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چکـیده
گردشگری از شاخههای بزرگ صنعت جهانی است و فعالیت در آن ،صنایع متنوع دیگر را نیز درگیر میکند .لذا کارآفرینی
در گردشگری میتواند موجب رونق جامعه گردد .از طرفی کارآفرینی بدون در نظر گرفتن چارچوب معین امکانپذیر نیست
و باید با برنامه اقدام به طراحی کسبوکار نمود تا بخشهای سهیم ،تعریف و شناسایی شوند .مدل بوم کسبوکار از
تکنیکهایی است که میتوان به کمک آن به طراحی اولیه کسبوکار دست یافت .استان یزد به دلیل قرارگیری در مرکز
کشور و برخورداری از جاذبههای فراوان ،پتانسیل باالیی برای جذب گردشگر و به دنبال آن توسعه کسبوکارهای مرتبط
را دارد .لذا در پژوهش حاضر ،نیازهای گردشگران در مصاحبه با  03گردشگر داخلی و  03گردشگر خارجی مشخص
گردید 00 ،بوم اولیه طراحی شد و از بین آنها ،پس از اعمال نظر خبرگان حوزه کسبوکارهای نوپا 0 ،بوم برگزیده شد تا
به روش تاپسیس فازی و با توجه به ابعاد بوم کسبوکار استروالدر رتبه-بندی شود .نتایج در وهله اول نشاندهنده نیازهای
گردشگران بهعنوان مشتریان نهایی هستند و در ادامه نشان می-دهند که بومهای صنایعدستی ،کویر نوردی و کارت
اعتباری اولویتهای برتر ایجاد کسبوکار هستند.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ،کارآفرینی ،مدل بوم کسبوکار ،تاپسیس فازی.

 -1کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهرهوری دانشگاه یزد
 -2دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد (نویسنده مسئول) zanjirchi@yazd.ac.ir
 -3استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،1311جلد دو

استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای طبیعی موجود از گامهای اساسی توسعه در هر کشور است .مسئله مهم در اینجا توجه به
بخشهای دیگر تولید درآمد و ارزآوری به منظور پایان دادن به اقتصاد تکمحصولی است که اولین قدم در جهت رشد و توسعه
پایدار محسوب میشود(بورقانی ،فراهانی و دیگران .)66:0094،تغییرات در فناوریها  ،ناپیوستگی در محیط کسبوکار و همینطور
تغییرات در سبک زندگی جامعه ،از جمله دالیل تغییر در بازار است و در نتیجه فرصت ایجاد کسبوکار را به دست میدهد
(پندرگاست .)4336،رشد سریع بخش کسبوکارهای خدماتی نیز فرصتی برای کسبوکار جدید به شمار میرود .امروزه بیش از 03
درصد نیروی کار در بخشهای خدماتی مشغول به کار هستند (گزارش بانک جهانی.)4300 ،
صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین پدیدههای هزاره سوم ،طی نیمقرن گذشته با رشد تصاعدگونه خود تأثیر به-
سزایی در پویایی اقتصادی و تبادالت فرهنگی کشورها داشته است؛ به طوری که بسیاری از صاحبنظران ،قرن حاضر را قرن
گردشگری نام نهادهاند (بحرینی .)06:0099 ،بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ،به طور میانگین قریب به  03درصد از
صادرات خدمات جهان و ده درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها مربوط به صنعت گردشگری و همچنین از هر ده شغل موجود در
جهان ،یک شغل در حوزه گردشگری است (گزارش سازمان جهانی گردشگری .)4300 ،صنعت گردشگری را صنعتی چتری
مینامند ،زیرا طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی مختلف که با یکدیگر ارتباط مشخص در حوزه بیشتری دارند ،در این صنعت
گرد هم آمده است .تورگردانان ،هتلداران ،بازاریابان ،طراحان و فعالین صنعت نشر ،مدیران محلی صنعت حمل و نقل و  ...همه و
همه در یک چیز با یکدیگر اشتراک دارند و آن رضایت گردشگر است (محمود زاده و ارجمندیان.)004:0094 ،
از رویکرد کارآفرینی ،گردشگری موضوع ویژهای است و درک آن نسبت به دیگر بخشهای صنعتی متفاوت است .در این
فرآیند افراد صاحب منفعت با انگیزههای فردی جداگانه برای یک رویکرد هماهنگ وجود دارند .آنان بخش مهمی از اقتصاد را با در
نظر گرفتن ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و محیط زیستی از راه یک استراتژی که بر روی محصول اقتصادی اثر گذار تمرکز دارد،
توسعه میدهند .به نظر میرسد گردشگری بخشی ارزشمند برای سرمایهگذاران و کارآفرینان است (محمود زاده و ارجمندیان،
 .)006:0094تیلور ویژگی تقاضای گردشگری را سرعت تغییرات آن میداند و معتقد است بعد عرضه باید توانایی انطباق سریع با
تغییرات بازار تقاضا را داشته باشد .به عبارت دیگر وجود مکانیزم دریافت اطالعات و ارزیابی وضعیت و واکنش به محیط در سیستم
گردشگری الزامی است (صفری و محمد میرزایی بافقی .)003:0090 ،عملیاتی که در این میان مورد نیاز است ،فرآیندی خالق برای
تولید تعداد زیادی ایده در زمینه کسبوکار و غربال کردن موفق بهترینهای آنهاست (استروالدر و پیگنیور.)004:4303 ،
لذا کارآفرینی و نوآوری در حوزه گردشگری مسئلهای بسیار مهم و حیاتی برای این صنعت است؛ در این راستا وجود ساختاری
برای مطرح شدن و پرورش و توسعه ایدههای خالق و ارائه چارچوب تحقیق می تواند کمک کننده باشد و اینن موضنوع در حنالی
است که کمبود بحث کارآفرینی با ایدههای نو در حوزه گردشگری در تحقیقات کاربردی احساس میشود .بنابراین در راستای توجه
به این خأل پژوهشی ،مطالعه حاضر با شناسایی نیازهای مشتریان بخشهای گردشگری استان یزد ،به معرفی و بهکنارگیری مندل
بوم استروالدر در طراحی کسبوکار در حوزه گردشگری میپردازد تا در نهایت بتنوان بنا اسنتفاده از نتنایج ،بنه تابلوهنای منتخنب
کسبوکار در استان یزد دست یافت و نیز اولویتهای این تابلوها را از لحاظ کیفیت و درستی طراحی مشخص نمود.

 -2مروری بر ادبیات تحقیق
 -1-2کارآفرینی ،گردشگری و ارتباط آنها با یکدیگر
مفهوم کارآفرینی اولین بار در سال  0۰33بنانهاده شد و از آن زمان تاکنون نمود پیدا کرده است .کارآفرینی را فراتر از شغل و
حرفه باید یک شیوه زندگی دانست که با ایجاد و انتقال آن به نسل جدید ،بسیاری از مشکالت و آسیبهای اجتماعی برطرف
میشود .پیتر دراکر کارآفرینی را شروع یک فعالیت اقتصادی کوچک توسط یک فرد میداند که نیروهای کار جامعه برای کسب
تواناییها و شایستگیها ،رفع نقاط ضعف و بهرهگیری از فرصتها با هدف یافتن جایگاه مناسب در محیط اقتصادی و تأمین امنیت
شغلی خود در رابطه با شبکههای سازمانی انجام میدهند .در واقع کارآفرینی راهبردی کالن برای کاهش بیکاری و بهرهبرداری
کارا و اثربخش از منابع به ویژه منابع انسانی جامعه است .در حدود نیمی از کارکنان کشورهای توسعهیافته در کسبوکارهای
کوچک مشغول فعالیت هستند .بیشتر مشاغل جدید را کسبوکارهای کوچک ایجاد میکنند و سهم این کسبوکارها در بازار کار در
حال افزایش است .از جمله پیامدهای کارآفرینی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و وارد شدن زنان به عرصههای کسبوکار و
افزایش مالکیت آنها در کسبوکارها اشاره کرد .در نهایت ،آموزش کارآفرینی و تربیت کارآفرینان میتواند یکی از راهکارهای
توسعه اشتغال کشور باشد( .سلطانی نژاد و وثوقی)0:0096 ،
سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری را بدین گونه تعریف نموده است« :گردشگری ،کلیه فعالیتهای افرادی است که سفر
میکنند و در مکانهایی به غیر از محیط معمول زندگی خود با هدف فراغت ،کار و تجارت یا دیگر اهداف به مدت کمتر از یک
سال متوالی اقامت دارند» (تعریف سازمان جهانی گردشگری .)4303 ،ساختار گردشگری مجموعهای از امکانات ،تسهیالت و
قوانین ،عناصر خدماتی (اقامتی ،پذیرایی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،فروش و  ،)...حملونقل ،شرکتها و سازمانهای گردشگری است
2

که به همراه جاذبهها به عنوان عوامل عرضه ،سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل داده و نیازهای گردشگران را در مقصد
برآورده میسازند .البته ویژگیهای ساختار گردشگری هر مکان به نوبه خود از یک طرف متأثر از اهمیت ،اعتبار ،ماهیت ،تنوع،
نقش و کارکرد (تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،تفریحی ،تجاری و  )...جاذبههای مکانی و از طرف دیگر متأثر از ویژگیهای اجتماعی،
فرهنگی ،باورهای اعتقادی و اقتصادی ساکنین محلی و گردشگران است .همچنین کارکرد گردشگری یک شهر یا منطقه
گردشگری ،نسبت و سهمی است که آن منطقه در بخش عرضه (مقصد) در سیستم گردشگری در زمینههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و  ...دریافت میکند که باید هزینه -فایده آن برای دستیابی به توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار
گیرد(محبوب فر و دیگران.)039:0093 ،
توسعه پایدار فرآیند استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها ،توسعه فناوری و تغییر نهادی است که به نسبت پاسخگوی نیاز
جامعه امروز است (بحرینی .)06:0099 ،توسعه گردشگری پایدار عبارت است از مدیریت تمامی منابع به صورتی که بتوان ضمن
حفظ میراث فرهنگی ،فرآیندهای اکولوژیکی ،تنوع زیستی و سیستمهای حیاتبخش ،نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و هنری را
برآورده کرد .نقش کارآفرینی در توسعه گردشگری پایدار و شناسایی راههای توسعه کارآفرینی در زمینه گردشگری غیر قابل انکار
است .گردشگری به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی ،به فعالیتهای کارآفرینانه زیادی نیاز دارد .توجه به کارآفرینی برای توسعه
گردشگری ،باید بر مبنای تحریک کارآفرینان باشد .همچنین در کنار ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی جوامع و مناطق ،منابع
کمیاب جوامع نیز باید حفظ شود (خوشنود بختیاری و جهاندار ملک آبادی.)4:0090 ،

مدلهای کسبوکار به این موضوع میپردازند که شرکت چگونه استراتژی رقابتی خود را از طریق طراحی محصول یا خدماتی کنه
به بازار عرضه میکند تعریف میکند ،چگونه خود را از شرکتهای دیگر با گزاره ارزش متمایز میکند و چگونه زنجیره ارزش خنود
را با شرکتهای دیگر در یک شبکه ادغام میکند( .بکن و همکاران .)60:4306 ،در یک سطح بسیار کلنی و شنهودی ،ینک مندل
کسبوکار توصیفی از یک سازمان و نحوه عملکرد آن در دستیابی به اهداف خود (به عنوان مثال ،سودآوری ،رشد ،تأثیر اجتماعی و
 )...است .با این حال ،فراتر از سطح شهودی ،به دلیل عدم توافق محققان بر تعاریف عملیاتی ،بیشتر از یک مدل کسبوکنار وجنود
دارد .در حقیقت ،در طول دو دهه گذشته ،مدل کسبوکار به یک مفهوم بسیار مهم به خصوص در زمیننههنای مندیریت فنناوری،
نوآوری و استراتژی و اخیراً ،پایداری محیطی و کارآفرینی اجتمناعی تبندیل شندهاسنت (ماسنو و همکناران .)4:430۰ ،ینک مندل
کسبوکار ابزاری مفهومی است که مجموعهای وسیع از اجزا و روابط را در برگرفته و بیان منطق یک کسنبوکنار بنهخصنوص را
امکانپذیر میسازد .به عبارت دیگر مدل کسبوکار بیان کننده ارزشی است که یک شرکت به یک یا چند بخش از مشتریان ارائنه
میکند .این مدل همچنین ساختار ،معماری و شبکهای از شرکا که در ایجاد بازاریابی و عرضه این ارزش مشارکت دارند و آن را به
منظور تولید جریانهای درآمدی پرسود و پایدار ارائه میدهند را نیز شرح میدهد .یک مدل کسبوکار مناسنب ،تواننایی آن را دارد
که با پاسخ به سؤاالت در زمینه مشتری ،ارزش مشتری و چگونگی کسب درآمد ،منطق اقتصادی فعالیت سازمان را توضنیح داده و
بیان کند که چگونه میتوان ارزش مورد نظر مشتریان را با هزینه مناسب ارائه کرد (وکیلی صادقی و همکاران.)63:0094 ،
برای طراحی مدلهای کسبوکار الگوهای مختلفی وجود دارد که شرح مختصری از آن در جدول  0بیان گردیده است:
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 -2-2مدل کسبوکار

جدول  -1الگوهای مختلف مدل کسبوکار
عنوان مدل
SOFT

(متلی و پدرسون)
MAPIT

(اسلوتر و همکاران)

IDEA

(توکی و پورتر)

VISOR

(امرال و ساوی)

توضیح
برای طراحی مدل کسبوکار در حوزههای خدماتی ،سازمانی ،مالی و فناوری به کار میرود و به مشارکتهای
مبتنی بر ارزش ،بعد بازار ،عوامل تأثیرگذار محیطی و نیز ابعاد مختلف کسبوکار در طراحی مدل توجه دارد.
اما در مقابل به فازهای طراحی مدل و تغییرات عوامل مؤثر بر کسبوکار توجهی ندارد.
به ابعاد بازار ،عوامل دخیل ،محصول ،حوزه تأثیر و معامالت میپردازد .در این مدل زنجیره ارزش ،ابعاد مختلف
کسبوکار در طراحی مدل و تأثیر بخشهای مختلف شبکه ارزش بر یکدیگر تحت بررسی دقیقی قرار می-
گیرند ،ولی ریسکهای کسبوکار مدنظر نیستند و همانند مدل  SOFTبه فازهای طراحی مدل و تغییرات
عوامل تأثیرگذار بر کسبوکار توجهی نمیشود.
حوزههای شناسایی ،طراحی ،ارزیابی و جمعآوری و یکپارچه سازی یک کسبوکار را در بر میگیرد و توجه
ویژهای به مالکیت مبتنی بر ارزش ،فازهای طراحی مدل کسبوکار ،تغییرات و قابلیتهای بالقوه فناوری و
شناسایی و مقایسه مدلها دارد ،اما عدم توجه جامع به عناصر و ابعاد طراحی مدل کسبوکار و عوامل
تأثیرگذار محیطی در طراحی مدل از نقاط ضعف آن برشمرده شده است.
تمرکز این مدل بر ارزش ،خدمت ،سازماندهی ،درآمد و رابطه متقابل یک کسبوکار است .بنابراین بعد
مشتری مداری ،ابعاد و عناصر طراحی مدل ،یکپارچه سازی رویکردهای مختلف توسعه کسبوکار و اهمیت
دادن به تجارب کاربر و رابطه متقابل از نقاط قوت آن است ،اما در این مدل نیز توجه جامعی به فازهای
طراحی مدل کسبوکار نشده است.
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عنوان مدل
( FBBMهری ،بومن
و همکاران)
DYNAMIC

(کیجل و همکاران)
( BMCاستروالدر و
پیگنیور)

توضیح
سازمانی ،فناوری ،خدماتی و مالی یک کسبوکار را دربر میگیرد .توجه به مشارکت مبتننی بنر ارزش ،شنبکه-
های ارزش انعطافپذیر به جای زنجیرههای ارزش سنتی استاتیک و خطی ،ارتباط بین ابعناد مختلنف و ارزش
قائل شدن برای فاز طراحی و نیز روایی و پایایی مدل کسبوکار قبل از شکلگیری شنبکه از نقناط قنوت آن
است .حال آنکه در این مدل توجه جامعی به فازهای طراحی مدل و عوامل محیطی نشده است.
به طراحی خدمات ،طراحی سازمانی ،طراحی فناوری و طراحی مالی اشاره میکند و توجه خاصی به
تغییرمحوری و پویایی کسبوکار ،ابعاد و عناصر طراحی مدل و نیز ابعاد مختلف ارزش دارد اما برنامهای برای
توجه جامع به فازهای طراحی مدل ندارد.
این مدل توجه خود را به چهار جنبه اصلی کسبوکار یعنی محصنول ،واسنط مشنتری ،مندیریت زیرسناخت و
جنبههای مالی معطوف کرده است .بوم طراحی کسبوکار استروالدر ( )BMCبه عنوان رایجتنرین و گسنترده-
ترین مدل کسبوکار شناخته شده است و به عنوان ارائه کننده زبان مشنترک در توصنیف ،تجسنم ،ارزینابی و
تغییر مدل کسبوکار مشهور است.
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در ادامه تعریف و مدل استروالدر و پیگنیور شرح داده خواهد داشت .طبق این تعریف ،مدل کسبوکار توصیفی است از ارزشنی
که یک شرکت به یک یا چند بخش از مشتریان ارائه میدهد؛ طرحی است از شرکت و شبکه همکاران آن برای ایجاد بازارینابی ،و
تحویل ارزش و سرمایههای ارتباطی برای ایجاد جریاناتی که منجر به کسب درآمدهای مثبنت (سنود) و باثبنات منیشنوند .مندل
کسبوکار ،منطق یک شرکت در چگونگی خلق ،ارائه ،و کسب ارزش را توصیف میکند .اینن محققنان ننه عنصنر سنازنده مندل
کسبوکار را مطابق شکل چنین توضیح میدهند (قربانی.)00:0090 ،
جدول -2مدل کسبوکار استروالدر (قربانی)1931 ،
فعالیتهای کلیدی:
شرکای کلیدی:
ارزشهای
چه فعالیتهایی برای ایجاد
ارتباط با مشتری:
چه فعالیتهایی
پیشنهادی:
ارزش پیشنهادی الزم است؟
با هریک از بخشهای مشتریان چه
بخشهای
برونسپاری
سازمان برای حل
کانالهای توزیع؟ ارتباط با
روابطی ایجاد میکند این رابطه چقدر
مشتری:
میشوند چه
مشکل مشتری و
جریانهای
مشتریان؟
سازمان به چه هزینه دارد؟
منابعی خارج از
برآوردن نیازهای او
درآمدی؟
کسانی خدمت
سازمان کسب
ارزشهایی
چه
میکند؟ مشتریان
منابع کلیدی
میشوند؟ چه
ارائه میکند؟
کانالها
اصلی سازمان چه
داراییهای موردنیاز برای ارائه
کسانی شرکای
چه
ارزشهای پیشنهادی از طریق چه سازمان
کسانی هستند؟
ارزش چیست؟ کانالهای
ما
کلیدی
کانالهای ارتباطی به دست مشتریان نیازهایی از مشتری
توزیع؟ ارتباط با مشتریان؟
هستند؟
میرسد؟ توزیع و فروش چگونه است؟ را برطرف میکند؟
جریانهای درآمدی؟
جریانهای درآمدی :ارزشهای پیشنهادی که به مشتریان
ساختار هزینه :چه عناصری از مدل کسبوکار منجر به هزینه میشوند؟
ارائه میشوند چگونه به جریانهای درآمدی تبدیل میشوند؟
هزینههای اساسی کجا صرف میشود؟ منابع پرهزینه کدامها هستند؟
مشتریان چگونه و چقدر پرداخت میکنند؟ برای کدامیک
فعالیتهای پرهزینه چطور؟
اکنون پول پرداخت میکنند؟

