آمیخته بازاریابی را در راستای اهداف مشتریان قرار دهند اهداف سازمان نیز برآورده می شود ،بنابراین می توان گفت
فروشگاههای زنجیرهای با به کار گیری آمیختههای بازاریابی ازجمله ارائه محصوالت با کیفیت دارای قیمت مناسب و در دسترس و
به کار گیری شیوه های تبلیغاتی مناسب میتوانند سبب ایجاد زمینه ای جهت خریدهای پنهان مصرفکنندگان شوند و مزیت رقابتی
الزم را در میان رقبا به دست بیاورند و به اهداف سازمان خود نیز دست یابند .در میان عوامل آمیخته بازاریابی قیمت بیشترین تاثیر
را بر جلب رضایت مشتری دارد .از سوی دیگر با توجه به افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژی کیفیت محصول هم نقش بسزایی
ایفا میکند؛ بنابراین با تجزیه و تحلیل ها به این نتیجه می رسیم فروشگاههای زنجیرهای با استفاده از روش های مختلف بازاریابی
میتوانند سبب افزایش فروش و تدوام فعالیت خود شوند.

منابع
-0
-9
-9
-0
-1

علی بهمنی ،رضا آقائی ،میالد آقایی ،0921-بررسی وضعیت صنعت خردهفروشی (مورد مطالعه :تاکید بر فروشگاههای
زنجیرهای ایران)
دکتر غالمحسین خورشیدی ،صابر مقدمی ،0959-تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی
یونس وکیل الرعایا ،حسن واحدی ،حامد عرب احمدی(0920-تبیین نقش عناصر آمیخته بازاریابی در خریدهای برنامه ریزی
نشده در فروشگاههای زنجیرهای)
طهمورث سهرابی ،مرتضی محمدی(0921-بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتریان)
روزنامه دنیای اقتصاد
6- https://basirat.ir/fa/news/14327-Dobson, P. W., & Waterson, M. (2008). Chain-store
)competition: customized vs. uniform pricing (No. 2068-2018-1613
7- Rana, S. S., Osman, A., & Islam, M. A. (2014). Customer satisfaction of retail chain
stores: Evidence from Bangladesh. Journal of Asian Scientific Research, 4(10), 574
8- Sharkey, J. R. (2009). Measuring potential access to food stores and food-service places
in rural areas in the US. American journal of preventive medicine, 36(4), S151-S155

66