 -3-2مروری بر مطالعات گذشته
موحد ،زنوز ،و منتظری( )0094در پژوهشی به بررسی جایگاه گردشگری شهری در توسعه کارآفرینی در رشد اقتصادی شهر
تهران با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی پرداختند .در این پژوهش اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهری و راهبردها و
سیاستهای اجرایی الزم در خصوص ارتقاء وضعیت گردشگری شهر تهران در راستای کارآفرینی و اشتغال بررسی شد .نتایج و
یافتههای پژوهش بر نقش مثبت و منفی توسعه گردشگری در توسعه پایدار شهری و در نتیجه توسعه اقتصاد و کار آفرینی در به-
کارگیری بهینه و کارآمد منابع و جاذبههای موجود در شهر تهران اشاره دارد (زنوز و همکاران .)0094،بررسی پتانسیل گردشگری در
توسعه کارآفرینی پایدار نواحی روستایی هدف عمده مقالهای است که رحمانی و همکاران به بررسی آن پرداختند ،که نشان میدهد
توسعه گردشگری بر ارتقاء متغیرهای ریسک پذیری ،توفیق طلبی و نیت کارآفرینانه آثار مثبتی داشته است (رحمانی و همکاران،
 .)009۰در ادامه ،عبدوس و زندمقدم با هدف ارزیابی سیاستهای مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری شهرستان مهدیشهر با
تأکید بر حکمرانی خوب پژوهشی انجام دادند .از بین مؤلفههای تشکیل دهنده منابع ،مؤلفه شبکهها بیشترین تأثیر را بر اکوسیستم
کارآفرینی گردشگری داشت .همچنین از بین مؤلفههای تشکیل دهنده زیرساختهای فیزیکی ،مؤلفه زیرساخت ارتباطی بیشترین
تأثیر را بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری از خود نشان داد .مؤلفه آموزشی و مؤلفه گرایشها نیز تأثیر باالیی بر اکوسیستم
کارآفرینی گردشگری دارند .با توجه به مقادیر مؤثر تابع هدفی که برای منابع ،زیرساختهای خدماتی و فیزیکی و حکمرانی خوب
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 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در حیطه پژوهشهای کاربردی است و از بعد کنترل متغیرها ،توصیفی و از نظر شیوه
گردآوری دادهها در دسته پیمایشی طبقهبندی میشود .جامعه آماری تحقیق ،گردشگران استان یزد هستند که بر اساس نمونه گیری
قضاوتی یا تعمدی انتخاب شدهاند که در طی آن  03گردشگر داخلی و  03گردشگر خارجی برای مصاحبه جهت شناسایی نقاط
قوت و ضعف سفر به استان یزد برگزیده شدند و در نهایت پرسشنامههایی که برای تعیین برترین بومها و اولویتبندی آنها طراحی
شده بود ،بین  00نفر از خبرگان حوزه استارتاپ و کسبوکارهای نوپا توزیع گردید .پژوهش به دنبال پاسخ به سواالتی مبنی بر
چگونگی دستیابی به ابعاد مختلف کسبوکار ،چگونگی توسعه ایده در ابعاد  9گانه مدل بوم کسبوکار و همچنین تعیین اینکه
کدامیک از ایدههای کسبوکار در حوزه گردشگری قابلیت تبدیل شدن به مدل کسبوکار را دارند ،است.
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به دست آمد ،میتوان گفت که منابع بیشترین اثرگذاری را بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری به خود اختصاص دادهاند(عبدوس و
زندمقدم .)009۰ ،سالم قهفرخی و همکاران در پژوهش خود به بررسی تفاوتهای فرهنگی در مقاصد گردشگری با تکیه بر نظریه
هافستد پرداختند که طبق یافتههای این تحقیق مسئولیت مقصد گردشگری با دولتها و مشاغل شخصی است در حالی که تبلیغات
و بازاریابی با سازمانهای گردشگری ملی یا منطقهای است و همچنین عمده ذینفعان افرادی هستند که با یکدیگر رقابت و در عین
حال مشارکت دارند .در نهایت این تحقیق به پیشنهاد مدلی ترکیبی و یکپارچه شامل مدیریت بحران و وابستگی آن به رویکردهای
بین فرهنگی منجر شده است (سالم قهفرخی و همکاران.)0099 ،
ماهانجان و همکاران در تحقیق خود به منظور افزایش بهرهوری و اثربخشی معامالت ،کاهش هزینه معامالت و ارائه خدمت
به مشتریان بازار گردشگری شهر گوآ در هند ،نیاز به یک مدل کسبوکار مبتنی بر  ICTبرای صنعت توریسم این منطقه را نشان
دادند (ماهانجان و همکاران .)4300 ،کالمنزر و پترز به بررسی عملکرد کارآفرینی ،اندازه شرکت و عملکرد مالی در شرکتهای
خانوادگی گردشگری پرداختند که نتایج این پژوهش نشان داد که نوآوری و پیشگیر بودن برخالف متغیر ریسک پذیری ،متغیر
مرتبط برای توضیح عملکرد است .عالوه بر این اندازه شرکت با اثر عملکردی آن رابطه عکس دارد .پیشنهادات پژوهش مبنی بر
تقویت همکاری برای غلبه بر ضعف اندازه شرکت و تحریک کارآفرینی و نوآوری است (کالمنزر و پترز .)4300،صنعت کارآفرینی به
شکل رقابتی در صنعت گردشگری هدف تحقیق تیزریا و فرریا است .این تحقیق نشان داد که حمایت خارجی و سرمایهگذاری،
نقش بزرگتری در این زمینه دارند و شرکتها باید برای بهرهوری تجاری بیشتر و کارآفرینی ،در نوآوری و تبلیغات خود سرمایه
گذاری کنند تا رقابت منطقهای قویتری حاصل شود (تیزریا و فرریا .)4309 ،ماکای و همکاران در مطالعه خود نقش پیشرفت
استفاده از روشهای موبایلی در گردشگری(به خصوص گردشگری کشاورزی) را بررسی کردند .این مقاله از موارد معدودی است که
این روش را در صنعت گردشگری به کار برده است .پژوهش ،این تکنیک را ابزار مؤثری برای هدایت و تفسیر تنظیمات اجتماعی و
مکانی معرفی میکند که به وسیله آن سرمایه گذاریهای گردشگری جدید پدیدار میشوند و تکامل پیدا میکنند (ماکای و
همکاران.)4300 ،

 -1-3مراحل انجام تحقیق
مراحل کلی انجام تحقیق در شکل زیر نشان داده شده است:
استخراج عوامل مهم گردشگری استان یزد در قالب نقاط قوت و ضعف و نیازهای گردشگری استان)0 :
مصاحبه با گردشگران داخلی و خارجی  )4مصاحبه مستقیم با کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی
طراحی بوم های کسب و کار
توزیع پرسشنامه سنجش بوم های منتخب خبرگان
اولویت بندی و رتبه بندی بوم ها
تعیین مناسب ترین تابلوهای کسب و کار
شکل  -1مراحل انجام تحقیق.

 -2-3تاپسیس فازی
از محبوبترین روشهای تصمیمگیری چند شاخصه ،روش موسوم به تاپسیس است که توسط هوانگ و یون ایجاد شد .این
روش به دلیل سهولت و کارایی محاسباتی و نیز جامع بودن مفهوم آن از نظر ریاضیاتی ،در بسیاری از مطالعات مورد استفاده قرار
گرفته است .همچنین تعمیم مفهوم کالسیک تاپسیس با منطق فازی که با نام تاپسیس فازی شناخته میشود ،در زمینههای
مختلف پژوهشی به شکل موفقیتآمیز پیادهسازی شده است .به این ترتیب ،روش تاپسیس فازی همچون تاپسیس کالسیک مورد
توجه بسیار قرار گرفته است و در بین محققان از محبوبیت خوبی برخوردار است( .پالچسکی و ساالبون)4490 :4309 ،
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 -4تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش در مرحله نخست به منظور شناسایی نیازها و موضوعات مدنظر گردشگران به عنوان مشتریان نهایی و
کارشناسان گردشگری به عنوان خبرگان این حوزه ،از طریق مصاحبه مواردی به شکل نقاط قوت و ضعف عمده سفر به یزد
برشمرده میشود تا به عنوان ایده اصلی در طراحی بومها و به خصوص در بخش ارزش پیشنهادی مورد استفاده قرار گیرند.
مزیتهای گردشگری استان یزد از دیدگاه گردشگران عمدتاً موارد زیر را شامل میشود:
جدول  -9مزیتهای گردشگری استان یزد از دیدگاه گردشگران مورد مطالعه

معماری و بافت تاریخی
مهماننوازی و فرهنگ مردم
حس آرامش و آسودگی خیال

عدم وجود ترافیک سنگین
اقامت در بافت تاریخی و مناظر تاریخی و کویری استان
صنایع دستی

نقاط ضعف از دیدگاه گردشگران از قرار موارد ذیل است:
جدول  -4نقاط ضعف گردشگری استان یزد (مطرح شده توسط گردشگران مورد بررسی)
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موارد مطرح شده
تبدیل پول
عدم درک واحد پولی
عدم پشتیبانی از کارتهای
اعتباری توریستی
راهنمایان گردشگری
جاذبههای معمول گردشگری و
مراکز اقامتی و رفاهی
دسترسی مناسب به اینترنت
مرجع مناسب اطالعات مراکز
رفاهی
حمل و نقل شهری
مراکز شناخته شده برای خرید
شفاف نبودن قیمتها
راهها و عالمتگذاری شهری
آشنا نبودن با فرهنگ مردم
محلی
کمرنگ بودن جنبههای سنتی

شرح
نیاز گردشگر به تبدیل آسان پول در مراکز معتبر از موارد عمده مطرح شده است.
سردرگمی ناشی از تبدیل اولیه پول به واحد ریال و خرج کردن به شکل واحد تومان
این امکان در فروشگاههای بزرگ توریستی اصفهان و بعضاً شیراز و تهران برای خریدهای نسبتاً گران-
قیمتتر فراهم است؛ اما در یزد فروشگاهی از این رویه پیروی نمی کند.
گردشگران خواهان راهنمایانی با اطالعات جزئی و جالبتر هستند.
غالب توریستها از جاذبههای فراوان یزد اطالع دارند و تنها مایل به بازدید از مکانهای شناخته شده و
همچنین اقامت در آنها نیستند .از اینکه اکثر توریستها به تعداد معدودی از مراکز معروف یزد و برخی
هتلهای سنتی راهنمایی میشوند بازخورد خوبی مشاهده نگردید.
دیگر مورد عمده که تقریباً همه گردشگران به آن اشاره نمودند ،نبود اینترنت مناسب است.
این موضوع باعث شده تا برخی گردشگران از کیفیت خدمات دریافتی رضایت نداشته باشند و اغلب نبود
مکانی برای مقایسه را دلیل این موضوع میدانند.
واحدی برای اعالم وضعیت حمل و نقل عمومی (به غیر از حمل و نقل آژانسهای مسافرتی) وجود
ندارد .تاکسیهای اینترنتی نیز بستر مناسبی برای گردشگران به طور خاص ندارند.
مکانهایی برای خرید صنایع دستی و دیگر صنایع خاص یزد معرفی نشده است و امکان مقایسه بین
محصوالت و قیمتها وجود ندارد.
علیرغم باالتر بودن ارزش ارزهای خارجی نسبت به ریال ،توریست متوجه میشود که بعضی از
فروشندگان قیمتها را به مراتب گرانتر عنوان میکنند و نرخ یکسانی وجود ندارد.
حاکی از زیرساخت نامناسب گردشگری شهری مانند یزد است که توریستها به شکل پیاده به گردش
شهری میپردازند .اپلیکیشن مناسب پیاده روی نیز معرفی نشده است.
اغلب توریستها با آداب و فرهنگ مردم بافت قدیمی یزد (نظیر تعارف) آشنا نیستند که این موضوع در
مواردی باعث رنجش ،سوءتفاهم و سردرگمی طرفین میشود.
جاذبه عمده یزد ،بافت و فرهنگ سنتی آن است که کمرنگ کردن آن به هر نحو باعث ریزش
گردشگران خواهد بود.

عالوه بر موارد باال ،نظر به تخصص خبرگان و کارشناسان حوزه توریسم ،نیاز به بررسی و نظرخواهی بوده است که از جانب
آنان به موارد زیر اشاره شده است:
مسیر از فرودگاه تا مرکز شهر مناسب گردشگران نیست و وجهه خوبی از شهر ارائه نمیکند؛ اتباع خارجی در محل جاذبههای
معروف نظیر مسجد جامع سازماندهی شده نیستند و بعضاً اقدام به تکدیگری و یا ایجاد مزاحمت برای گردشگران میکنند که قطعاً
وجهه خوشی ندارد؛ مسیرهای پیادهروی معین و سازماندهی شده گردشگری وجود ندارد؛ بازار ،فروشگاه و یا نمایشگاه مناسب و
سازماندهیشده برای عرضه صنایع دستی یزد وجود ندارد و اکثر نمایشگاهها در زمانهای خاصی از سال برپا هستند که در همین
ایام نیز معموالً توسط فروشندگان آشنا و متخصص به حیطه صنایع دستی استان اداره نمیشود و اجناس کم کیفیت یا بیکیفیت
هستند؛ هماهنگی الزم بین سازمانها و مراکز دخیل در امر گردشگری وجود ندارد؛ بسیاری از پتانسیلهای استان نظیر باشگاههای
سوارکاری ،کمپهای کویری ،شهرستانهای جنوبی استان و ...نادیده گرفته شده است .عالوه بر این مسیرهای منتهی به
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کمپهای کویری نیز وضعیت مناسبی ندارند؛ در بافت تاریخی یزد ،بسیاری از خانهها تخریب شدهاند و یا در حال تخریب هستند
لذا عالوه بر اینکه سرمایههای مادی و معنوی شهر نابود میشود ،وجهه بافت را نیز نازیبا جلوه میدهد.

 -1-4طراحی بوم کسبوکار گردشگری استان یزد
با توجه به موارد مطرح شده توسط خبرگان و کارشناسان و نیز گردشگران که مشتری نهایی کسبوکار گردشگری محسوب
میشوند ،ایده کلی بومها طرح ریزی شده و در مرحله نخست تعداد  00بوم (تابلوی) کسبوکار طراحی گردید .تابلوی کسبوکار 9
جزء دارد که با انجام بررسیهای الزم ،هر بخش تکمیل میشود .بخشهای مشتریان با توجه به قشرهای مختلف گردشگران،
بخش ارزشهای پیشنهادی با نگاه به برطرف کننده نیازهای مطرح شده از جانب گردشگران و بخشهای ارتباط با مشتریان،
مشارکتهای کلیدی ،منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی ،کانالها ،جریانهای درآمدی و ساختار هزینهها نیز به تناسب هر بوم با
استفاده از روشهای بیشتر شناخته شده تکمیل میشوند.
با نظر خبرگان این حوزه ،ایده  0تابلو که از لحاظ فرصت جذب و نیاز مشتری و شرایط درآمدی پتانسیل باالتری داشتند،
انتخاب شده و برای استفاده در پرسشنامه برگزیده میشوند .پرسشنامهای که برای سنجش بومهای منتخب و رتبهبندی آنها مورد
استفاده قرار گرفت ،هر تابلو را بر اساس کیفیت  9بخش مدل کسبوکار استروالدر میسنجد .انطباق با بخشهای مدل بوم
کسبوکار که شامل ارزشهای پیشنهادی ،بخشهای مشتری ،کانالها ،ارتباط با مشتری ،فعالیتهای کلیدی ،منابع کلیدی،
شرکای کلیدی ،جریانهای درآمدی و ساختار هزینه هستند ،معیار ارزیابی هر تابلو است.

کانالها:
وبسایت  -اپلیکیشن-
تبلیغات -پشتیبانی
محصول -رساندن
کارت در محل به طور
مستقیم

خرج کردن آسان
بازگشت
پول-
باقیمانده پول به
واحد اصلی

جریانهای درآمدی :حق اشتراک – تبلیغات – حق تبدیل

منابع کلیدی:
سرمایه-
کارمندان

شرکای کلیدی:
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ( ثبت
شرکت) -یک موسسه مالی و اعتباری
معتبر -معاونت ارزی بانک مرکزی -اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ( مجوز بند ب گردشگری و
 -Tنماد) -آژانس مسافرتی دارای مجوز
بند ب ( برای خرید مجوز یا همکاری)-
شورای صنفی گردشگری -اتحادیه
کشوری کسبوکارهای مجازی (مجوز
کسبوکار مجازی) -مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی (  -eنماد) -مرکز فناوری
اطالعات و رسانههای دیجیتال (مجوز
وزارت ارشاد) -هتلها و مراکز اقامتی-
راهنمایان گردشگری
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بخشهای مشتری:
گردشگر خارجی -هتلها
و مراکز اقامتی -آژانس-
مسافرتی-
های
صنایع
فروشگاههای
دستی -مراکز خریدی
که تمایل فروش به
توریست خارجی دارند-.
موسسه مالی  -اعتباری

جدول  -5بوم کسبوکار اعتباری
بوم  -0کسبوکار کارت اعتباری
فعالیتهای
کلیدی:
طراحی کارت
روابط مشتری:
ارزشها:
ایمیل تبدیل پول به اعتباری -تحویل
وبسایت-
مستقیم -خدمات پس ریال -رفع مشکل کارت به مشتری
پیچیدگی ریال و ( الکترونیکی –
از فروش و ضمانت
برای فیزیکی ) -جذب
تومان
گردشگر خارجی -سرمایه اولیه

ساختار هزینه :هزینه تجهیزات – حق العمل بانک – حقوق پرسنل
– هزینههای ثبت شرکت و مجوز – هزینههای جاری
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جدول  -6بوم کسبوکار کویرنوردی
بوم  -4کویر نوردی

بخشهای مشتری:
گردشگران خنارجی -
گردشننگران داخلننی-
راهنمایننننننننننننان
گردشننننننننننگری-
راهنمایننننان سننننتاره
شناسننی -متصنندیان
کمپهنای کنویری-

روابط مشتری:
وبسایت -تبلیغ-
طننننرحهننننای
مناسنننننننبتی-
تخفینننفهنننای
گروهی -بازخورد
گیری -انجمنن-
های مشتریان

ارزشها:
دسترسنننی آسنننان بنننه

ایجاد شنبکه ارتبناطی بنین

امکانات کویری -ایجناد

کمپها و گردشنگر -ایجناد

امکننننان گردشننننگری

شبکه ارتبناطی بنین مراکنز

نجننوم -برطننرف کننردن

ارائننه خنندمت و مشننتری-

نیازهننای در رابطننه بننا

تهینننه تجهینننزات رصننند

سفرهای کویری -ایجاد

آسمان -همکاری بنا مراکنز

سیسننتم جنننامع بنننرای

اقامتی -بازخورد گیری

باشننننننگاههننننننای

سننننفرهای کننننویری و

سوارکاری-رستورانها

نجننومی -ایجنناد درآمنند
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و مراکننز تهیننه غننذا-
مراکز اقامتی

کانالها:
وبسننننننننایت-

بخش

تبلیغات -تخفیف

(مجننوز بننند ب گردشننگری و -T
نماد) -آژانس مسافرتی دارای مجنوز
بننند ب (بننرای خرینند مجننوز یننا
همکنننناری) -شننننورای صنننننفی
گردشنننگری -اتحادینننه کشنننوری
کسننبوکارهننای مجننازی (مجننوز
کسبوکنار مجنازی) -مرکنز توسنعه
فننناوری اطالعننات و رسننانههننای
دیجیتنننال (مجنننوز وزارت ارشننناد)-

منابع کلیدی:
سننننرمایه -کارمننننندان-

راهنمایننان گردشننگری -رانننندگان-

رانندگان -تیم پشتیبان

ارائه دهندگان خدمات نقشه -نینروی

ساختار هزینه :هزینههای تجهیزات – اجاره محل – هزیننه ثبنت
شرکت – حقوق کارمندان

جدول  -7بوم کسبوکار صنایع دستی
بوم  -0صنایع دستی
فعالیتهای کلیدی:
روابط مشتری:
وبسایت -تبلیغ -ارزشهای پیشنهادی :پلتفرم بین مشتری و
مرجعی برای معرفی و ارائه دهنده خدمت
طرحهای
خرید صنایع دستی( -راهنمایان،
مناسبتی-
تخفیف -بازخورد اطالع از نمایشگاهها تولیدکنندگان صنایع
گیری -سلف و رویدادهای صنایع دستی و  -)...تحویل
سفارش به موقع -بازخورد
سرویس-
دستی-
مناسب-
در گرفتن از محصول گیری
مشارکت
ساخت -ارسال طبق نظر مشتریان -اهمیت به سلیقه
ارائه خدمات بهتر و مشتریان
رایگان
با کیفیت باالتر-
اتالف وقت کمتر
گردشگر-
برای
حمایت از صنایع
دستی در حال
فراموشی

جریانهای درآمدی :کمیسیون – حق مجوز – تبلیغات
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فرهنگی ،صنایع دستی و گردشنگری

انتظامی

جریننانهننای درآمنندی :رایگننان – فریمیننوم  -حننق عضننویت – کرایننه –
کمیسیون – قیمت گذاری پویا

کانالها:
وبسایت-
اپلیکیشن-
تبلیغات -دفاتر
خرید مستقیم-
پشتیبانی

(ثبننت شننرکت) -اداره کننل میننراث

تجارت الکترونیکی ( -eنماد) -مرکز

بیشتر برای متصدیان هر

اپلیکیشننننننن-

بخشهای مشتری:
مختلف
گروههای
داخلی
گردشگران
(دانشجویان – خانوادهها –
افراد مسن – کوله گردها –
گردشگران فرهنگی –
گردشگران ماجراجو و -) ..
خارجی-
گردشگران
خریداران صنایع دستی-
تولید کنندگان انواع صنایع
فروشگاههای
دستی-
صنایع دستی-کارشناسان
صنایع دستی

فعالیتهای کلیدی:
اسننتخدام نیننرو -تبلیغننات-

شرکای کلیدی:
سازمان ثبت اسنناد و امنالک کشنور

منابع کلیدی:
سرمایه -کارمندان-
تأمین کنندگان و
صنایع
طراحان
دستی -شبکه ارتباطی
بین مشتری و ارائه
دهنده خدمت

شرکای کلیدی:
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (ثبت
شرکت) -اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری (مجوز بند
ب گردشگری و  -Tنماد) -آژانس
مسافرتی دارای مجوز بند ب(مجوز یا
کشوری
اتحادیه
همکاری)-
کسبوکارهای مجازی مرکز توسعه
تجارت الکترونیکی  -مرکز فناوری
اطالعات و رسانههای دیجیتال (مجوز
وزارت ارشاد) -اتحادیه صنایع دستی
استان -اتحادیه صنف زرگران -
شرکتهای حمل و نقل کاال -شرکت
پست -فروشگاهها و تولید کنندگان
صنایع دستی

ساختار هزینه :هزینههای تجهیزات – اجاره محل – هزینه ثبت شرکت – حقوق
کارمندان – حمل و نقل

 -2-4رتبه بندی بومهای منتخب با استفاده از تاپسیس فازی
برای اولویتبندی بومهای منتخب ،از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان حوزه که منطبق با نه جزء بوم کسبوکار طراحی شده
است ،استفاده گردیده است .در پرسشنامه تحقیق از طیف فازی پتیل ( )4306بهرهگیری شده است .پرسشنامه شامل  44سطر برابر
با تعداد سواالت و  9معیار منطبق با نه بخش تابلوی کسبوکار و  00ستون به تعداد خبرگان است .با میانگین گرفتن از امتیازات
مربوط به هر سوال در هر بعد ،ماتریس تصمیمگیری فازی به دست میآید .نتایج حاصل از ارزیابی گزینهها براساس معیارها طبق
اعداد فازی در جدول زیر نشان داده شده است .اعداد مندرج در این جدول میانگین فازی نظرات خبرگان است .وزن هریک از
معیارها نیز بر اساس نظرسنجی خبرگان ،برابر در نظر گرفته شده است ،همچنین تمامی معیارها ،مثبت هستند.
جدول  -8ماتریس تصمیمگیری فازی و وزن معیارها

)(0,0,۰
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)(6/4, 4/4,0/4

)(0/90,0/90 ,۰/90

)(0/00,0/00,۰/00

)(0/00,0/00,۰/00

بوم 4

منابع
کلیدی

بوم 0

ارتباط با
مشتری

کانالها

بخشهای
مشتری

مشارکتهای
کلیدی

فعالیتهای
کلیدی

ساختار
هزینه

جریانهای
درآمدی

ارزشهای
پیشنهادی

خروجی مرحله بیمقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی به این صورت خواهد بود:
جدول  -3ماتریس بیمقیاس فازی

)(0,0,0

)(3/۰9,3/00,3/00

)(0,0 ,0

)(3/0۰,3/93,3/90

)(0,0 ,0

)(3/00,3/۰۰,0

)(3/69,3/۰0,0

)(3/6۰,3/۰0,0

)(3/6۰,3/۰0,0

بوم 0

)(3/99,3/99,3/99

)(0,0 ,0

)(3/99,3/99,3/99

)(0,0 ,0

)(3/99,3/99,3/99

)(3/66,3/۰4,0

)(3/00,3/۰4,0

)(3/0,3/۰0,0

)(3/04,3/۰4,0

بوم 4

ارتباط با
مشتری

کانالها

بخشهای
مشتری

مشارکتهای
کلیدی

فعالیتهای
کلیدی

منابع
کلیدی

ساختار
هزینه

جریانهای
درآمدی

ارزشهای
پیشنهادی

1

)(3/9۰,3/9۰,3/9۰

)(3/00,3/94,3/96

)(3/9۰,3/9۰,3/9۰

)(3/9۰,3/90,3/90

)(3/9۰,3/9۰,3/9۰

)(3/6۰,3/۰4,0

)(3/00,3/۰4,0

)(3/69,3/۰0,0

)(3/69,3/۰0,0

مشارکتهای
کلیدی

بوم 0

ارتباط با
مشتری

کانالها

بخشهای
مشتری

فعالیتهای
کلیدی

منابع
کلیدی

ساختار
هزینه

جریانهای
درآمدی

ارزشهای
پیشنهادی

ماتریس بیمقیاس شده وزندار به صورت جدول 00خواهد بود:

)(3/000,3/000,3/000

)(3/000,3/000,3/000

)(3/000,3/000,3/000

)(3/03۰,3/03۰,3/03۰

)(3/390,3/034,3/036

)(3/03۰,3/03۰,3/03۰
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)(3/000,3/000,3/000

)(3/30۰,3/396,3/390

)(3/000,3/000,3/000

)(3/030,3/039,3/039

)(3/03۰,3/03۰,3/03۰

)(3/304,3/303,3/000

)(3/000,3/000,3/000

)(3/000,3/000,3/000

)(3/369,3/303,3/000

)(3/394,0,3/030

)(3/000,3/000,3/000

)(3/309,3/300,3/000

)(3/300,3/300,3/000

)(3/306,3/304,3/000

)(3/30۰,3/306,3/000

)(3/304,3/300,3/000

)(3/300,3/306,3/000

بوم 0

)(3/309,3/300,3/000

)(3/304,3/304,3/000

)(3/304,3/304,3/000

بوم 4

بخشهای
مشتری

فعالیتهای
کلیدی

جریانهای
درآمدی

ارزشهای
پیشنهادی

بوم 0

ارتباط با
مشتری

کانالها

مشارکتهای
کلیدی

منابع
کلیدی

ساختار
هزینه
)(3/300,3/300,3/000

جدول  -11ماتریس بیمقیاس وزندار فازی

در این مرحله باید راه حل ایدهآل مثبت و منفی تعیین شود که در پژوهش حاضر از ایدهآل مثبت و منفی چن ( )4333استفاده
شده است .سپس به تعیین فاصله از راه حل ایده آل مثبت و منفی پرداخته میشود به این صورت که برای هریک از معیارها ،مقدار
فاصله از ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی به دست میآید .نتایج در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  -11مقادیر فاصله از ایدهآل مثبت و منفی

بوم 0
3/0۰3
3/003

بوم 4
3/060
3/436

بوم 0
3/0۰4
3/0۰۰

معیارها
𝑑+
𝑑−

در نهایت میزان نزدیکی معیارها به نقطه ایدهآل محاسبه میشود .طبق تعریف ،فاصله نزدیکی عددی در بازه [ ]3،0است و هر
چه مقدار این فاصله به یک نزدیکتر باشد ،گزینه موردنظر که در اینجا بومهای طراحی شده هستند ،رتبه باالتری خواهد داشت..
جدول زیر مقادیر فاصله نزدیکی را نشان میدهد.
جدول  -12مقادیر فاصله نزدیکی

بوم -0کارت اعتباری
3/034
0
11

بوم -4کویرنوردی
3/006
4

بوم -0صنایع دستی
3/000
0

گزینهها
فاصله نزدیکی
رتبه
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بحث و نتیجهگیری
گردشگری یک پدیده فراگیر است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در کارآفرینی و اشتغال نقش دارد در حالی که در سایر
حوزهها این خصوصیت کمتر دیده میشود .گردشگری از نظر کسب درآمد پس از صنعت خودروسازی و نفت قرار دارد اما این دو
صنعت مانند صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال غیرمستقیم نقش ندارند .گردشگری زمینه ایجاد شغلهای جدید را فراهم میکند
هرچند نباید نقش گردشگری را در ایجاد شغلهای فصلی نادیده گرفت .ورود یک گردشگر به یک استان یا کشور ،مخارجی را در
آن ناحیه بر جای میگذارد که دیگر بخشهای اقتصادی نیز از آن بهرهمند میشوند (سلطانی نژاد و وثوقی .)0:0096 ،اینجاست که
کسبوکارهای مرتبط با حوزه گردشگری اهمیت خواهند یافت .از طرفی برای ایجاد کسبوکار موفق الزم است با طرح و نقشه
مدون جلو رفت تا جوانب امر به درستی مدنظر قرار بگیرد.
با عنایت به این موضوع ،در پژوهش حاضر تالش شد تا با پاسخ به سواالت پژوهش بتوان به هدف پژوهش مبنی بر طراحی
بوم کسبوکار در حوزه گردشگری استان یزد دست یافت تا گامی مؤثر برای پیشنهاد فرصتهای مناسب کارآفرینی مرتبط با این
حوزه برداشته شود و در نهایت تابلوهای پیشنهادی ،از نظر میزان دقت و صحت طراحی رتبهبندی شوند.
با توجه به  9بخش تابلو کسبوکار ،احتیاج به شناسایی نیازهای هر قشر از مشتریان است تا با نگاه به آنها بخشهای
مشتری و ارزشهای پیشنهادی تعیین شوند .بخشهای مشتری با توجه به دستهبندی گردشگرانی که موارد یکسانی را اعالم
کردند ،تنظیم شده و برای تکمیل دیگر قسمتهای بوم شامل روابط ،کانالها ،فعالیتهای کلیدی ،مشارکتهای کلیدی ،منابع
کلیدی ،ساختار هزینه و جریانهای درآمدی به طور عمده از تکنیکهای مرسوم و بیشتر شناخته شده در حوزه کسبوکار به
خصوص حوزه گردشگری استفاده شده است .در مواردی نیز با توجه به نیازسنجی مشتریان از بین روشهای پیشنهاد شده ،انتخاب
انجام شده است .در نهایت بومهای طراحی شده که دربرگیرنده ایدههای برتر هستند ،برای رتبهبندی با روش تاپسیس فازی مورد
استفاده قرار میگیرند تا بهترین بوم از نظر خبرگان حوزه استارتاپها شناسایی شود .برای این منظور پرسشنامهای منطبق بر 9
بخش بوم کسبوکار در نظر گرفته شد ،توسط خبرگان تکمیل گردید و طی فرآیند تکنیک تاپسیس فازی نتایج اولویت بندی
حاصل شد .نتایج نشان دادند ایده بوم کسبوکار سهولت دسترسی به صنایع دستی ،کویرنوردی و طراحی کارت اعتباری به ترتیب
بهترین ایده و بوم پیشنهاد شده هستند .از قرار گرفتن بوم صنایع دستی در رتبه نخست به نظر میرسد فعالیت در این حیطه می-
تواند نیاز بخش عظیمی از مشتریان را رفع کند .با نگاه به شرکای کلیدی و بخشهای مشتریان این کسبوکار ،به نظر میرسد بوم
ذکر شده در عین حال بتواند کسبوکاری پر رونق را شکل دهد؛ بنابراین میتواند در شمار اولین اولویتها برای طراحی یک
کسبوکار باشد .همچنین برای دیگر بومهای طراحی شده نیز میتوان همین رویه را در پیش گرفت ،البته در صورتیکه اجزای بوم
با نظر خبرگان حوزه استارتاپ و گردشگری ،در موارد لزوم ،مورد تجدید نظر دوباره قرار بگیرد.
به عنوان پیشنهاد ،با توجه به پشتوانه مصاحباتی که با گروه مشتریان نهایی گردشگری انجام شده و همچنین نظرات خبرگانی
که در طراحی و انتخاب و کیفیت تابلوها تأثیرگذار بودهاند ،ایدههای مطرح شده در پژوهش به همراه تابلوهای طراحی شده ،می-
توانند به عنوان گزینههایی در نظر گرفته شوند تا افراد عالقمند به حوزه کسبوکارهای گردشگری به عنوان شروعی برای کار خود
از آنها استفاده کنند و این ایدهها به مرحله عملیاتی شدن برسند .برای تحقیقات آتی ،بررسی ارزشهای تولید شده و نیز خدمات
ارائه شده در کشورهای پیشرو و صاحب سبک و پرسابقه در صنعت توریسم به منظور مطالعات تطبیقی پیشنهاد میگردد .میتوان
عالوه بر تکنیک مدل بوم کسبوکار و استفاده از آن به عنوان تنها ابزار طراحی ،از دیگر تکنیکهای مدل کسبوکار نظیر بوم ناب
کسبوکار بهره گرفت تا جزئیات بیشتری از هر بوم آشکار شده و به شکل توأمان در بررسیها و نظرسنجیها و پرسشنامهها مورد
استفاده قرار بگیرد.

منابع
.0
.4
.0
.6
.0

استروالدر ،الکساندر ،پیگنیور ،ایو؛ ترجمه توکلی و همکاران(« ،)0094خلق مدل کسبوکار» ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات
آریانا قلم.
بحرینی ،بدریه (« ،)0099گردشگری و توسعه پایدار» ،فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار،
سال سوم ،شماره (0پیاپی ،)9:صص .44-00
بورقانی فراهانی ،سهیال؛ فرهنگی ،علی اکبر؛ و مشهدی ،سحر(« ،)0094تحلیل شاخص های موثر بر توسعه صنعت
گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)» ،مدیریت دولتی ،سال پنجم( ،)00صص 46-60
خوشنود بختیاری ،یونس؛ و جهاندارملک آبادی ،نسیم (« ،)0090اهمیت ترویج کارآفرینی در صنعت گردشگری پایدار»،
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
رحمانی ،بیژن؛ سادات ،پگاه مرید؛ و شاهد ،سید حسین (« ،)009۰پتانسیل گردشگری در توسعه کارآفرینی پایدار نواحی
روستایی (مورد مطالعه :بخش مرکزی شهرستان همدان)» ،مدیریت شهری ،سال هفدهم ،صص 90-40

11

14. Bocken, Nancy MP; Short, Samuel W; Rana, Padmakshi; & Evans, Steve. (2014). A
literature and practice review to develop sustainable business model archetypes.
Journal of cleaner production, 65, 42-56.
15. Kallmuenzer, A., & Peters, M. (2018). Entrepreneurial behavior, firm size and
financial performance: the case of rural tourism family firms. Tourism Recreation
Research, 43(1), 2-14.
16. Mackay, M., Nelson, T., & Perkins, H. C. (2018). Interpretive walks: advancing the
use of mobile methods in the study of entrepreneurial farm tourism settings.
Geographical Research, 56(2), 167-175.
17. Mahajan, K. B., Patil, A. S., Gupta, R. H., & Pawar, B. V. (2015). A New ICT based
Business Model for Tourism Industry for the Maharashtra and Goa States of
India. International Journal of Hospitality & Tourism Systems, 8(1).
18. Massa, Lorenzo; Tucci, Christopher L; & Afuah, Allan. (2017). A critical assessment
of business model research. Academy of Management Annals, 11(1), 73-104.
19. Krzysztof Palczewski, Wojciech Sałabun, The fuzzy TOPSIS applications in the last
decade, Procedia Computer Science, Volume 159, 2019, Pages 2294-2303.
20. Pendergast, W. R. (2004). "A Morphology of entrepreneurial opportunity", Orfalea
College of Business, California Polytechnic State University, pp. 1-8.
21. Teixeira, S. J., & Ferreira, J. J. (2019). Entrepreneurial artisan products as regional
tourism competitiveness. International Journal of Entrepreneurial Behavior &
Research
22. UNWTO, Tourism Highlights, 2010 edition.
23. UNWTO, Tourism Highlights, 2018 edition
24. UNWTO, Committee on Tourism and Competitiveness (CTC), 2017
25. www.worldbank.org/en/research/brief/publications .

.4

.۰
.0

.9
.03
.00
.04

.00

 جلد دو،1311  آذر،)27 : (پیاپی7  شماره،سال پنجم

 «تأثیر تفاوتهای فرهنگی بر مدیریت،)0099(  سید رضا، ساهره؛ رضایی، محسن؛ علیخواه، امین؛ رستمی،سالم قهفرخی
 شماره، سال پنجم، تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه- دوماهنامه علمی،»بحران در مقاصد گردشگری
.44-00  صص،)44: (پیاپی4
 استان: «بررسی ظرفیت های کارآفرینی در گردشگری (مطالعه موردی،)0096(  لیال، مهدیه؛ و وثوقی،سلطانی نژاد
. همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری،»)کرمان
 «ارزیابی سیاست های موثربر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری با تاکید،)009۰(  محمدرضا، علی؛ و زندمقدم،عبدوس
 معماری و شهرسازی، مقاله ارائه شده در کنفرانس عمران،» شهرستان مهدیشهر:برحکمرانی خوب مطالعه موردی
کشورهای جهان اسالم
، کتاب مهر،» «مدلهای کسبوکار جدید در صنعت نشر دیجیتال چالشها و فرصت های پیش رو،)0090(  رضا،قربانی
.40-6  صص،)4(
 «توان سنجی و برنامه ریزی گردشگری شهر،)0093(  علی، سیروس؛ و زنگی آبادی، محمدرضا؛ شفقی،محبوب فر
.004-039  صص،)4( سال اول، مجله برنامه ریزی فضایی جغرافیا،»کاشان
 «شناسایی و رتبه بندی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری روستایی،)0094(  ساناز، سید مجتبی؛ ارجمندیان،محمود زاده
000-069  صص، شماره بیست، سال ششم، مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری،») روستای آب اسک:(مطالعه موردی
 «جایگاه گردشگری شهری در توسعه کارآفرینی و اقتصاد از منظر،)0094(  رسول، نبی اوهانی؛ منتظری، علی؛ زنوز،موحد
 عمران و فناوری در معماری، کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری،»)مدیریت شهری (با تاکید بر شهر تهران
مدرن
 «شناسایی و اولویت بندی مدل های کسبوکار،)0094(  امید مهدی، روح اهلل؛ عبادتی، معصومه؛ نوری،وکیلی صادقی
.00-09  صص،)0(04 ، مجله فناوری آموزش،»الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین

12

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،3111جلد دو

بررسی تأثیر ادراکات و ویژگیهای برند لوکس و کشور مبدأ بر قصد
خرید با نقش واسطهای آگاهی برند ،تصویر برند و نگرش نام تجاری

سید محمد باقری ،1محمد

داداشی2

تاریخ دریافت99/80/41 :
تاریخ پذیرش99/48/80 :
کد مقاله77777 :

چکـیده
مصرفکنندگان اغلب بر اساس احساسات و نگرش کلی خود ،تصمیم به خرید و انتخاب یک محصول میگیرند .کاالی
لوکس و انگیزه برای خرید برندهای لوکس برای مصرفکنندگان بسیار زیاد شده است .عوامل متعددی بر شکلگیری
قصد خرید افراد تأثیرگذار هستند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر ادراکات و ویژگیهای برند لوکس و کشور مبدأ بر
قصد خرید با نقش واسطهای آگاهی برند ،تصویر برند و نگرش نام تجاری است .این پژوهش از لحاظ گردآوری داده در
زمره تحقیقات توصیفی قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان در استان آذربایجان شرقی در نظر
گرفته شد که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  401نفر انتخاب شدند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها در این تحقیق از
نرمافزارهای  spssو  liserlاستفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل :کشور مبدأ ،آگاهی برند ،نگرش
نام تجاری ،تصویر برند بر قصد خرید مؤثرند .همچنین عواملی که بر نگرش برند تأثیرگذار بودند عبارتاند از :ادراکات
برند ،ارزش اجتماعی ،ارزش مالی ،ارزش عملکردی و ارزش منحصر به بودن .همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای:
ادراکات برند ،ارزش اجتماعی ،ارزش مالی ،ارزش عملکردی ،ارزش منحصر به بودن بر تصویر برند تأثیرگذار میباشند .در
نهایت تأثیر تصویر برند بر نگرش نام تجاری مورد تأیید قرار نگرفت و رد شد.

واژگـان کلـیدی :برند لوکس ،قصد خرید ،نگرش نام تجاری ،تصویر برند ،کشور مبدأ،
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،3111جلد دو

رفتار مصرفکننده همواره بهعنوان یکی از موضوعات جذاب برای محققان بازاریابی بهمنظور تعیین عواملی که در مصرفکننده
نسبت به خرید یک محصول یا خدمت با برندی خاص تمایل ایجاد میکند ،مطرح بوده است .درک صحیح از رفتار مصرفکننده
یکی از عوامل مهم در رکود یا رونق فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود(منصوری و همکاران .)4497،بازار لوکس بهسرعت در
سالهای اخیر در سراسر جهان رشد کرده است .نمونههای زیادی وجود دارد که میتواند این پدیده را توصیف کند .طبق گفته باین
و کو( ،)4881رشد  00درصدی درسال4844بین مصرف کنندگان کاالی لوکس را داشته و تقربیا  788میلیون مصرف کننده تا
سال 4848خواهد بود .این طلسم  ،فرصت را برای صنعتگران لوکس فراهم می کند که برای به دست آوردن سهم خود از این بازار
جذاب به رقابت بپردازند (دوبوئیس و همکاران .)4887،کیم و کو( )4844عالوه بر مفهوم ابعاد نام تجاری لوکس ،مطالعات بر
ساختار و حفظ یک رابطه بلند مدت مصرف کننده با نام تجاری تاکید دارند .محققان زیادی معتقدند که برند های لوکس نیاز به
مصرف کنندگان قوی برای ترویج محصوالت جهت موفقیت در بازار رقابتی و در هم آمیخته دارند(شیمول و فاو .)4840،4با توجه به
رشد و پویایی بازار محصوالت تجملی و فراگیر شدن این کاالها و خدمات ،بررسی علل مصرف و خرید کاالهای لوکس ،مصرف
کنندگان که خود بر رفتار خرید آن ها مؤثر هستند ،از جمله اقدامات مهم در بازاریابی محسوب می شود (عبدالوند و نادر نژاد.)4494،
اقشار جامعه سطوح و شکل مصرفی متفاوتی دارند .با آنکه افزایش درآمد بر سطح مصرف اثر می گذارد ،اما میزان تأثیر آن بر شکل
مصرف متغیر می باشد .هر چند مصرف کننده از میان کاالهای مختلف ،کاالیی را انتخاب می کند که دارای استانداردهای باال و
هزینه پایین باشد ،ولی این نوع نگرش درباره کاالی لوکس صادق نیست(رحیم نیا و حسینی آرین  .)4497،مفهوم لوکس به طور
گسترده ای برای تعریف مصرف بیش از حد و شیوه زندگی طبقات اجتماعی باال مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع ،طبقه نجیب از
لوکس برای نشان دادن قدرتشان و نشان دادن تمایز اجتماعی بین آنها و اشراف زادگی در حال رشد بود .در آن زمان ،مفهوم
لوکس به افراط و خشونت در ارتباط بود و با عنوان غیر اخالقی و زشت محکوم می شد .با افزایش اشراف زاده ها  ،لوکس مربوط با
مفهوم محیط های پر زرق و برق در ارتباط بود این گونه به نظر می رسید که زندگی راحتر باشد(کاستلی .)4844،4کاپفرر()4997
لوکس را اینگونه تعریف می کند" :لوکس زیبایی را تعریف می کند؛ این هنر به موارد کاربردی اعمال شده است .مانند نور و
درخشندگی است .اقالم لوکس لذت بیشتری را به ارمغان می آورند و تمام حواس را در هر لحظه به آن جلب می کند .لوکس
عضوی از طبقات حاکم است" (استایلر .)4847 ،4محصوالت لوکس نیز به دلیل ویژگیهایی مانند مواد با کیفیت ،دانش محرمانه و
توانایی های اصلی خالقیت ،ساخت و نوآوری است که در ساخت آنها به چشم می خورد .این ویژگی ها انحصاری ،نادر و منحصر
به فرد است و به همین دلیل آنها با قیمت باال به فروش می رسند(کاپرفر و لورنت ،)4840 ،1این ویژگی همچنین نشان می دهد
که لوکس ها اکثرا غیر قابل دسترس هستند .در نتیجه،کاالهای لوکس به طور ذاتی وضعیت مالک و کاربران آنها را منعکس می
کند؛آنها چیزی هستند که اکثر مردم مایل به داشتن آن هستند ،اما فقط تعداد کمی از آنها می توانند به دست آورند(کوپپینین ریزنن
و همکاران  .)4840،7عواملی نظیر ادراک و ارزش بهعنوان عوامل درونی تاثیرگذار در تصمیم خرید مشتریان شناخته شده اند(سئو و
الیور .)4847،0کاالهای برند لوکس و انگیزه برای خرید برندهای لوکس برای مصرف کنندگان آسیایی بسیار زیاد شده است .انگیزه
خرید لوکس کامال بر اساس تفکر غربی و بازارهاست .ارزش های فرهنگی برای تأثیر بر رفتار مشتری در بسیاری از مطالعات نشان
داده شده است .ایجاد روابط موجود بین ارزش های فرهنگی و انگیزه برای مصرف کاالهای لوکس برای بازاریاب های کاالهای
لوکس مفید می باشد(شکیب و شاکری مطلق .)4490،اهمیت مارک های لوکس تنها زمانی قابل درک است که ما رفتار خرید و
سایر ویژگیهای مصرف کنندگان را بشناسیم .با توجه به روند رو به رشد مصرف کاالهای لوکس در ایران و افزایش تمایل افراد به
مدگرایی و همچنین رواج فرایند مقایسه اجتماعی یا چشم و هم چشمی و به دنبال آن افزایش تقاضا برای کاالهای لوکس به
همراه دارد .اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که یک مصرف کننده با بررسی کامل و شناخت مناسب از وضعیت و
نیاز خود و منابع موجود اقدام به خرید کند و در انتخاب برندهای مورد نظر خود دقت الزم را مبذول دارد و عوامل مختلف از جمله
رفع نیاز -کیفیت -دوام و کارایی محصول وخدمت را مورد توجه قرار داده و از خریدهای بیهوده که منجر به هدر رفتن انرژی ،وقت
و منابع مالی می شود خودداری نماید و از خرید خود بهترین استفاده ممکن را بنماید .وجود چنین پیچیدگی ها ،محدودیت ها،
ابهامات و تفاوت ها است که بر دشواری کار بازاریان می افزاید و لزوم انجام مطالعات ،بررسی ها و تحقیقات در زمینه رفتار مصرف
کننده درمورد کاالی لوکس را نمایان می سازد .با توجه به مطالبی که بیان شد ،می توان سوال تحقیق حاضر را اینگونه بیان کرد
که آیا ادراکات و ویژگیهای برند لوکس و کشور مبدأ بر قصد خرید با نقش واسطهای آگاهی برند ،تصویر برند و نگرش نام تجاری
محصوالت لوکس در بین دانشجویان استان آذربایجان شرقی تأثیرگذار است؟
1 Shimul & Phau
2 Castelli
3 Stiehler
4 Kapferer & Laurent
5 Kauppinen-Räisänen et al
6 Seo & Oliver

31

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فرضیه  :1کشور مبدأ دارای تأثیر معناداری بر قصد خرید کاالهای لوکس دارد.

لین و لیائو( )4844قصد و نیت یک عامل مهم درساختار نگرش است و می تواند رفتار واقعی را پیش بینی نماید .وقتی قصد
خرید بیشتر باشند ،احتمال خرید نیز زیادتر است ،بنابراین قصد خرید ،مهمترین عامل پیش بینی برای رفتار خرید است(فتحعلی و
خیری .)4494،ساری و کوسوما ( )4841جنبه اساسی رفتار مصرفکننده قصد خرید آنها است .در ادبیات تحقیق قصد خرید تمایل
به انجام معامله با فروشنده تعریف شده است .دادههای مرتبط با قصد خرید به مدیران در تصمیمات بازاریابی مرتبط با تقاضا برای
محصول ،بخش بندی بازار و استراتژی های ترفیع کمک میکند .قصد خرید احتمال خرید را اندازه گیری میکند و هر چه قصد
خرید باالتر باشد ،تمایل مصرفکننده به خرید بیشتر می شود .قصد خرید نوعی داوری ذهنی مصرفکننده پس از ارزیابی کلی وی
از محصوالت و خدمات می باشد که ترکیبی از احساسات ،افکار ،تجربه و عوامل خارجی می باشد(رحیم نیا و حسینی آرین.)4497،
از دیدگاه آکر ،آگاهی از برند ،توانایی مصرفکننده در شناسایی یا به خاطر آوردن یک برند در یک طبقه محصول مشخص است که
بر وفاداری مشتری مؤثر است .توانائی تشخیص و یادآوری برند توسط مشتری در رابطه با طبقة خاصی از محصول یا خدمت است.
نقش آگاهی برند در ارزش ویژه برند بستگی به سطح آگاهی دارد که بدست آمده است .در سطوح آگاهی باالتر ،احتمال افزایش در
نظر گرفتن برند و تأثیر بر روی تصمیمات خرید مصرف کننده باالتر است(عطار دوست و شکرچی زاده اصفهانی.)4490،
هایگینز( )4880معتقد است که معموالً مشتریان تمایل به خرید برندهایی دارند که با آنها آشنایی دارند؛ حتی اگر آن برند در ذهن
مشتری چیزی تداعی نکند؛ به این معنا که اگر مشتری از محصول یا خدمتی که حاضر به خرید آن است ،اطالعات زیادی نداشته
باشند ،آگاهی از برند باعث خریداری آن برند می شود (قلی پور و همکاران .)4491،بنابراین هر چه میزان آگاهی مشتریان به برند
بیشتر باشد ،تمایل به خرید مصرف کنندگان از آن برند بیشتر می شود .لذا فرض دوم تحقیق به صورت زیر مطرح می شود:

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،3111جلد دو

سئو و الیور ( )4847استدالل می کند که لوکس به "قدمت بشریت" است ،آنها بیان می کنند که ایده مارک های لوکس
بهعنوان یک شکلی خاص از نام تجاری و نیروی فرهنگی در پشت مد و یک شیوه زندگی مصرف ثروت یک مفهوم نسبتا جدید
است(استایلر  .)4847،لوکس معموال تصاویری از مردم ثروتمند یا زندگی غنی ،یک نوع شیوه زندگی منحصر به فرد و غیرقابل
دسترس را یادآوری می کند (دیون و برازز44847،؛کاپرفر .)4844،ارتقاء بازار جهانی لوکس ،تغییر دادن ترجیحات مصرف کنندگان،
روندهای صنعت لوکس و تکنولوژی های جدید ،راه را برای مدل های کسب و کار لوکس جدید و ورود به بازار و در نتیجه برای
افزایش رقابت هموار می کند(هین .)4840،4پارک و رابولت ( )4889نگرش مشتریان در مورد یک کشور مبدأ بر ارزیابی آنها در
مورد محصوالت آن کشور تأثیر می گذارد .این بر رجحان ،قصد خرید و انتخاب یک برند ویژه تأثیر می گذارد .مصرف کنندگان
عالقه و رحجانشان نسبت به یک برند ،بر اساس درکشان از کشور مبدأ و اطالعات در دسترس وابسته به برند ،می باشد .به معنای
دقیق کلمه اطالعات مطلوب درباره یک کشور منجر به ایجاد یک نگرش مثبت در مورد برند و در نتیجه شکل گیری تصویر
مطلوب از برند می شود .همچنین بیانچی و همکاران( )4841معتقدند که کشور مبدأ بر ارزش ویژه برندهای جهانی که داللت بر
تفاوت در انتخاب مشتری بین محصوالت دارای نام و نشان تجاری معروف و محصوالت بدون نام و نشانی که دارای سطح مشابه
از ویژگیهای محصول هستند ،اثرگذار است(رحیم نیا و حسینی .)4497،نگرش مشتریان در مورد یک کشور مبدأ بر ارزیابی آنها در
مورد محصوالت آن کشور تأثیر می گذارد .این بر رجحان ،قصد خرید و انتخاب یک برند ویژه تأثیر می گذارد .به طور آشکار این
مساله تاثیرات ضمنی بر ارزش برند دارد .به عبارت دیگر میزان آگاهی و وفاداری مصرف کننده به مقدار تمایز برندها ،ارزش برند را
نشان می دهد .چون ارتباطات ابعاد ارزش برند با ارزش برند مثبت است ،می توانیم بگوییم که هر چه تمایز برند بیشتر باشد ،ارزش
برند باالتر می رود(کاملی و همکاران  .)4497،مطالعات متعددی نشان داده که کشور مبدأ ،دارای تأثیرات اساسی بر جنبه های
مختلف رفتار خرید مشتریان است .دهدشتی شاهرخ و همکاران( )4494نیز بیان کردند که اثر کشور مبدأ ،بازتاب کننده نگرش
خاص فرد نسبت به یک کشور است و یکی از مهم ترین سر نخهایی می باشد که مشتریان برای قضاوت در مورد کیفیت محصول
از آن استفاده می کنند(قلیچ خان و مشکبی .)4497،همچنین کشورهای که سطح توسعه یافتگی اقتصادی آنها بیشتر است ،احتماالً
تأثیرات مثبتی را بر قصد خرید مصرف کنندگان محصوالت خود می گذارند(دهدشتی شاهرخ و همکاران .)4494،بنابراین ،فرضیه
ی اول تحقیق بدین صورت بیان می شود:

فرضیه  :2آگاهی برند دارای تأثیر معناداری بر قصد خرید کاالهای لوکس دارد.

ارتباط بین نگرش نسبت به خرید و قصد خرید همواره مورد توجه بوده است .اتخاذ تصمیم های درست و موفقیت آمیز
بازاریابی ،مستلزم داشتن اطالعات جامع از رفتار مصرف کننده است(دهدشتی شاهرخ و احمدی .)4497،نگرش نام تجاری از این
جهت مهم است که آن را به نتایج بازاریابی مرتبط کرده است ،مانند تعامل ،وفاداری ،قصد خرید و رفتارهای دیگر که بازاریابان
بهعنوان اهداف نهایی راهبرد های تبلیغاتی خود تعیین می کنند(سو و همکاران .)4844 ،بررسی تأثیر نگرش مصرف کنندگان بر
اهداف خرید آنها در برابر کاالهای لوکس نشان می دهد که عملکرد نگرش های اجتماعی و نگرش های عاطفی دو عامل مهم
1 Dion & Borraz
2 Heine
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است .نگرش های عملکرد اجتماعی شامل بیان خود و خودپنداره مصرف کنندگان است تا تصویر خود ،در حالی که نگرش های
عاطفی به احساسات مصرف کننده بستگی دارد(کو و مگه .)4844،4بالو و همکاران( )4881دریافتند که نگرش نسبت به محصول
بر قصد خرید تأثیرگذار است؛ به این ترتیب که هرچه نگرش نسبت به محصول مطلوب تر باشد احتمال خرید آن محصول افزایش
می یابد .رابطه نگرش و قصد خرید بررسی و صحت آن تأیید شده است(دهدشتی شاهرخ و احمدی .)4497،در اینجا می توان
فرضیه ی سوم تحقیق را مطرح نمود:
فرضیه  :3نگرش نام تجاری دارای تأثیر معناداری بر قصد خرید کاالهای لوکس دارد.

لوولوک و ویرتز )4887(4تصویر نام تجاری مفهومی است که در ذهن مصرف کنندگان جای می گیرد و از طریق برقراری
پیوندها و تداعی های ذهنی مختلف با آن شکل داده می شود .در نتیجه ،می توان تصویر نام تجاری را مجموعة منحصر به فردی
از اعتقادها ،ایده ها (باورها و اندیشه ها) و تداعی های ذهنی مصرف کنندگان هدف تعریف کرد که ترسیم کنندة چیزی است که
برند متضمن و نمایندة آن است و تعهد نام تجاری به مصرف کنندگان را نیز در بر دارد(طباطبایی نسب و محمد نبی.)4497،
پژوهش هایی که اثر تصویرهای ذهنی انواع برندها همچون برندهای لوکس و برندهای فروشگاهی را بر قصد خرید بررسی کرده
اند ،نشان داده که اثر تصویر برند بر قصد خرید آن بی معنا می باشد(چونگ و همکاران4889،4؛ وو و
همکاران4844،1؛زینالزاده .)4844،7در نتیجه ،فرض چهارم تحقیق به این صورت مطرح می شود:
فرضیه  :4تصویر نام تجاری دارای تأثیر معناداری بر قصد خرید کاالهای لوکس دارد.
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مشخصات محصوالت لوکس در بین مصرف کنندگان ،اغلب بالفاصله کاالهای لوکس را بهعنوان کاالی گران قیمت مرتبط
می کنند .قیمت بهعنوان یکی از موانع ورودی برای استفاده از مارک های لوکس به همراه ویژگیهای دیگر مانند توزیع منحصر به
فرد و ابعاد زیبایی شناختی محصوالت است(کاپرفر و باستین .)4844،محصوالت لوکس نیز به دلیل ویژگیهایی مانند مواد با
کیفیت،دانش محرمانه و توانایی های اصلی خالقیت ،ساخت و نوآوری است که در ساخت آنها به چشم می خورد .این ویژگی ها
انحصاری ،نادر و منحصر به فرد است و به همین دلیل آنها با قیمت باال به فروش می رسند(کاپرفر و لورنت ،)4840،این ویژگی
همچنین نشان می دهد که لوکس ها اکثرا غیر قابل دسترس هستند(رپر و همکاران .)4844،در نتیجه ،کاالهای لوکس به طور
ذاتی وضعیت مالک و کاربران آنها را منعکس میکند؛ آنها چیزی هستند که اکثر مردم مایل به داشتن آن هستند ،اما فقط تعداد
کمی از آنها می توانند به دست آورند(کوپپینین ریزنن و همکاران .)4840،با توجه به مطالبی که بیان شد ،فرضیه پنجم تحقیق به
صورت زیر مطرح می شود:
فرضیه  :5مشخصات محصوالت لوکس دارای تأثیر معناداری بر آگاهی برند کاالهای لوکس دارد.

برتون و همکاران )4889(0یک رویکرد جامع تری برای ادراک لوکس تعریف کردند،آنها استدالل می کنند که لوکس نباید
بهعنوان یک مفهوم ساده مورد توجه قرار گیرد ،اما دارای شکل های بالقوه متعددی از تجسم مادی است ،اما دارای اشکال متعددی
از تجسم مادی است .همچنین باید درک کرد که یک مفهوم چیزی است که بستگی به زمینه دارد،به طور خاص در فرد(آنچه
لوکس توسط یک فرد تلقی می شود ممکن است بهعنوان یکی دیگر از درک مشترک باشد) و اجتماعی(زمان ،مکان و وضعیت)
بستگی دارد .بنابراین ،مفهوم لوکس باید به سه حوزه در نظر گرفته شود :مواد ،اجتماعی و فردی(استایلر .)4847،بر اساس تحقیق
هینگز و همکاران( )4844ارزش کاالهای لوکس بر سه بعد مادی ،شخصی و اجتماعی استوار است .در نهایت با بررسی ادبیات
تحقیق پیرامون ادراک از ارزش برند لوکس می توان به این نتیجه رسید که در ادراک از ارزش برند لوکس یک بعد اجتماعی قوی
وجود دارد که باعث می شود افراد تمایل زیادی داشته باشند تا کاالهای لوکس مصرف کنند .همچنین در ذهن مشتریان بین قیمت
باال و کیفیت باالی کاالهای لوکس پیوند وجود دارد(رحیم نیا و حسینی آرین .)4497،نام و نشان تجاری های (برندهای) موفق باید
ارزشی باالتر به مشتریان ارائه دهند و ارائه متمایزی از سایر رقبا داشته باشند .این امر از طریق ایجاد تصویر نام و نشان تجاری
(برند) امکان پذیر می شود(صادقی و همکاران .)4498،تصویر برند به ادراک مصرف کنندگان در اصطالحات کالمی و بصری برند
اشاره دارد که منجر به روابط عاطفی و روانی ذهنی می شود که برند در حافظه ذهن مصرف کنندگان حفظ می شود(باالنتاین و
همکاران4880 ،7؛ کاتلر و همکاران .)4840 ،اساسا ،مصرف کنندگان از این روابط یا ادراکات ذهنی بهعنوان وسیله ای برای تمایز
میان برندهای مختلف و ساده انتخاب استفاده می کنند(باالنتاین و همکاران .)4880 ،بنا بر مطالب فوق ،در اینجا می توان
فرضیههای ششم و هفتم تحقیق را مطرح نمود:
فرضیه  :6ادراکات برند لوکس دارای تأثیر معناداری بر نگرش نام تجاری از کاالهای لوکس دارد.
فرضیه  :7ادراکات برند لوکس دارای تأثیر معناداری بر تصویر برند از کاالهای لوکس دارد.
1 Ko & Megehee
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ارزش اجتماعی بیانگر مطلوبیت اجتماعی و وجهه ناشی از دارا بودن آن محصول در نزد دوستان و همکاران و سایر اعضای
گروه مرجع از دید مشتری است .ارزش اجتماعی به گرایش افراد به تملک برند های لوکس اشاره دارد که بهعنوان نشانگر سمبلیک
عضویت افراد به گروه خاصی عمل می کند .مشتریان ممکن است از برند های لوکس برای نشان دادن موقعیت اجتماعی شان
استفاده کنند .مصرف برند لوکس می تواند بهعنوان روشی مؤثر در ایجاد رسم و عرف در یک طبقة اجتماعی خاص عمل کند
.کاالی لوکس را سمبل هویت اجتماعی و شخصی تشخیص داده اند .این ویژگی ها فاکتور های اصلی هستند که محصول های
لوکس را از غیر لوکس متمایز می سازند(گازوین و همکاران .)4844،4تسای( )4887بر این باور است که انگیزه های اجتماعی گرا
فقط بخشی از ارزش کل مصرف لوکس است .مارک های لوکس با ارائه لذت گرایانه در چندین گرایش و جذب مصرف کنندگان
در سطح عاطفی ،از لحاظ مواد برتر ،تجربه و ارزش نمادین آنها ارائه می دهند(دیون و آرنولد4844،4؛ جوی و همکاران.)4841،4
بنابراین ،این ویژگیهای برتر باید بر جهت گیری مصرف کننده و نیاز مشتریان لوکس تأکید داشته باشند(هنینگس و
همکاران .)4847،1فاو و تیا( )4889بیان می کنند که خرید یک محصول لوکس می تواند احساس خوشایندی از فرآیند خرید در
افراد ایجاد کند؛ تأثیر مثبتی بر نگرش آنان نسبت به آن محصول ایجاد خواهد کرد(دهدشتی شاهرخ و احمدی .)4497 ،بنا بر
مطالب فوق ،فرضیه های هشتم و نهم تحقیق به صورت زیر مطرح می شود:
فرضیه  :8ارزش اجتماعی دارای تأثیر معناداری بر نگرش نام تجاری از کاالهای لوکس دارد.
فرضیه  :9ارزش اجتماعی دارای تأثیر معناداری بر تصویر برند از کاالهای لوکس دارد.

فرضیه  :11ارزش عملکردی دارای تأثیر معناداری بر نگرش نام تجاری از کاالهای لوکس دارد.
فرضیه  :11ارزش عملکردی دارای تأثیر معناداری بر تصویر برند از کاالهای لوکس دارد.

یکی از ویژگیهای بحث برانگیز ترکیب لوکس مفهوم قیمت باال است .محققان اولیه قیمت باال را بهعنوان یک عنصر کلیدی
برای لوکس معرفی کردند .قیمت باال "پیش شرط جادویی لوکس است .آلسوپ )4887(0مدعی است که قیمت ایجاد مطلوبیت
بیشتری برای یک محصول می کند ،و تولید کنندگان لوکس باید به طور مداوم قیمت ها بدون تخفیف افزایش می دهند .شرکت
رولکس هر ساله قیمت های خود را افزایش می دهد بدون هیچ گونه دلیلی (تچ و همکاران .)4840،9توجه به مؤلفه قیمت محصول
است و این به دلیل ادبیات اولیه درباره لوکس است که بهمنظور اصالح مفهوم در شرایط اقتصادی متمرکز شده است .بررسی
ادبیات بازاریابی نشان می دهد که در اواخر دهه4998و اوایل دهه ،4888محققان بازاریابی تغییر از تمرکز غالب در قیمت گذاری به
سمت یک درک عمیق تر از نقش و دخالت مصرف کننده بود (استایلر .)4847،فرضیه های دوازدهم و سیزدهم را اینگونه بیان می
کنیم:
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کیفیت یکی از مزایای اساسی و جنبه عملکردی است که می تواند در یک محصول لوکس دیده شود .مصرف کنندگان با نام
تجاری لوکس معتقدند که مارک های لوکس دارای کیفیت باال هستند .محصوالت با نام تجاری لوکس باید دارای کیفیتی باال
باشند که آنها را از سایر عالمت های تجاری دیگر متمایز کند .سزار و جیانلوئیجی )4844( 7اعتقاد بر این است که کیفیت اصلی
کاال نسبت به کاالهای لوکس است و به دنبال آن ساخت ،طراحی و ارزش زیبایی شناختی است .به خصوص در بازارهای توسعه
یافته ،مصرف کنندگان محصوالت لوکس رابرای کیفیت و ارزش های عملکردی خود خریداری می کنند(شاکال .)4844،0ارزش
مالی لوکس مربوط به جنبه های پولی مصرف لوکس است و قیمت واقعی این محصوالت را در بر میگیرد .محصوالت لوکس
همواره با قیمت برتر همراه است .مدیران بازاریابی مردم را تشویق به خرید برندهای لوکس می کنند چون نمی توانند از طبقه های
متوسط یا پایین درآمد کسب کنند و این گونه آنها را از سایر برنده ها متمایز می کنند .عالمت های تجاری نیز می توانند بهعنوان
مارک های برتر یا با قیمت باال که مصرف کنندگان برای ارضای نیازهای روانشناختی شان مانند نیازهای مادی گرا ،لذت گرایی
اجتماعی ،نه برای ارزش اقتصادی و عملکردی آنها تفاوت وجود دارد(سرینیواسان و همکاران .)4847،7در اینجا می توان فرضیه
های دهم و یازدهم تحقیق را مطرح نمود:

فرضیه  :12ارزش مالی دارای تأثیر معناداری بر نگرش نام تجاری از کاالهای لوکس دارد.
فرضیه  :13ارزش مالی دارای تأثیر معناداری بر تصویر برند از کاالهای لوکس دارد.

نیاز به منحصر بفرد بودن به تمایل روانشناختی برای منحصر به فرد بودن به جای مشابه بودن با دیگران اشاره دارد .به عبارت
دیگر این مفهوم به معنای نیاز مصرف کننده به جستجوی محصوالت و کاالهای مادی متمایز ،جهت متفاوت نشان دادن خود
نسبت به دیگران است .از این رو اکتساب دارایی های مادی زیاد ،ممکن است این احساس را به افراد بدهد که نسبت به دیگران
متفاوت هستند(خورشیدی و همکاران .)4494،نیاز به منحصربه فرد بودن ،ویژگی است که در آن مصرف کننده به دنبال ایجاد تمایز
1 Guoxin et al
2 Dion & Arnould
3 Joy et al
4 Hennigs et al
5 Cesare and Gianluigi
6 Shakla
7 Srinivasan at el
8 Alsop
9 Tch et al

37

با دیگران از طریق تملک و استفاده از محصول های مصرفی با هدف بهبود تصویر از خود و تصویر اجتماعی است .کومار و
همکاران( )4889به این نتیجه رسیدند که نیازبه منحصربه فرد بودن مصرف کنندگان ،تأثیر زیادی بر نگرش آن ها دارد .مصرف
کنندگان با میزان باالیی از نیاز به منحصربه فرد بودن به احتمال زیاد نگرش بهترین نسبت به برندهای لوکس دارند و از برندهای
لوکس خریداری خواهند کرد(دهدشتی شاهرخ و احمدی .)4497،در واقع ،بیشتر مطالعات از مارک های لوکس نشان می دهد که
چرا و چگونه یک استراتژی لوکس متفاوت از مارک های غیر لوکس است .با این حال ،تمرکز این مطالعه کشف مفاهیم یک
استراتژی لوکس است که می تواند توسط شرکت ها در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گیرد .بسیاری از جنبه های خاص برای
شرکت های لوکس منحصر به فرد است و برای شرکت های کسب و کار مختلف برای اعمال استراتژی های لوکس و دشوار
است(سوگیموتو و ناگاساوا .)4847،4در نتیجه ،فرض های چهاردهم و پانزدهم تحقیق به این صورت مطرح می شود:
فرضیه  :14منحصر به فرد بودن دارای تأثیر معناداری بر نگرش نام تجاری از کاالهای لوکس دارد.
فرضیه  :15منحصر به فرد بودن دارای تأثیر معناداری بر تصویر برند از کاالهای لوکس دارد.
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نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجان هایی که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا به دیگران ،اشیا و گروه های
مختلف به شیوة مثبت یا منفی نگاه کند .نگرش ،ارزیابی یا برآوردی است درباره شی ،فرد یا رویدادی صورت میگیرد(طباطبایی
نسب و پریش .)4491،نگرش مصرف کننده نسبت به برند با توجه به نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغاتی که برای ترویج نام
تجاری استفاده می شود ،مرتبط است (گرانت و همکاران4847،؛پتروسو و همکاران .)4847،یکی از مناسب ترین تعریف های
نگرش به نام تجاری «ارزیابی درونی فرد از برند» است(امینی کسبی و همکاران  .)4847،آگاهی از برند سطحی از آگاهی و شناخت
است که مشتریان برند را شناسایی کرده ،به یاد می آورند و می توانند محصوالت و خدمات مرتبط با برند را شناسایی کنند .آگاهی
از برند اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگیهای ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان را قادر می سازد تا برند را در شرایط مختلف
تشخیص دهند و در صورت نیاز آن را به یاد آورند(رحیم نیا و فاطمی  .)4494،نهایتا فرضیات شانزدهم و هفدهم را اینگونه مطرح
می کنیم:
فرضیه  :16منحصر به فرد بودن دارای تأثیر معناداری بر نگرش نام تجاری از کاالهای لوکس دارد.
فرضیه  :17منحصر به فرد بودن دارای تأثیر معناداری بر تصویر برند از کاالهای لوکس دارد.

 -3مدل مفهومی پژوهش
بر اساس مدل مفهومی شکل( )4ویژگی محصوالت لوکس بر آگاهی برند تأثیرگذار است ،ادارکات برند لوکس ،ارزش های
اجتماعی ،مالی ،عملکردی و منحصر به فرد بودن بر نگرش نام تجاری و تصویر برند تأثیرگذار است و تصویر برند بر نگرش نام
تجاری اثر گذار بوده و همچنین نگرش نام تجاری بر آگاهی برند تأثیرگذار است و در نهایت نگرش نام تجاری ،تصویر برند
تجاری ،آگاهی برند و کشور مبدأ بر قصد خرید تأثیرگذار هستند.

شکل ( ،)1مدل مفهومی پژوهش

 -4روش پژوهش
با توجه به این که پژوهش حاضر به دنبال مشخص کردن وضعیت بررسی تأثیر ادراکات و ویژگیهای برند لوکس و کشور
مبدأ بر قصد خرید با نقش واسطهای آگاهی برند ،تصویر برند و نگرش نام تجاری و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد .همچنین
پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده در زمره تحقیقات توصیفی قرار میگیرد .با توجه به جامعه آماری که شامل کلیه دانشجویان
در استان آذربایجان شرقی می باشد ،و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .در پژوهش حاضر برای جمع آوری دادهها از
1 Sugimoto & Nagasawa
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روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده گردید و حجم نمونه در این تحقیق از آنجایی که نامحدود بوده و قابل اندازه گیری نمی
باشد 401،نفر حجم نمونه اماری این پژوهش می باشد .در این قسمت بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل
از پرسشنامه ای برای سنجش متغیرها از پرسشنامه ای استاندارد مشتمل بر  47سوال در طیف لیکرت استفاده شده است .برای
سنجش روایی سواالت از روش روایی محتوا برای پایایی از آزمون کرونباخ استفاده شده(پایایی کلیه سواالت )8/004،و از نظرات
محققان و اساتید دانشگاهی نیز بهره برده شده است .با کسب نظرات آنها و اصالحات الزم پرسشنامه مورد تأیید واقع شد.
جدول( ) 4مقیاس سنجش مربوطه به هر یک از متغیرهای پژوهش به همراه ابعاد ،تعداد سواالت و ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به
پایایی و منبع آنها نشان داده شده است.

متغیر
کشور مبدأ
ارزش اجتماعی
ارزش عملکردی

جدول ( ،) 2ابعاد ،سواالت و ضرایب مربوط به مقیاس سنجش متغیرها
منبع
آلفای کرونباخ
شماره گویه ها
یاسین و همکاران()4887
./774
گویه های  4تا 1
وینگرن و جانسون ()4881
./040
گویه های  7تا 0
وینگرن و جانسون ()4881
./784
گویه های  9تا 44

ویژگیهای لوکس
ادراک برند لوکس

گویه های  47تا 47
گویه های  40تا 48

./784
./780

انجسا و مای()4847
رایت( )4887و تووی ()4880

قصد خرید

گویه های 44تا 44

./077

دودس و همکاران()4994

تصویر برند

گویه های  41تا 40

./794

آکر و کلر()4998

منحصر به فرد بودن
آگاهی برند
نگرش برند

گویه های 47تا 49
گویه های 48تا 44
گویه های  44تا 47

./747
./719
./744

وینگرن و جانسون ()4881
کاتلر و کلر()4840
کالینز و مانتل()4991

 -1-4یافته های پژوهش
برای تحلیل کیفی از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل کمی و برای آزمون فرضیه های پژوهش و مدل پژوهش از تکنیک
معادالت ساختاری استفاده شده است .مشخصات جمعیت شناختی نمونه نیز در جدول زیر ارائه شده است.
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ارزش مالی

گویه های  44تا 41

./784

وینگرن و جانسون ()4881

جدول ( ،)3نتایج آمار توصیفی جمعیت شناختی
درصد
1434
7030
488
درصد
4934
4934
4030
730
139
488
درصد
734
4038
1731
734
488

فراوانی
400
440
401
فراوانی
71
474
448
48
49
401
فراوانی
40
410
404
40
401

متغیر جنسیت
مرد
زن
کل
متغیر سن
کمتر از  47سال
بین  47تا 48
بین  48تا 47
بین  47تا 18
بیش از 18
کل
متغیر تحصیالت
کمتر از دیپلم
دیپلم تا لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
کل
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برازش شاخص مدل ساختاری :بررسی روایی سازه از وظایف تحلیل
عاملی تاییدی است که در آن ،روایی یک سازه از طریق سواالت آن ،تبیین و
بررسی می گردد .روایی سازه اشاره به سواالت یک متغیر یا شاخص سنجش یک
سازه دارد ،که آیا به طوری واقعی سازه ی فرضی را تبیین می کند یا خیر .بنابراین،
این نوع روایی ،با دقت ابزار اندازه گیری یک سازه مرتبط است .شاخص های
برازش حاکی از برازش کلی مدل بوده که طی آن معیار اصلی آن یعنی شاخص
 RMSEAکمتر از  8380می باشد که نشان می دهد خطای کل تخمین مدل به
مراتب کمتر از  8380می باشد و مدل مناسب برای تخمین روابط ساختاری است.

جدول( ،)4شاخص برازندگی مدل

عنوان شاخص

بدست آمده

RMSEA
GFI
RMR
CFI
AGFI
χ2/df

.051
.90
.035
.91
.90
1.99

 -2-4مدل ساختاری تحقیق
در این بخش از پژوهش در شکل مدل استاندارد پژوهش به اضمام ضرایب مسیر و آماره تی نوشته شده بر هر رابطه ای قابل
مشاهده است.
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شکل ( ،)2مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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شکل( ،)3مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب تی

 -3-4آزمون فرضیه های پژوهش
این پژوهش شامل هفده فرضیه میباشد که در ادامه ضمن بیان فرضیه ها ،براساس یافتههای تحقیق ،هر فرضیه به صورت
مجزا مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج مربوطه ارائه میگردد .بر این اساس در سطح اطمینان  98درصد 97 ،درصد و  99درصد این
مقدار به ترتیب با حداقل آماره تی  4390 ،4301و  4370مقایسه می شود .همچنین ضریب مسیر برای میزان شدت تأثیر بین متغیرها
را اندازه گیری می شود ،کمتر از  ./4ضعیف ،بین ./4تا ./0خوب ،باالی ./0قوی مقایسه می شود .از آنجایی که ضرایب معناداری
میان متغیرها در سطح اطمینان  ./97می باشد باید ضرایب معناداری آماره تی باالتر از قدر مطلق مثبت منفی  4390باشد .در این
صورت می توان فرضیه صفر مبنی بر عدم تأثیرگذاری را مردود دانست و فرضیه یک را مبنی بر تأثیرگذاری بین دو متغیر را تأیید
کرد با توجه به توضیحاتی که داده شد ،تک تک فرضیات را مورد بررسی قرار می دهیم.
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جدول( ،)5نتایج فرضیات پژوهش
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4
4
4
1
7
0
7
0
9
48
44
44
44
41
47
40
47

نتیجه آزمون
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
رد فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

P-Value

T-Value

β

.000

10.50

.61

.000

7.90

.5

.005

3.37

.12

.002

2.07

.17

.009

4.11

.20

.000

- 2.64

- .30

.000

2.57

.70

.000

-2.38

-.19

.008

-6.05

-.10

.005

- 2.38

- .30

.002

5.15

.37

.001

7.95

.55

.000

7.83

.34

.000

6.11

.30

.521

0.73

.09

.001

7.65

.62

.002

8.22

.56

فرضیات
قصد خرید
آگاهی برند
نگرش برند
تصویر برند
نگرش برند
تصویر برند
نگرش برند
تصویر برند
نگرش برند
تصویر برند
نگرش برند
تصویر برند
قصد خرید
قصد خرید
قصد خرید
نگرش برند
آگاهی از برند

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

کشور مبدأ
ویژگی لوکس
ادراکات لوکس
ادراکات لوکس
ارزش اجتماعی
ارزش اجتماعی
ارزش مالی
ارزش مالی
ارزش عملکردی
ارزش عملکردی
منحصر به فرد
منحصر به فرد
آگاهی از برند
نگرش برند
تصویر برند
تصویر برند
نگرش برند

 -5نتیجه گیری
پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت نقش و جایگاه مصرف کنندگان و تمایل آنها به کاالی لوکس و انگیزه برای خرید
برندهای لوکس برای مصرف کنندگان بسیار زیاد شده است .صنعت لوکس ،منحصر به فرد است و متفاوت از صنایع دیگر در زمینه
های زیادی نظیر ،بازاریابی و استراتژی های ترویج ،الگوهای مصرف و رفتارهای خرید ،مدیریت تصویر برند و نظایر آن می باشد.
این پژوهش همچنین درک عمیق تری از اینکه چرا مصرف کنندگان تمایل به خرید کاالهای لوکس دارند را فراهم می آورد.
عوامل متعددی بر شکلگیری قصد خرید افراد تأثیرگذار هستند .با طراحی الگوی جامع و بدیع اقدام به شناسایی و بررسی عوامل
موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان نسبت به نام تجاری نموده است تا از این طریق بتواند با شناسایی این عوامل ،زمینه
را برای انجام اقدامات و پشنهاداتی برای تولیدکنندگان و فروشندگان محصواللت لوکس ارائه نماید .عوامل موثر در قصد خرید برند
لوکس می تواند راهنمایی برای فروشندگان این محصوالت باشد .این متغیرها عوامل کلیدی فروش در رابطه با کاالهای لوکس در
میان مصرف کنندگان به شمار می روند.
از بین عواملی که بر قصد خرید تأثیرگذار بودند ،کشور مبدأ با بیشترین میزان تأثیر  ./.04و کمترین آنها متغیر تصویر برند
با میزان تأثیر  ./.89میباشند .همچنین از بین عواملی که بر تصویر برند تأثیرگذار بودند ،منحصر به فرد بودن با بیشترین میزان
تأثیر  ./.77و کمترین آنها متغیر ادراک برند لوکس با میزان تأثیر  ./.47میباشند و از بین انواع ارزش ها ،ارزش مالی بر نگرش
برند بیشترین با میزان تاثیر ./.78ارزش عملکردی بر نگرش برند کمترین با میزان تأثیر  -./.48میباشند .حال عواملی تک تک
متغیرها را مورد بررسی قرار می دهیم.
با توجه به رابطه کشور مبدأ و قصد خرید که تأثیر خوبی بین دو متغیر وجود دارد .بر طبق نتایج بدست آمده ،میزان
ضریب مسیر میان کشور مبدأ و قصد خرید  ./04می باشد و مقدار آماره  tبرابر با 48/78و با توجه به کوچکتر بودن سطح
معناداری( )8/888از مقدار مفروض  α=8/87فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر متغیر کشور مبدأ رد و فرض یک مبنی بر تأثیر متغیر
کشور مبدأ بر قصد خرید تأیید می گردد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتیجه ابراهیمی ورنوسفادرانی و
ملکی(،)4497رنجبریان و قلی زاده شغل آباد( ،)4407لیفلد(،)4994جانسون و نبنژال (،)4900کیم( ،)4880بیلکی و نس()4904
همراستا هستند .براساس یافته هایی که از مطالعه ی ابراهیمی ورنوسفادرانی و ملکی( )4497حاصل آمده ،تأثیر کشورا مبدأ بر قصد
خرید تأیید می گردد(ضریب مسیر )./.74:و آماره  tبرابر  1317می باشد .به طوری که این رابطه معنادار و مستقیم گزارش یافته
است .این یافته ها دال بر تأیید فرض بدیل فرضیه ی مذکور می باشد و با نتایجی که از بررسی فرضیه این پژوهش انجام یافته
مشابه می باشد .این بدان معنا است تغییر در یکی موجبات تغییر در دیگری به همان اندازه را فراهم می آورد چرا که آماره ی تی
این رابطه مثبت می باشد .بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که یک تصویری که مصرف کننده از یک کشور دارند
مستقیماَ بر ارزیابی آنها از محصوالت آن کشور تاثیر می گذارد .البته اعتقاد به توانایی کشورهای مختلف در طراحی تولید
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محصوالت نیز متفاوت است .به عالوه اطالعات کشور مبدأ ،در کاهش ناهمسانی های شناختی در فرایند خرید موثر بوده است.
نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که تاثیر اطالعات کشور مبدأ بیشتر در مورد خرید کاالهای لوکس تاثیرگذار بوده است،
به عبارت دیگر زمانی که کشور سازنده محصول در نظر مشتری دارای سطوح باالی توسعه اقتصادی ،صنعتی ،سیاسی و همچنین
سطح باالی استانداردهای زندگی و فناوری های نوین باشد ،بر روی تمایل به خرید محصول در مشتری تأثیرگذار است و مشتری
وفاداری و طرفداری بیشتری را در رابطه با آن محصول از خود نشان می دهد .بنابراین ،به مدیران بازاریابی برندهای لوکس توصیه
می شود تا خرید بیشتری از مصرف کنندگان بازار هدفشان به دست آورند .این مسأله می تواند به این خاطر باشد که وقتی کشوری
در ذهن مشتری تمامی استانداردهای تولید ،نظارت و رفاه را داراست ،به طور یقین محصوالتی تولید می کند که مطابق با
استانداردهای کشور خود باشد و همچنین محصوالت باید با کیفیتی باشد که مورد رضایت عموم مردم قرار بگیرند و شرکت سازنده
بتواند برای آن کشور درآمدزایی خوبی به همراه داشته باشد .لذا مشتری در خرید چنین محصولی که ریسک کمتری را نسبت به
محصولی که در کشور دیگری با سطوح پایین تری ارائه می شوند ،متحمل می شود.
با توجه به رابطه بین آگاهی از برند و قصد خرید کاالهای لوکس که تأثیر نسبتا خوبی در این رابطه وجود دارد ،بر طبق
نتایج بدست آمده  ،میزان ضریب مسیر میان آگاهی برند و قصد خرید  ./41می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  7304و با توجه به
کوچکتر بودن سطح معناداری( )8/888از مقدار مفروض  ،α=8/87فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر متغیر آگاهی برند رد و فرض یک
مبنی بر تأثیر متغیر آگاهی برند بر قصد خرید تأیید می گردد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتیجه شایسته و
همکاران( ،)4494فوالدوند و همکاران( )4844همسو می باشد .براساس یافته هایی که از مطالعه ی شایسته و
همکاران()4494حاصل آمده ،تأثیر آگاهی برند بر قصد خرید تأیید می گردد (ضریب همبستگی )./.49:و در سطخ معناداری8/888
می باشد .این یافته ها دال بر تأیید فرض بدیل فرضیه ی مذکور می باشد و با نتایجی که از بررسی فرضیه ی این پژوهش انجام
یافته مشابه می باشد .این امر احتماال به این دلیل است که آگاهی از برند یک متغیر کامال اثر گذار بر رفتار مصرفکننده می باشد.
در واقع این گونه برداشت می شود که اگر مصرفکننده اطالعاتی را در مورد انواع برند کاالهای لوکس یا هر کاالی دیگری داشته
باشد ،نگرش مثبتی را برای خرید آن کاالها نیز دارد و بالعکس .در صورتی که مصرفکننده اگر از برند کاالهای لوکس آگاهی
نداشته باشد ،احتماال هیچ نگرشی در مورد خرید آن نیز ندارد .بنابراین ایجاد آگاهی از یک برند خاص است که میتواند نگرش
مثبت یا حتی منفی را در مصرفکننده نسبت به خرید آن کاال ایجاد نماید .بنابراین به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کاالهای
لوکس باید ضمن توجه بیشتر به این مقوله ،نگرشی مثبت بین افراد جامعه نسبت به خرید این کاالها ایجاد نمایند .بدین منظور
پیشنهاد می شود با شناسایی عوامل ایجاد کننده آگاهی از برند مانند تبلیغات جهت معرفی و شناساندن محصول ،زمینه را برای
آشنایی افراد جامعه با برند مورد نظر فراهم آورند.
با توجه به رابطه تصویر برند بر قصد خرید که رابطه ای میان آنها وجود ندارد .بر طبق نتایج بدست آمده ،میزان ضریب
مسیر میان تصویر برند و قصد خرید ./9می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  ./74و با توجه به بزرگتر بودن سطح معناداری( )8/744از
مقدار مفروض  ،α=8/87فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر متغیر تصویر برند تأیید و فرض یک مبنی بر تأثیر متغیر تصویر برند بر قصد
خرید رد می گردد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتیجه مهرانی و همکاران(،)4490جلیلوند و همکاران( ،)4844لین و
همکاران ( )4844مغایرت دارد .اما با نتایج پژوهش خیری و فتحعلی( )4494همسو می باشد .براساس یافته هایی حاصل آمده از
پژوهش مهرانی و همکاران( ،)4490ضریب بتای این پژوهش برابر با  -./81و آماره  tبرابر با  -./.01می باشد .این یافته ها دال بر
رد فرض بدیل فرضیه ی مذکور می باشد و پذیرش فرضیه صفر می باشد .به این معنا که با افزایش یا کاهش تصویر برند نمی
توان گفت قصد خرید افزایش یا کاهش می یابد .می توان چنین اظهار داشت که :در جامعه مورد مطالعه تحقیق ،تصویر برند تاثیر
معناداری بر قصد خرید مصرف کنندگان ندارد .هر مشتری بعد از خریدی که براساس تجربه خریدی که داشته و براساس کیفیت و
ویژگیهایی که داشته یک تصویر از برند در ذهن خود ثبت می کند .تجربه خرید مشتری از قیمت محصول به مراتب مهمتر است.
بر این اساس تصویر برند که مشتری از خرید خود دارد به دلیل باال بودن برند های لوکس آنها را از خرید این محصوالت باز می
دارد .این فرضیه مورد تأیید واقع نشد و نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه دارد.
با توجه به رابطه نگرش نام تجاری بر قصد خرید که رابطه ای میان آنها وجود ندارد .بر طبق نتایج بدست آمده  ،میزان
ضریب مسیر میان نگرش نام تجاری و قصد خرید ./48می باشد و مقدار آماره  tبرابر برابر با  0344و با توجه به کوچکتر بودن سطح
معناداری( )8/888از مقدار مفروض  ،α=8/87فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر متغیر نگرش نام تجاری رد و فرض یک مبنی بر تأثیر
متغیر نگرش برند بر قصد خرید تأیید می گردد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتیجه دهدشتی شاهرخ و احمدی(،)4497
فرهنگی و همکاران ( ،)4494خیری و فتحعلی( ،)4494حسینی امیری و غالمی فرد( )4494و ژانگ و کیم( )4844همسو می باشد.
براساس یافته هایی که از مطالعه ی دهدشتی شاهرخ و احمدی( )4497حاصل آمده،تأثیر نگرش نام تجاری بر قصد خرید تأیید می
گردد(ضریب تأثیر )./.09:و آماره  tبرابر 47399می باشد .این یافته ها دال بر تأیید فرض بدیل فرضیه ی مذکور می باشد و با
نتایجی که از بررسی فرضیه ی این پژوهش انجام یافته مشابه می باشد .این بدان معنا است که با تغییر در مقدار نگرش نام تجاری
 ،به همان اندازه در مقدار قصد خرید تغییر به وجود می آید چرا که این دو دارای رابطه ی مستقیم میباشند و تغییر در یکی
موجبات تغییر در دیگری را فراهم می آورد چرا که آماره ی تی این رابطه مثبت می باشد .نتایج نشان داد زمانی که مصرف
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کنندگان نگرش مثبتی نسبت به برندهای لوکس دارند تمایل بیشتری به خرید آنها داشته و همچنین خرید آنها را به دیگران توصیه
می کنند.
با توجه به تأثیر بین منحصر به فرد بودن کاالی لوکس بر نگرش نام تجاری و تصویر برند که تأثیر خوبی میان
آنها وجود دارد .بر طبق نتایج بدست آمده ،میزان ضریب مسیر میان بین منحصر به فرد بودن کاالی لوکس و نگرش نام تجاری
 ./47می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  7347و با توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری( )8/888از مقدار مفروض  ،α=8/87می
باشد ،همچنین مقدار ضریب مسیر میان بین منحصر به فرد بودن کاالی لوکس و تصویر برند  ./77می باشد و مقدار آماره  tبرابر با
 7397و با توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری()8/888از مقدار مفروض  ،α=8/87می باشد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه
با خورشیدی و همکاران(،)4494آمالدوس و جاین( )4887همسو است .براساس یافته هایی حاصل آمده ،تأثیر منحصر به فرد بودن
کاالی لوکس بر تصویر برند تأیید می گردد(ضریب تأثیر  )./.44:و آماره  tبرابر  4347می باشد .بنابراین می توان این گونه نتیجه
گیری کرد که این امر احتماال به این دلیل است که مصرف کنندگان کاالهای لوکس انتظار دارند با توجه به قیمت های باالی این
کاالها به صورت انحصاری یا حداقل به صورت کمیاب در اختیار دیگران باشند .برخی افراد کاال را نه صرفاً بر اساس کارکرد آن
بلکه بهمنظور بهبود وجهه اجتماعی خود و یا منحصربه فرد کردن خود از دیگران خریداری می کنند .بنابراین به مدیران بازاریابی
پشنهاد می شود ارایه محصوالت خاص برای مشتریان خاص ،انحصار و کمیابی محصول ،قیمت باالتر نسبت به محصوالت دیگر،
معرفی محصوالت جدید ،ارائه مجدد سبک های متوقف شده و عرضه محصوالت در فروشگاه های بسیار ممتاز در دستور کار خود
قرار دهند.
با توجه به رابطه ادراکات برند لوکس بر روی نگرش برند و تصویر برند تأثیر ضعیفی بین آنها حاکم است ،بر طبق
نتایج بدست آمده ،میزان ضریب مسیر میان ادراکات برند لوکس و نگرش نام تجاری  ./44می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  4/47و
با توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری( )8/887از مقدار مفروض ،α=8/87می باشد ،همچنین میزان ضریب مسیر میان ادراکات
برند لوکس و نگرش نام تجاری  ./47می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  ،4/87و با توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری( )8/884از
مقدار مفروض  ،α=8/87می باشد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتیجه طباطبایی نسب و محمد نبی( )4491همسو می
باشد .براساس یافته هایی حاصل آمده ،تأثیر ادراکات برند لوکس بر نگرش نام تجاری تأیید می گردد (ضریب تأثیر  )./.44:و آماره t
برابر  4347می باشد .همچنین تأثیر ادراکات برند لوکس بر تصویر برند تأیید می گردد(ضریب تأثیر )./.44:و آماره  tبرابر  7307می
باشد.
درکی که برندهای لوکس در ذهن مشتریان خود ایجاد کرده است باعث باال بردن آگاهی آنها در خرید محصوالت لوکس
داشته است .و این عامل مهم بر محصوالت لوکس باعث ترغیب مشتریان به سمت این برندها می شود .بنابراین می توان این
گونه نتیجه گیری کرد که این امر احتماال به این دلیل است که درک ویژگی های ممتاز ،کیفیت و قابلیت اطمینان محصوالت
لوکس و استمرار آنها بر آگاهی برند تأثیرگذار است .مصرف کنندگان برندهای لوکس تصویری از ویژگی ها محصوالت لوکس در
ذهن خود را تداعی می کنند و می توانند مثبت یا منفی و نیز کارکردی یا احساسی باشند .ویژگیهای محصوالت لوکس نیز حتی
می توانند با ویژگیهای رقبای مهم مقایسه شوند .از دیدگاه مشتریان برندهای لوکسی که بهترین و باکیفیت ترین محصول را ارائه
دهند دیدگاه مثبتی نسبت به برند ایجاد می کنند و آنها را به خرید محصول لوکس تشویق می شوند .بنابراین تولید کنندگان و
فروشندگان کاالهای لوکس بهتر است به روش های گوناگون با ایجاد تصویر و آگاهی نسبت به برند مورد نظر ،نگرش مثبتی را
برای خرید کاالهای خود ایجاد نمایند و از این طریق با ایجاد تصمیم خرید در مصرف کنندگان ،بر سودآوری هر چه بیشترواحدهای
تولید کننده و فروشنده کاالهای لوکس بیفزایند.
با توجه به رابطه ارزش اجتماعی بر روی نگرش برند و تصویر برند تأثیر ضعیفی بین آنها حاکم است ،بر طبق نتایج
بدست آمده ،میزان ضریب مسیر میان ادراکات برند لوکس و نگرش نام تجاری  ./48می باشد و مقدار آماره  tبرابر با1344و با توجه
به کوچکتر بودن سطح معناداری()8/888از مقدار مفروض ،α=8/87می باشد ،همچنین میزان ضریب مسیر میان ارزش اجتماعی و
تصویر برند -./48می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  -4/01و با توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری()8/888از مقدار مفروض
 ،α=8/87می باشد .پژوهش های انجام شده در این حوزه ها نشان از گستردگی مطالعه در این ها دارد ولی پژوهش های چندانی
که به بررسی ارتباط و میزان تأثیر دو متغیر با یکدیگر انجام شده باشد ،یافت نگردید .بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد
که این امر احتماال به این دلیل است که ،رفتار مصرف کننده می تواند متاثر از عوامل اجتماعی نظیر گروه های مرجع ،خانواده و
نقش و موقعیت اجتماعی باشد و فاکتورهای دیگری همچون اعتقادات و فرهنگ تأثیرگذار باشد ،مصرف کنندگانی که گرایش به
اعتقادات مذهبی دارند ،کاالهای لوکس با هزینه های باال نوعی اسراف و افراط بیش از حد تلقی می کنند .بازاریابان هنگام اتخاذ
سیاست های بازاریابی خود باید این عوامل را در نظر داشته باشند ،چون این عوامل بر رفتارهای مصرف کنننده از جمله رفتار خرید
آنها تأثیر می گذارنند.
با توجه به تأثیر ارزش مالی بر نگرش نام تجاری و تصویر برند که تأثیر قوی میان ارزش مالی بر نگرش نام تجاری
و تأثیر ضعیف و معکوس میان تصویر برند وجود دارد .بر طبق نتایج بدست آمده ،میزان ضریب مسیر میان ارزش مالی و نگرش نام
تجاری ./78می باشد ومقدار آماره tبرابر با  4377و با توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری ( )8/888از مقدار مفروض ،α=8/87می
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باشد ،همچنین مقدار ضریب مسیر میان ارزش مالی و تصویر برند  -./49می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  -4/40و با توجه به
کوچکتر بودن سطح معناداری( )8/888از مقدار مفروض  ،α=8/87می باشد .پژوهش های انجام شده در این حوزه ها نشان از
گستردگی مطالعه در این ها دارد ولی پژوهش های چندانی که به بررسی ارتباط و میزان تأثیر دو متغیر با یکدیگر انجام شده باشد،
یافت نگردید .بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که این امر احتماال به این دلیل است که مصرف کنندگان ،ایجاد تفکر و
تلقی مثبت از قیمت گذاری باال در تبلیغات برای کاالهای لوکس را دارند که این امر کمک بزرگی به مدیران و تولید کنندگان می
نماید ،کاالهای لوکس همواره خود را با مانور قیمتی باالتری عرضه می نمایند و از این فاکتور همچون مزیتی برای ارتقای نام و
نشان تجاری (برند) و محصول ،استفاده می شود و کسب حاشیه سود باالتری نسبت به سبد محصوالت عادی و ضروری را موجب
می شوند .از طرفی تأثیر ضعیف تصویر برند احتماال این امر به این سبب است که تصویر ذهنی که مشتریان نسبت به کاالهای
لوکس دارند ،انها را یک کاالی تجمالتی تلقی می کنند و مشتریانی که قدرت خرید کمتری نسبت به خرید این کاالها دارند،
تصویر ذهنی کمتری به این کاالها دارند و قصاوت در مورد این کاالها کمی مشکل است .بنابراین به مدیران پشنهاد می شود
قیمت های کاالهای لوکس را کانون توجه خود قرار دهند ،نقاط ضعف و قوت را شناسایی و راهکارهای مناسبی را اتخاذ کنند .با
توجه به تأثیر ارزش عملکردی بر نگرش نام تجاری و تصویر برند که تأثیر ضعیف و معکوس وجود دارد .بنابراین می توان این گونه
نتیجه گیری کرد که این امر احتماال به این دلیل است چون جامعه آماری دانشجویان هستند و پاسخ دهندگان به سواالت اکثرا
جوان هستند ،و قشر جوان هم زیبایی و ظرافت کاالهای لوکس بیشتر مد نظر است تا کیفیت و عملکرد آن .بنابراین به مدیران
پشنهاد می شود که عالوه بر کیفیت باالی که کاالهای لوکس دارند بر زیبایی های کاالهای لوکس نیز مورد توجه قرار دهند.
با توجه به رابطه تصویر برند بر نگرش نام تجاری که تأثیر نسبتا بسیار خوبی میان آنها وجود دارد .بر طبق نتایج
بدست آمده  ،میزان ضریب مسیر میان ارتباط تصویر برند بر نگرش نام تجاری  ./04می باشد و مقدار آماره  tبرابر با  0/44و با
توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری()8/884از مقدار مفروض  ،α=8/87فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر ارتباط تصویر برند رد و
فرض یک مبنی بر تأثیر متغیر تصویر برند بر نگرش نام تجاری تأیید می گردد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج رستگار
و همکاران( )4491و چاپلو ( )4887همراستا می باشد .براساس یافته هایی حاصل آمده از پژوهش رستگار و همکاران()4491تأثیر
تصویر برند بر نگرش نام تجاری تأیید می گردد (ضریب تأثیر  )./.40:و آماره  tبرابر  4347می باشد .این یافته ها دال بر تأیید فرض
بدیل فرضیه ی مذکور می باشد و با نتایجی که از بررسی فرضیه ی این پژوهش انجام یافته مشابه می باشد .این بدان معنا است
که با تغییر در مقدار تصویر برند  ،به همان اندازه و به طور مستقیم در مقدار نگرش نام تجاری تغییر به وجود می آید .بنابراین می
توان این گونه نتیجه گیری کرد که این امر احتماال به این دلیل است ،هر چقدر میزان نگرش و آگاهی مصرف کنندگان نسبت به
کاالهای لوکس بیشتر باشد ،مشتریان بیشتر رغبت پیدا می کنند به خرید این کاالها .بنابراین مدیران بازاریابی با باال بردن
اطالعات مصرف کنندگان از کاالهای لوکس و تبلیغات انحصاری که مخصوص کاالهای لوکس است را به مشتریان خود ارائه
دهند.
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بررسی عوامل روانشناختی مؤثر در تصمیمگیری
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چکـیده
تصمیمگیری در بسیاری از زمینههای علمی موضوعی مورد بحث ،مناقشه برانگیز و جالب بوده است .بااینحال ،در میان
همه علومی که به نحوی با فرایند و مفاهیم تصمیمگیری و انتخاب مواجه هستند ،مطالعات روانشناختی سهم قابلتوجهی
در درک مکانیسمهای زمینهساز انتخاب افراد دارد .هدف این پژوهش اول از همه توصیف فرآیندهای ذهنی است که به
آن فعالیتهای تصمیمگیری نیز گفته میشود و در مراحل مختلف تصمیمگیری دخیل هستند .هدف دوم ارائه دو سیستم
پردازش اطالعات است که در مراحل مختلف تصمیمگیری و انتخاب درگیر هستند .عالوه بر این ،پژوهش پیش رو
استراتژیهای تصمیمگیری را نیز توصیف میکند ،یعنی اکتشافات مجاز برای اقدامات سریع و اقتصادی .همچنین نقش
اراده آزاد و خودکنترلی در فرایندهای تصمیمگیری مورد بررسی قرار میگیرد .آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی
برخوردار است ،توضیح فرآیند تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان از منظر روانشناختی و همچنین بحث در مورد
پیامدهای منفی احتمالی تصمیمات پیچیدهای است که توسط افراد ،گروهها و جوامع گرفته شده است.

واژگـان کلـیدی :تصمیمگیری ،عملکردهای شناختی ،دوگانگی شناختی ،پیامدهای تصمیمگیری

 -9دکترای اجرایی مدیریت کسب و کار در گردشگری ،موسسه آموزش عالی آزاد بهار (دپارتمان گردشگری ،هتلداری و گردشگری
سالمت)( ،نویسنده مسئول) ecoamin@gmail.com
 -9کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش بازاریابی گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
 -9کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش بازاریابی گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
 -4کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
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از جمله مسائل بسیار مهم در اداره امور در سطوح خرد و کالن ،تصمیمگیری است« .پیتر دراکر» معتقداست که تأکید مدیریت
آینده بر فرایند تصمیمگیری و درک این فرایند است .ازاینرو بسیاری از صاحبنظران مدیریت بر این باورند که تصمیمگیری
مترادف مدیریت ،یا مهمترین بخش و جوهر آن است .بدیهی است که تصمیمگیری به شیوه کارا و مؤثر ،بهویژه در دنیای متحول و
پیچیده کنونی ،مستلزم بهکارگیری و برخورداری از مقادیر زیادی از اطالعات میباشد و در واقع ،گردآوری اطالعات شفاف و
صحیح یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیمگیری مدیریت محسوب میشود و بدون شک کیفیت تصمیمات مدیریت نیز
بستگی به صحت و دقت اطالعاتی دارد که در زمان تصمیمگیری در اختیار وی قرار دارد .گستردگی تحوالت و دگرگونیهای
داخلی و خارجی سازمانها و جوامع ،بهتدریج ضرورت اخذ تصمیمات پیچیدهتر را برای مدیران آشکار ساخته ،بهطوریکه امروز
بدون دسترسی به سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،تصمیمگیری به مفهوم علمی آن امکانپذیر نیست .مکانیسم های تصمیمگیری
طی دهه های اخیر وارد فاز میان رشته ای و چند بعدی گردیده و علوم مختلف از جمله علوم شناختی و به خصوص روانشناسی در
درک پدیده تصمیمگیری سهم قابلتوجهی داشته اند .به لطف نظریه های ارائه شده و بر اساس آن ،امروزه توضیح اینکه چگونه
افراد در موقعیت های واقعی زندگی ،دست به انتخاب می زنند امکان پذیر است .برای درک بهتر این موضوع اول از همه ،باید بین
دو مفهوم «تصمیم »0و «تصمیمگیری »2تمایز قائل شد .در یک تعریف ساده می توان واژه «تصمیم» را «انتخاب هدفمند و غیر
تصادفی یکی از حداقل دو گزینه» دانست .در حالی که «تصمیمگیری» فرایندی است که شامل «عملکردهای مختلف ذهنی ،اعم
از ابتدایی ،مانند حافظه فعال و طوالنی مدت است و کارهای پیچیده مانند تفکر ،استدالل ،حل مساله و همچنین عملکردهای
اجرایی مابین شناخت و عمل است» (هاستی و داوس 2808 ،؛ توپالک و همکاران .)2808 ،عالوه بر این ،در این روند ،نقش حیاتی
عملکردهای عاطفی و انگیزشی نیز قابل توجه می باشد زیرا هنگام تصمیمگیری ،افراد قضاوت های شناختی را براساس تجربه
عاطفی خود تنظیم می کنند ،همچنین ادبیات مدرن درباره تأثیرات آگاهانه و ناخودآگاه در تصمیمگیری ،از جمله قدرت تأثیر
فرآیندهای صریح و ضمنی بر انتخاب های فردی و همبستگی بین این فرآیندها بحث می کند (لرنر و همکاران  2802؛ نیوول و
شانکس .)2802 ،عملکردهای ذهنی فوق تابع یک هدف خاص ،یعنی انتخاب هستند .ازاینرو ،می توان فرض کرد که آنها در زمره
فعالیتهای تصمیمگیری قرار می گیرند (فالکوفسکی و همکاران .)2880
فعالیتهای تصمیمگیری منجر به انتخاب یکی از دو یا چند گزینه دیگر و یا به اصطالح گزینه جایگزین میشود .به عنوان
مثال ،مردم هنگام برنامه ریزی برای خرید خود مجبور نیستند محصول را از قبل انتخاب کنند .اگر معلوم شود که محصول (الف)
تازه است ،می توانند آن را خریداری کنند در غیر این صورت محصول (ب) و دیگر محصوالت به عنوان جایگزین مورد
تصمیمگیری و و انتخاب قرا می گیرند .در شرایط تصمیمگیری پیچیده ،عمدتاً هنگام مواجهه با معضالت حیاتی زندگی ،معموالً
قبل از انتخاب میان تعداد محدودی از امکانات و منابع ،مالحظات طوالنی با هدف کاهش پیچیدگی شرایط دشوار به وقوع می
پیوندد که در نتیجه منجر به انتخاب «یا این  /یا آن» میشود.
در این پژوهش مشخصات و ساختار فرایندهای ذهنی که در مراحل جداگانه تصمیمگیری فعال می شوند به همراه تشریح دو
سیستم پردازش اطالعات که مسئولیت تصمیمگیری در بشر را بر عهده دارند ،ارائه میشود .عالوه بر این ،هدف از این بررسی
توصیف استراتژیهای تصمیمگیری ،به ویژه اکتشافاتی است که اقدامات سریع و کارآمد را تسهیل می کند .همچنین تعریف نقش
«اراده آزاد »3و «کنترل خود »2در فرایندهای تصمیمگیری مورد بررسی قرار میگیرد .آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی
برخوردار است ،توضیح فرآیند تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان (عدم قطعیت) از منظر روانشناختی و همچنین بحث در مورد
پیامدهای منفی احتمالی تصمیمات پیچیدهای است که توسط افراد ،گروهها و جوامع گرفته میشود.

 -2مفاهیم و ساختار فرایند تصمیمگیری
در رویکرد روانشناختی ،فرایند تصمیمگیری به سه مرحله تقسیم میشود:
الف) مرحله قبل از تصمیمگیری (فرمول بندی مسئله و جمع آوری اطالعات)
ب) مرحله تصمیمگیری (انتخاب از بین گزینه های تعریف شده قبلی)
پ) مرحله پس از تصمیمگیری (ارزیابی تصمیمگیری گرفته شده)

1 Decision
2 Decision-Making
3 Free will
4 Self-control
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فعالیت اساسی در مرحله قبل از تصمیمگیری ،شناسایی یک مشکل یا به عبارت دیگر  -تعریف اختالف بین وضعیت فعلی
است (هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است) و وضعیت مورد نظر (تصمیمگیری شده است) .شرایط دشوار و پیچیدهای که احتماال افراد
هنگام انتخاب با آن روبرو هستند را می توان طبق معیارهای متنوعی طبقه بندی کرد ،از جمله (الف) «همگرایی »0؛ زمانی که
حالت مطلوب نسبتاً خوبی تعریف شده باشد و فقط یک راه حل امکان پذیر باشد .ب) «پیچیدگی »2؛ زمانی که مشکالت پیچیده تر
به پردازش مقدار قابلتوجهی از داده ها و تولید بازنمایی ذهنی آنها در شکلی از یک مدل ذهنی نیاز دارند .پ) «مشخص شده »3؛
زمانی که مشکل به خوبی تعریف شده است ،بدین معنی که تمام اطالعات مربوط به هدف ،موقعیت ها ،شرایط قابل قبول راه حل
های آینده ،محدودیت ها و سایر داده های الزم برای یافتن راه حل را در اختیار دارد (نیکا و اورزچووفسکی .)2882 ،حل و فصل
یک وضعیت دشوار می تواند با کاهش شکاف بین یک نقطه شروع به سختی راضیکننده و نقطه هدف مورد نظر محقق شود .یک
عنصر حیاتی از وضعیت حل مسئله ،برنامه ریزی است ،به عنوان مثال بررسی منطقه مشکل به روشی سیستماتیک و تعریف جهت
جستجوی راهحل هایی که به بودجه خاصی نیاز دارند (موریس و وارد.)2882 ،
2
دو روش عمده برای برنامه ریزی وجود دارد :مدل سازی( 2تنظیم مراحل عمل در فضای ذهنی) و شبیه سازی (استفاده از
همبستگی های موجود در یک زمینه برای حل مشکالت در حوزه دیگر) .ایجاد یک طرح توسط سه عامل اساسی مشروط میشود:
(الف) پیچیدگی مسئله ای که درگیری سیستم شناختی را تعیین می کند (به عنوان مثال مشکالت ساده عمدتا حافظه فعال را
درگیر می کنند در حالی که مشکالت پیچیده تر تفکر انتزاعی را اشغال می کنند)( ،ب) تأثیر زمینه موقعیتی 0 7و محیطی( 0 0به
عنوان مثال ظرفیت کالمی کردن وظیفه ،که تحقق آن را تسهیل می کند) (ج) ترجیحات فردی (به عنوان مثال استراتژیهایی که
به متخصصان کمک می کند تا بهتر از دیگران با مشکالت خاص کنار بیایند) .هنگام تعریف مسئله ،تصمیم گیرندگان «شرایط
مرزی 08و  »00را به عنوان نوعی محدودیت های اعمال شده که در آینده انتخاب میشود ،در نظر گرفته و درک می کنند .آنها
همچنین میزان ریسکی را که در یک شرایط خاص قابل قبول است مشخص می کنند .محدودیت های فوق ممکن است در هر
مرحله از تصمیمگیری رعایت نشود .بعالوه ،ممکن است افراد دارای این تصور نباشند که هرچه عواقب تصمیمگیری کمتر باشد،
«خطر قابل قبول» بیشتر خواهد بود .بنابراین مردم تمایل دارند ریسک باالتری را هنگام خرید کاالهای کم ارزش تر و ریسک
کمتری را در هنگام گران بودن کاالهای خریداری شده قبول کنند (دیویس.)2882 ،
فعالیت مهم دیگر در مرحله پیش تصمیمگیری ،جمع آوری اطالعات در مورد مشکل ،به ویژه در مورد گزینه های بالقوه راهحل
است .تصمیم گیرندگان اطالعات را در منابع مختلف جستجو می کنند ،به عنوان مثال خارجی (وبسایت های سفر یا آشپزی) یا
داخلی (حافظه معنایی 02یا رویدادی .)03هنگامی که افراد قصد خرید یک بسته سفر را دارند ،به دنبال مشخصات فنی و توصیفی
سفر (شامل محتوا ،جاذبه ها ،مقصد ،هتل ،غذا) بصورت آنالین می گردند یا با یک مشاور سفر از طریق یک آژانس مسافرتی
مشورت می کنند .هنگامی که آنها واقعاً در حال خرید بسته سفر هستند ،آنها حافظه معنایی خود را برای داده های عمومی مثالً
برای اجزای خاص استخراج می کنند ،در حالی که حافظه رویدادی اطالعاتی را در مورد انواع بسته های سفر برای انتخاب فراهم
می کند .البته الزم به یادآوری است که هرچه مسئله پیچیده تر باشد ،اطالعات بیشتری نیز مورد نیاز خواهد بود اما طبعا یافتن آنها
دشوارتر است .عالوه بر این ،جستجوی اطالعات مغرضانه ،جهت دار و بعضاً به طور تصادفی انجام میشود ،که ممکن است منجر
به انتخاب اشتباه گردد .برخی تحقیقات نشان داده است که رابطه بین میزان اطالعات جمع آوری شده توسط یک فرد و شایستگی
های آنها غیرخطی 0 02است.
1 Convergence
2 Complexity
3 Definiteness
4 Modeling
5 Analogizing
6 Situational context
 -0زمینه موقعیتی دلیل وقوع چیزی یا رفتار و اقدامات مناسب مرتبط با شرایط را توصیف می کند .این یکی از انواع زمینه هایی است که بر
ارتباطات تأثیر می گذارد .در واقع زمینه موقعیتی ،شرایط یا محیط خاصی است که در آن یک رویداد رخ می دهد.
8 Environmental context
 -9زمینه محیطی به فضا و زمان فیزیکی گفته می شود که یک رویداد یا رفتار در آن رخ می دهد .هرچقدر آگاهی از موقعیت در افراد بیشتر
باشد زیمنه محیطی هم بیشتر درک می شود.
10 Boundary Conditions
 -00مسئله مقدار مرزی عنوان دستهای از مسائل ریاضیات است که در آنها به حل معادالت دیفرانسیلی میپردازند که پاسخ معادله میبایست
در نقاط مرزیِ یک مجموعه مفروض ،شرایط مشخصشده را دارا باشد .به طور کلی «شرایط مرزی» نشان دهنده شرایطی که در آن معیارهای
الزم برای حل مساله وجود داشته باشند.
12 Semantic memory
13 Episodic memory
14 Nonlinearity
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کمترین اطالعات توسط افراد فاقد صالحیت جمع آوری میشود زیرا آنها نمی دانند کجا را جستجو کنند و قادر به تشخیص
اینکه کدام داده مفید است و کدام یک نیستند .بیشتر داده ها توسط افراد نسبتاً شایسته بدست می آید زیرا آنها می دانند منابع
اطالعات از کجا هستند و می توانند بین داده های مربوط و غیرمرتبط تمایز قائل شوند .جالب توجه است ،تصمیم گیرندگان بسیار
شایسته ،مقدار بهینه داده را پیدا می کنند ،آنها فقط به دنبال داده های الزم می گردند یا اطالعاتی را که قبالً در مورد آنها
آموختهاند به یاد می آورند (فالکووفسکی و تیسکا.)2880 ،
در مرحله تصمیمگیری ،انتخاب از گزینه هایی انجام میشود که قبالً به عنوان آماده و قابل دسترس تعریف شده بودند .این
یک فرایند گام به گام است و امکان انتخاب یک گزینه را فراهم می کند که در مقایسه با سایر گزینه ها بیشتر مورد پسند ،منطقی
و به طور ذهنی قابل اعتماد تر باشد را فراهم می نماید .با این وجود ،اگر تصمیم گیرندگان خود را به گزینه های تعریف شده قبلی
محدود نکنند ،می توانند گزینه های کامالً جدیدی بسازند .برای این منظور ،آنها تفسیر و دانش خود را از حقایق شناخته شده تغییر
می دهند .چنین شیوه ای از عملکرد معموال ویژهً متخصصانی است که با استفاده از دانش تصمیم می گیرند ،کیفیت آنها با دانش
افراد مختلف متفاوت است (اسونسن 2883 ،؛ شانتو .)2802
در مرحله فوق ،اطالعات جمع آوری شده ارزیابی میشود ،به این معنی که داده های مربوطه از اطالعات غیرمرتبط جدا
میشوند .این فرآیند خاص توسط چندین عامل تعیین میشود ،مهمترین آنها فرآیندهای شناختی ،تجربه و محتوا است .هنگام
ارزیابی اطالعات ،افراد از حافظه طوالنی مدت خود سرچشمه می گیرند و همچنین از تفکر ،استدالل و حافظه عملکردی مؤثر
استفاده میکنند (هینستون و همکاران 2883 ،؛ زاگورسکی .)2880 ،عالوه بر این ،عملکردهای ذهنی برتر کنترل شناختی -
عملکردهای اجرایی نامیده میشوند  -به ویژه قابلیت تغییر توجه و مهار پاسخ های جهت دار فعال می شوند (دل میسیر و
همکاران .)2808 ،حوزه های شناختی همچنین تحت تأثیر عوامل دیگری مانند احساسات همراه تصمیماتی است که تأثیر آنها می
تواند با عملکردهای شناختی به کار رفته در تصمیمگیری سازگار یا ناسازگار باشد (آندره و آریلی  .)2880عالوه بر این ،فرایندهای
شناختی از طریق پیشبینی و تصور عواقب انتخاب انجام شده ،از طریق توانایی بهره گیری از بازخورد و همچنین از طریق سیاست
تصمیمگیری کلی ،اصالح می شوند .یکی دیگر از عملکردهای مرتبط ،توانایی ارزیابی ریسک مرتبط با گزینه های منفرد است.
مهم نیست که فرد چه نوع خطری را بپذیرد  ،آنها باید بتوانند این خطر را ارزیابی کرده و اقدامات جایگزین پس از تصمیمگیری را
تصور کنند .بااینحال ،تخیل انسان معموالً به اندازه کافی خالق نیست ،بنابراین مردم انتخاب خود را نه با در نظر گرفتن آنچه
ممکن است پس از تصمیم رخ دهد ،بلکه به ناگزیر و با آن چیزی که به عقیده آنها اتفاق می افتد ،انجام می دهند (فالکووفسکی و
همکاران.)2880 ،
ارزیابی داده های جمع آوری شده در مرحله پیش از تصمیمگیری نیز متکی به تجربه فردی است که به نوبه خود توسط
تفاوتهای فردی در شخصیت  ،خلق و خو و تخصص تعیین میشود .در این زمینه نقش خاصی به «روان رنجوری »3 2نسبت داده
میشود که با انزجار از خطر و تمایل به انتخاب منظم ترین استراتژی جستجوی اطالعات همراه است که به تعریف مسئله
تصمیمگیری نیز کمک می کند (فالکووفسکی و همکاران .)2880 ،عالوه بر این ،وجدان و وظیفه شناسی ،یکپارچگی و صراحت در
تصمیمگیری نقش مهمی ایفا می کند ،زیرا این ها ویژگی هایی هستند که از نظر کنترل شناختی و رفتاری نشان دهنده در
دسترس بودن هستند (جوریو و موریه.)2802 ،
گروه دیگری از عوامل تعیین کننده روایی اطالعات« ،زمینه» است .این مفهوم می تواند مرتبط با یک مساله خاص یا عمومی،
یعنی اشاره به یک مشکل خاص یا شرایط محیطی عادی .زمینه مربوط به مسئله ،بسته به عبارت استفاده شده هنگام توصیف
مسئله یا ارتباطات برانگیخته شده در مغز تصمیم گیرنده خود را نشان می دهد .یک مثال از یک عامل محیطی که تأثیر بسزایی در
قضاوت داده های جمع آوری شده دارد ،فشار و استرس ناشی از زمان است .در زمینه ها و موقعیت های مهم زندگی ،هنگامی که
افراد مجبورند تحت فشار کار کنند و پیروی از یک استراتژی دقیق طراحی شده امکان پذیر نیست ،توصیه میشود از برنامه های
اقدام خودکار یا مراجعه به شهود فرد استفاده شود (هینستون و همکاران.)2883 ،
در آخرین مرحله تصمیمگیری ،فرایندهای پس از تصمیمگیری شروع می شوند ،که اگر تصمیم اتخاذ شده بهترین انتخاب
ممکن نیز باشد ،می توان نسبت به آن شک داشت .سپس افراد می توانند با افزایش جذابیت گزینه انتخاب شده و استهالک
همزمان گزینه های باقیمانده ،خود را متقاعد کنند که به خوبی انتخاب کرده اند .این سازوکار به عنوان کاهش ناسازگاری پس از
تصمیمگیری یا اختالف بین گزینه و هدفی است که آنها دنبال کرده اند (لیانگ .)2807 ،با وجود چنین تالش هایی ،تصمیم گیرنده
 -0غیرخطی بودن اصطالحی است که در آمار برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه مستقیم یا
مستقیمی وجود نداشته باشد .در یک رابطه غیرخطی ،خروجی رابطه به طور مستقیم با تغییر در هیچ یک از ورودی ها تغییر نمی کند.
2 Neuroticisim
 3روانرنجوری یکی از صفات شخصیتی بنیادین است که با اضطراب ،ترس ،بدخلقی ،نگرانی ،حسادت ،یأس ،غیرت و احساس تنهایی شناخته
میشود .واکنش افراد مبتال به عوامل استرسزا ضعیف است و احتمال اینکه اوضاع عادی را تهدیدآمیز و ناکامیهای کوچک را به یأس شدید
تعبیر کنند ،زیاد است.
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می تواند به اصطالح حسرت پس از تصمیمگیری را تجربه کند .هرچه تصمیم دشوارتر باشد ،پشیمانی شدیدتر میشود .در چنین
شرایطی افراد برای کاهش پیامدهای عاطفی ناشی از پشیمانی تدابیری اتخاذ می کنند ،بنابراین از تغییر تصمیمی که گرفته اند
جلوگیری می کنند .این نمونه ای از عقالنیت محدود تصمیم گیرندگان هنگام انتخاب های حیاتی زندگی است.

 -3تصمیمگیری و دوگانگی سیستم های ذهنی
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نحوه تصمیمگیری افراد موضوع مورد عالقه محققانی است که طیف وسیعی از رشته های علمی را نمایندگی می کنند.
مفاهیمی که از ساختارهای اقتصادی تحت عنوان نظریه های ارزشی (اقتصاد ارزشی )0نشات می گیرند ،فرض می کنند که تصمیم
گیرندگان ظرفیت نامحدودی دارند ،به عنوان مثال آنها قادر به جمع آوری اطالعات مهم در مورد گزینه های مختلف تصمیمگیری،
تجزیه و تحلیل بی عیب و نقص داده ها ،محاسبه درست احتماالت و در نهایت انتخاب صحیح هستند .به عبارت دیگر ،آنها همیشه
تصمیمات منطقی می گیرند (نیومن و مورگنسترن .)2880 ،نظریه های روانشناختی که به صورت توصیفی تعریف می شوند ،فرض
می کنند که افراد همیشه به شکلی متفکرانه و منطقی عمل نمی کنند و غالباً تصمیماتی می گیرند که راضی کننده باشد اما بهینه
نباشد (سامبوک و کلین .)2802 ،عالوه بر این ،مطالعات روانشناسی شناختی تأیید می کند که تصمیمگیری مبتنی بر تجزیه و
تحلیل تمام داده های موجود و پیروی از قوانین پیچیده رفتاری ،در شرایط آزمایشگاهی نتایج دقیق تری را نسبت به شرایط طبیعی
به همراه دارد (جاسلین و مونتگومری.)2880 ،
تصمیمگیری با سطح متفاوتی از تالش همراه است .مردم اغلب به طور خودکار انتخاب می کنند ،به عنوان مثال آنها از
محصوالت و خدماتی استفاده می کنند که عموماً ارزان به حساب می آیند یا از تخفیف های قابل توجه برخوردار باشند .اما
تصمیمات گاهی اوقات به مشارکت آگاهانه و تجزیه و تحلیل دقیق اطالعات نیاز دارد ،به عنوان مثال ،وقتی تصمیم گیرنده در حال
خرید یک محصول گران قیمت یا تخصصی است .روانشناسان همیشه به دنبال توضیحی در مورد چگونگی تصمیمگیری افراد ،چه
تصمیمات ساده و چه پیچیده هستند .آن ها در بررسی های خود ،استداللی :شهودی  /مشارکت پذیر (تکرار پذیر ،مبتنی بر مقایسه)
و منطقی  /تحلیلی (خالقانه ،مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های جدید) .کانمن و فردریک ( )2882ادعا می کنند که تصمیمگیری
به دو سیستم پردازش اطالعات رقیب بستگی دارد:
 .0سیستم شهودی ؛ اطالعات به طور خودکار ،تقریباً بدون زحمت ،تکرار پذیر ،سریع ،موازی ،ناخودآگاه و غالباً
عاطفی پردازش میشوند .کنترل یا اصالح این حالت عملکرد دشوار است.
 .2سیستم تفکری ؛ پردازش اطالعات با روشی قابل کنترل ،با تالش قابل توجه ،به صورت قیاسی ،آهسته ،پی در پی
و آگاهانه انجام میشود .در این سیستم ،نحوه عملکرد انعطاف پذیر است و با قوانین کلی اداره میشود.
برای اینکه بفهمیم آیا روند ذهنی معینی مطابق با سیستم  0یا سیستم  2اجرا میشود ،باید مقاومت در برابر وقفه ناشی از
انجام همزمان دو کار را مشاهده کنیم .در سیستم  0عملکرد در برابر قطع شدن مقاوم است ،در حالی که در سیستم  2ممکن است
مزاحمت و اختالل ایجاد نماید (کانمن .)2883 ،تفاوت این دو سیستم در محتوای داده های پردازش شده نیز نهفته است .در
سیستم  0محتوای داده ها شامل مشاهدات ،نشانه های موقتی و برداشت های آنها غیر ارادی و غیرکالمی ،بر اساس احساسات و
خاص است .از آنها به عنوان نمونه های اولیه یاد میشود .در حالی که در سیستم  2محتوای داده ،ایده هایی را به شکلی از قضاوت
های آگاهانه تولید شده انتزاعی و تأثیرگذار نشان نمی دهد .آنها یک مجموعه ایجاد می کنند .فرآیند تصمیمگیری طبق طرح زیر
انجام میشود :ابتدا سیستم  0فعال شده و راه حلی را پیشنهاد می کند ،سپس سیستم  2آغاز شده و کیفیت عملیات ذهنی را کنترل
می کند .اگر نظارت مختل شود و سیستم  2با موفقیت دخالت نکند ،آنچه حاکم است قضاوت های تولید شده توسط سیستم  0بر
اساس برداشت های اولیه است.
اپستین ( ،)0002یافته های مشابهی را ارائه کرد که بر اساس آنها افراد با تکیه بر دو سیستم موازی کار می کنند .اولین
سیستم مبتنی بر تجربه است .این روش نه تنها سریع و اتوماتیک بوده بلکه شیوه عملکرد آن جامع ،ملموس ،غیرکالمی و با
کمترین نیاز به منابع شناختی می باشد .این امر به شدت به احساسات و یادگیری از تجربه عاطفی وابسته است ،که نتیجه آن
دستیابی به نتایج مطلوب و همزمان جلوگیری از نتایج نامطلوب خواهد بود .سیستم دوم مبتنی بر استدالل انتزاعی و تحلیلی -
عقالنی است .بر طبق قوانین و هنجارهای عمومی ،استدالل ها و شواهد موجود عمل می کند .این سیستم منطبق با فرهنگ بوده
و به طور غیرمستقیم اثرگذاری دارد .اعتقاد بر این است که سیستم مبتنی بر تجربه به دلیل اثرگذاری سریع و مستقم غالباً در فرایند
تصمیمگیری از سیستم عقالنی برتری مییابد (اپستین.)2883 ،
اسلومان ( ،)0007اولین سیستم را در قالب یک مفهوم مشارکتی تعریف کرده و ادعا می کند که پردازش اطالعات در این
سیستم در جایی که منبع اطالعات شخصی است بر اساس شباهت و همسایگی زمانی می باشد .این سیستم خودکار و مولد بوده اما
قادر به تعمیم مبتنی بر شباهت نیز هست و به طور کلی به گذشته اشاره دارد .سیستم دوم مبتنی بر قاعده است .عملیاتی که توسط
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سیستم قاعده مند تحقق می یابد بر اساس زبان ،فرهنگ و سیستم های رسمی است .این سیستم مسئول استدالل خالق و
سیستماتیک ،انتزاع ویژگی های مربوط به ویژگی های نامربوط و پردازش استراتژیک است .اسلومان معتقد است که هر دو سیستم
موازی هستند و می توانند به طور همزمان در حل یک مسئله مشارکت کنند.
ایوانز ( )0002مفهوم کمی متفاوت از سیستم های اکتشافی (تجربی) و تحلیلی ارائه داد .مورد اول مستقیماً با آگاهی ارتباط
ندارد ،اطالعات را سریع پردازش می کند و به داده های مرتبط با یک کار مشخص اشاره دارد .مورد دوم از نزدیک در چارچوب
مفهوم آگاهی قرار دارد ،اطالعات را به صورت گام به گام و به صورت قابل کنترل پردازش می کند .ایوانز معتقد است که در حین
تصمیمگیری ،هر دو سیستم به طور متوالی کار می کنند ،زیرا فرایند پردازش اطالعات تحلیلی در سیستم دوم ،متکی به بازنمایی
های حاصل از سیستم اول است .البته این امر اغلب منجر به استدالل مغرضانه میشود زیرا بازنمودهای یک مسئله در سیستم اول
تأثیر اکتشافی (یک میانبر شناختی) است  ،به این معنی که برخی از اطالعات مربوطه را می توان به نفع موارد نامربوط حذف کرد.
در مفهوم گسترده خود ،ایوانز ( )2887اظهار داشت که سیستم دوم بر اساس سه قاعده عمل می کند )0( :تولید یک مدل ذهنی
منفرد که نمایانگر یک وضعیت در جهان خارج است )2( ،تعدیل داده های ذهنی جمع آوری شده براساس اطالعات دریافت شده از
سیستم ابتکاری )3( ،رضایت حاصل از آزمایش ناشی از راه حل به صورت سریع ،یا ابتکاری .هنگام تصمیمگیری ،مردم معموالً از
قانون اول و دوم پیروی می کنند ،که نشان دهنده توانایی آنها در آزمایش یک مدل و کنار گذاشتن آن در صورت عدم رضایت
است.
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 -4اکتشاف و رهیافت آنی در تصمیمگیری
در ادبیات روانشناسی ،اکتشاف و رهیافت آنی در تصمیمگیری به عنوان راهبردهای یک انتخاب تعریف میشود .دو ویژگی
اصلی آنها سرعت (معیار زمان) و صرفه جویی (معیار پیچیدگی مسئله و درگیر کردن فرآیندهای الزم برای تصمیمگیری است)
(گیگرنسر و همکاران.)0000 ،
با توجه به چنین استراتژیهایی ،افراد می توانند در یک بازه زمانی کوتاه با تصمیمات بسیار پیچیده کنار بیایند ،در صورتی که
اگر آنها بخواهند مشکل را با تمام پیچیدگی های آن حل کنند امکان پذیر نخواهد بود .یکی از روش های ابتکاری که بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد ،حذف توسط جنبه های استراتژی است در جایی که تصمیم گیرندگان مجموعه ای از معیارها را ایجاد می
کنند و سپس گزینه هایی را که یکی از معیارها را ندارند به تدریج حذف می کنند .در مرحله بعدی ،آنها گزینه هایی را که معیار
بعدی را ندارند از مجموعه حذف می کنند .در نهایت ،تعداد گزینه ها به طور قابلتوجهی کاهش می یابد ،که تصمیم نهایی را
تسهیل میکند .روش ابتکاری دیگر ،استراتژی رضایت بخشی است که شامل جستجوی گزینه ها و در نهایت انتخاب کافی
رضایت بخش است .با اتخاذ تصمیم ،یک تصمیم گیرنده به این خاطر راضی نیست چون انتخابش بهترین گزینه بوده است ،بلکه
به دلیل اینکه کامالً خوب بوده چون عمده نیازهای وی را براورده نموده است .این امر به نوعی یک مصالحه است چون گزینه
بهینه دیگری وجود ندارد ،اما باعث صرفه جویی در وقت و منابع دیگر میشود و مهمتر اینکه اول از همه تصمیمگیری شده است.
عالوه بر این ،بررسی همه گزینه ها ممکن نیست ،به ویژه اینکه بسیاری از آنها ممکن است به دلیل انتخاب سایر رقبا از دسترس
خارج شوند (سیمون .)2803 ،استراتژی بعدی انتخاب مهمترین چیز است ،به عنوان مثال پیروی از نشانه های مربوطه .به عبارت
دیگر ،تصمیم گیرندگان یک نشانه را انتخاب می کنند که آن را مهمترین می دانند و سپس گزینه های منفرد را به صورت جفت
مقایسه می کنند و هر بار یکی از مواردی را که از نظر نشانه انتخاب شده کمتر یا ناشناخته است رد می کنند .اگر این سیستم
ناکارآمد باشد ،می توانیم نشانه بعدی را در نظر بگیریم و روند را تا زمان تصمیمگیری تکرار کنیم .استراتژی دیگری وجود دارد که
تصمیمگیرندگان به آنچه قبالً خوب کار کرده است اعتماد می کنند .آنها معیاری را اعمال می کنند که در آخرین بررسی و قضاوت
از همان نوع اثبات شده است .روشهای ابتکاری فوق الذکر زمانی جزو فرمول های ساده تصمیمگیری هستند که تعداد گزینه های
پیش روی فرد در تجزیه و تحلیل از همه گزینه های ممکن بیشتر باشد .استراتژیهای تصمیمگیری نه تنها بر جستجوی ما برای
یافتن راه حل حاکم هستند بلکه به ما اجازه می دهند در صورت عدم ادامه کار ،از جستجو دست بکشیم (گیگرنسر و همکاران،
.)0000
بااینحال ،استفاده از روش های اکتشافی و ابتکاری می تواند منجر به تصمیمات مغرضانه شود .یک مثال کالسیک جایگزینی
قضاوت احتمال طبیعی با ارزیابی ،شباهت است .دلیل این امر این است که قضاوت احتمال دشوارتر و وقت گیر است ،در حالی که
ارزیابی شباهت آسان تر و سریعتر انجام میشود .تحقیقات نشان داده است که هنگام انتخاب ،افراد تمایل دارند احتماالت برخی از
پدیده ها را با شباهت آن به پدیده دیگری که معموالً شناخته شده است جایگزین کنند ،ازاینرو مرتکب خطای ارزیابی می شوند.
این نمونه ای از نوعی قضاوت درباره واقعیت مغرضانه است ،یعنی تمرکز روی عناصر غیرمرتبط با وضعیت ،که منجر به یک
تصمیم مغرضانه میشود (کانمان و فردریک.)2882 ،
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تصمیماتی که در شرایط عدم اطمینان اتخاذ می شوند ،تصمیماتی هستند که افراد نمی دانند در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد
یا وقتی مطمئن نیستیم که اقدامات ما چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت (سوکلووسکا .)2882 ،از منظر اقتصادی ،هدف از تدوین
مدل های نظری ارائه پاسخ به این سوال است که چه گزینه هایی باید انتخاب شود تا منطقی تلقی شوند .مشهورترین مفاهیم در
این زمینه عبارتند از (مولودینو .)2880
(الف) به حداکثر رساندن مقادیر مورد انتظار بسته به اینکه افراد نه تنها تلفات احتمالی بلکه احتمال آنها را نیز محاسبه می
کنند.
(ب) به حداکثر رساندن مطلوبیت مورد انتظار که بدان معنی است که مقدار ذهنی مورد انتظار تابعی خطی از مقدار عینی نیست
زیرا در شرایط خاص برخی افراد مقدار مورد انتظار را به حداکثر نمی رسانندکه ارزش ذهنی مورد انتظار تابعی خطی از ارزش عینی
نیست زیرا در شرایط خاص برخی از افراد مقدار مورد انتظار را به حداکثر نمی رسانند.
ج) به حداکثر رساندن مطلوبیت ذهنی مورد انتظار که در آن مفروضات مربوط به مطلوبیت و شباهت ذهنی با هم ترکیب شده
اند( .د) به حداقل رساندن واریانس (نظریه پورتفولیو) 2 0که براساس آن تصمیم گیرندگان ،ریسک (واریانس) را به حداقل می رسانند
رسانند در حالی که به طور همزمان نرخ بازده یا سود را به حداکثر می رسانند.
بااینحال ،مدل های فوق نمی توانند در همه شرایط ممکن که تصمیم گیرندگان در آن قرار گرفته اند مورد استفاده قرار گیرند
زیرا آنها عمدتا به یک احتمال شناخته شده اشاره می کنند .مطالعات روانشناختی نشان می دهد که تصمیمگیری در شرایط عدم
اطمینان از الگوی مطلوبیت ذهنی مورد انتظار پیروی نمی کند .افراد به جای به حداکثر رساندن مقدار مورد انتظار ،آن را به حداقل
می رسانند یا نادیده می گیرند .چندین مفهوم روانشناختی وجود دارد که نویسندگان آنها سعی در توضیح این اختالف دارند .کانمان
و توورسکی ( )0000در نظریه خود به نام «نظریه چشم انداز »2 3از مشاهده گزینه های زندگی واقعی الگو گرفته اند .آنها فرض
میکنند که تصمیمات اقتصادی در شرایط عدم اطمینان در دو مرحله ویرایش و ارزیابی اتخاذ می شوند .در مرحله ویرایش ،ما با
هدف سادهسازی تصمیم می گیریم ،همچنین ترتیب فرآیند تصمیمگیری ،معموالً با استفاده از روش های اکتشافی خاص بطور
آگاهانه یا ناآگاهانه اعمال میشود .در مرحله ارزیابی ،ما در مورد ارزش گزینه های فردی تصمیم می گیریم و گزینه ای را انتخاب
می کنیم که دارای باالترین ارزش ذهنی باشد .تحقیق انجام شده توسط کانمان ( ،)2883نشان می دهد که سود و زیان نسبی
است و براساس یک مرجع مشخص ارزیابی میشود .عالوه بر این ،افراد تمایل دارند ریسک خطر خود را تغییر دهند که این امر به
وضعیت ضرر یا سود آنها بستگی دارد .روش مشابهی توسط لوپس ( )0000نشان داده شده است که معتقد است که افراد در شرایط
عدم اطمینان با مراجعه به سطح اشتیاق پذیرفته شده و تمایل فردی خود به خطر انتخاب می کنند .براندستاتر و همکاران ()2887
بر این باورند که اطالعات مربوط به نتایج و احتماالت به روشی پی در پی محاسبه میشود ،به این معنی که در گام اول تصمیم
گیرندگان داده های مربوط به ضرر را تجزیه و تحلیل می کنند ،سپس آنها بر سود تمرکز می کنند .زالسکویسچ (،)2800
خاطرنشان می کند که از بین مدل های فوق الذکر «نظریه چشم انداز» به طور گسترده ای توسط محققان شناخته شده است.

 -6تصمیمگیری و اراده
فرایند انتخاب با اراده و خود کنترلی در ارتباط است .باومیستر و همکاران ( )0000ادعا کردند که اعمال اراده آزاد و خود
تنظیمی نیاز به تالش دارد و افراد قادرند همزمان خود کنترلی را محدود کنند .بنابراین ،منابعی که امکان خود کنترلی را دارند،
1 portfolio theory
 -2نظریه سبد سهام مدرن یا نظریه پورتفولیوی مدرن یا تحلیل میانگین واریانس ,چارچوبی ریاضیاتی برای جمعآوری سبدی از داراییها به
نحوی است که بازگشت مورد انتظار برای یک سطح ریسک داده شده که تحت عنوان واریانس تعریف میشود حداکثر شود .بینش کلیدی آن
این است که ریسک و بازگشت دارایی نباید به خودی خود ارزیابی شود بلکه چگونگی سهم آن در ریسک و بازگشت کلی سبد باید آن را ارزیابی
کند.
3 Prospect theory
 -2نظریه دورنما یا چشم انداز یکی از نظریههای حوزه اقتصاد رفتاری است .این نظریه به توصیف این موضوع میپردازد که مردم چگونه بین
گزینههای احتمالی مختلف که دارای ریسک هستند و در آنها احتمال هرکدام از پیشآمدها مشخص است تصمیمگیری میکنند .این نظریه
بیان میکند که مردم به جای تصمیمگیری بر پایه پیشآمدهای نهایی ،براساس پتانسیل ارزش سودها و زیانها تصمیمگیری میکنند و تعیین
این سودها و زیانها براساس تصمیمگیریهای ابتکاری صورت میگیرد .الزم است ذکر شود که این مدل توصیفی است و نه هنجاری ،بدین
صورت که سعی در مدلسازی تصمیمات آن گونه که در واقعیت اتفاق میافتند دارد.
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تخلیه می شوند .قدرت خود کنترلی به تنهایی متفاوت و متنوع است .محدودیت منابع ارادی که در جریان فعالیتهای متنوع شامل
خود کنترلی (تالش) انجام میشود ،به عنوان «تخلیه نفس »0توصیف می کنند .از دست دادن خود کنترلی ممکن است برای
عملکرد در ابعاد فردی ،گروهی یا اجتماعی مانند خریدهای غیرقابل کنترل ،هزینه های زیاد ،ناتوانی در پس انداز یا وام گرفتن
مخاطره آمیز باشد باومیستر و همکاران ( .)2887نظرات مشابهی در مورد دخالت خودکنترلی در تصمیمگیری توسط مولر و همکاران
( )2887به اشتراک گذاشته شده است .آنها معتقدند وقتی افراد مجبور به تصمیمگیری می شوند منابع خود کنترلی آنان تخلیه
میشود ،اما آنها با تصمیمات خودمختار خسته نمی شوند .تحقیقات نشان داده است که کاهش منابع می تواند به دلیل ویژگی
کاالهایی باشد که تخمین کیفیت و قیمت آنها دشوارتر باشد (وانگ و همکاران  .)2808در موقعیت های مختلف ،افراد به روشی
مشابه انتخاب می کنند ،و این امر احتماالً نشان دهنده وجود یک مجموعه جهانی از توانایی های شناختی است .این توانایی ها
ممکن است در مراحل مختلف تصمیمگیری از بین بروند .بنابراین برخی از تصمیمات ممکن است ناکافی یا غیرمنطقی تلقی شوند
(هاستی و داوس.)2808 ،

 -7پیامدهای تصمیمگیری
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مفاهیم روانشناختی در مورد چگونگی فرایند انتخاب توسط افراد (از جمله مواردی را که در شرایط عدم اطمینان انجام
میشود) توضیح میدهد .با این وجود ،این مفاهیم به عواقب تصمیمات پاسخ نمی دهند .شرایطی که در مورد نتایج انتخاب خود
اطمینان نداریم ،معموالً با احساسات شدیدی همراه است .در برخی از افراد در هنگام تصمیمگیری شرایط روحی مانند استرس
شدید ،اضطراب یا حتی افسردگی ایجاد میشود ،به طور مثال وقتی افراد در شرایط عدم امنیت شغلی قرار می گیرند ،میزان غیبت
آنها در محیط کار ،و یا شکایت در مورد کاهش سالمتی و رفاه عمومی بیشتر دیده میشود (دیویس و همکاران  2883؛ کوینالن و
بوهل  .)2880عالوه بر این ،افرادی که در معرض خطر افزونگی( 2داده ها و اطالعات بیش از حد نیاز که گاهی منجر به خطای
تصمیمگیری می شوند) هستند بیشتر اوقات اضطراب و افسردگی زیادی را تجربه می کنند (آوکین و همکاران 2800 ،؛ اسنورادوتیر
و همکاران .) 2803 ،به طور کلی قرار گرفتن در معرض استرس های ناشی از عدم اطمینان ،محیط های ناپایدار ،بیمارهای جسمی
و روحی باعث میشود تا فرایند کلی تصمیمگیری و انتخاب از ابتدا تا انتها دچار انحراف شناختی و عدم پایداری در تشخیص
عوامل مؤثر در یک انتخاب صحیح می گردند.

 -8نتیجه گیری
مرور ادبیات در مورد جنبه های روانشناختی تصمیمگیری امکان چندین نتیجه گیری اساسی را فراهم می کند .اول ،از نظر
روانشناختی ،تصمیمگیری فرایند پیچیدهای است که شامل سه مرحله است :مرحله قبل از تصمیمگیری ،مرحله تصمیمگیری و
مرحله پس از تصمیمگیری ،که هر یک نشان دهنده فعالیتهای مختلف و متنوعی است .احتماالً عملیات ذهنی مقدم بر انتخاب
واقعی از الگوی مشابهی در همه انسان ها پیروی می کند .ثانیا ،بر اساس نظریه های روانشناسی ،یک مدل جهان شمول از دو
سیستم اطالعات محاسباتی که در تصمیمگیری دخیل هستند ،ساخته شد .اولی بصری یا احساسی نامیده میشود ،در حالی که مورد
دوم تحلیلی یا منطقی است .این تمایز منعکس کننده تقسیم بندی کالسیک موجود در روانشناسی به فرایندهایی است که
ناخودآگاه ،سریع و خودکار هستند و آنهایی هستند که آگاهانه ،کند و بازتابنده هستند .این بحث و جدل به مواردی از جمله تعامل
بین دو سیستم (موازی یا متوالی) و نقش فرایندهای ناخودآگاه در سیستم ( 0احساسات یا شهود) مربوط میشود .ثالثاً ،هنگام
تصمیمگیری ،افراد تمایل به استفاده از استراتژیهای مختلف به نام ابتکار عمل (میانبرهای شناختی) دارند .به لطف روش های
ابتکاری و اکتشافی ،آنها می توانند در هر دو موقعیت تصمیمگیری ساده و پیچیده ،تصمیمات خود را به روشی سریع و صرفه
جویانه انجام دهند .همچنین استراتژیهای حذف عوامل مزاحم در انتخاب و تصمیمگیری توسط جنبه هایی از استراتژیهای
رضایت بخش ،استراتژیهای انتخاب مهمترین و همچنین استراتژیهای اعتماد به آنچه قبالً خوب کار کرده است ،تعیین می
شوند .بااینحال ،استفاده از روشهای اکتشافی ممکن است منجر به تصمیماتی مغرضانه شود ،به عنوان مثال بوسیله جایگزینی
قضاوت طبیعی با ارزیابی شباهت ،افراد ممکن است گزینه های موجود را به طور نادرست ارزیابی کنتد .چهارم ،درک اینکه چگونه
افراد تحت عدم اطمینان تصمیم میگیرند ،ضروری است ،یعنی وقتی نمی دانند چه اتفاقی می افتد یا اینکه در مورد نتیجه انتخاب
خود مطمئن نیستند .مفاهیمی که بر مبنای اقتصاد ساخته شده اند ،در هر شرایط تصمیمگیری قابل اجرا نیستند زیرا عمدتا به یک
احتمال شناخته شده مربوط میشوند .نظریه های روانشناختی به نوبه خود هدف از توضیح چگونگی تصمیمگیری واقعی افراد در
1 ego depletion
2 Redundancy
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 دارو یا تجارت با تصمیمگیری کنار می آیند درک می،  آنها روشی را برای درک بهتر مغز افرادی که با قانون.دنیای واقعی است
 برخی از نظریه های. محققان بیشتر و بیشتر نقش اراده و خودکنترلی را در روند تصمیمگیری تشخیص میدهند، پنجم.کنند
 بنابراین منابع آنها در این روند،روانشناسی نشان می دهد که افراد می توانند فقط به میزان محدودی خودکنترلی داشته باشند
 به ویژه موقعیت هایی که افراد از، موقعیت های تصمیمگیری، ششم.کاهش یافته و منجر به تصمیمگیری های مغرضانه میشود
،  عمدتا افزایش اضطراب، برخی از افراد ممکن است مشکالت روحی. با احساسات شدیدی همراه هستند،نتایج اطمینان ندارند
 درک تأثیرات بالقوه مخرب تصمیمات پیچیده نه تنها توسط افراد سالم بلکه، به طور کلی.استرس یا حتی افسردگی را تجربه کنند
. ضروری است،توسط افرادی که از اختالالت روانی رنج می برند
 هنگام تصمیمگیری و پس از تصمیمگیری،  نظریه های روانشناسی آنچه را که در ذهن تصمیم گیرندگان قب،به طور خالصه
 میتواند در، درک مکانیسم های محاسبه اطالعات که در روند تصمیمگیری نقش دارند، همچنین. توضیح می دهند،اتفاق می افتد
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چکـیده
بیماری کورنا موجب بسته شدن بسیاری از کسبوکارهای از جمله کسبوکارهای کوچک و متوسط شده است که امر
تأثیر بسیاری در عملکرد کسبوکارها ایجاد کرده است .سهم کسبوکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران از نظر
تعداد نیز رقم باالی  92درصد میباشد .اثر ترس از ابتال و پیشگیری از همهگیر شدن بیماریهای واگیر باعث میشود که
در تمام سطوح اقتصادی چه کالن و چه اقتصاد خرد بحران به وجود بیاید .هر چقدر مقیاس بیشتری را این بیماریها در بر
گیرند پیامدهای ناشی از آن بیشتر خواهد بود .اما ایران نشان داده است که در برابر بحرانهای اینچنینی مقاومت باالیی
دارد .یک دلیل که بر اساس آن بهنظر میرسد ایران میتواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند« ،اقتصاد
پرتالطم» ایران است .بهعبارتدیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط تحریم قرار دارد ،مردم و
کسبوکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کردهاند .بهعالوه ،حس وحدت در میان ایرانیان
قابلتوجه است پدیدهای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد.وظیفه دانشگاه هم در برابر این
ویروس ،آگاهسازی ،فرهنگسازی ،پیگیری حل مسئله ،در برابر این بحران نقشآفرینی میباشد.

واژگـان کلـیدی :کرونا ،اقتصاد ،وحدت ،دانشگاه
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،9933جلد دو
04

بعد از شیوع سندرم حاد تنفسی در سال  5773محققان متوجه شدند که نمیتوانند شیوع بینالمللی بیماری را متوقف کنند و
براین اساس دامنه مقررات بینالمللی بهداشت گستردهتر شد ( .)Heymann et al,2015جدیدترین بیماری عفونی واگیردار که
در ژانویه  5757در کشور چین مشاهده شد و به سرعت جهانی شده است ،بیماری ناشی از ویروس به نام کویید  79می باشد.
از  5آوریل 5757بیش از  7/4میلیون مورد و  50777مرگ و میر ناشی از این ویروس در سراسر جهان وجود دارد .در نتیجه،
کشورها استراتژی های سرکوب و کاهـش را برای کنـترل گستـرش اجتماعی از جمله مسافت دوری اجتماعی اجباری ،محدودیت
های مراقبتهای پزشکی فوری و بسته شدن مشاغل غیر ضروری ،به کار گرفته اند .با وجود این تالش های گسترش بیماری
کورنا هنوز ادامه دارد( )Jennifer,2020با گسترش بسیار سریع این بیماری در چین و پس از آن به سایر نقاط دنیا ،این ویروس
نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم جهان به وجود آورد و سازمان بهداشت جهانی نیز طی اطالعیه ای ،شیوع این ویروس را
عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سراسر جهان اعالم نمود .)Andronico,2019( .شاید بزرگترین عامل در زمینه
اقتصادی شیوع بیماری های عفونی ،تغییر رفتار موارد بیرونی است و تغییرات شدیدتراین تغییرات در در رفتار جامعه و کسبوکارها
ممکن است منجر به اثرات اقتصادی بیشتری شود ( .)Keogh,2014از سوی دیگر ،این بیماری موجب بسته شدن بسیاری
ازکسبوکارهای از جمله کسبوکارهای کوچک و متوسط شده است که امر تأثیر بسیاری در عملکرد کسبوکارها ایجادکرده کرده
است .سهم کسبوکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران از نظر تعداد نیز رقم باالی  92درصد می باشد (محمدپور ترکایش و
میرزا زاده باریجوق .)7359 ،اثر ترس از ابتال و پیش گیری از همه گیر شدن بیماری های واگیر باعث می شود که در تمام سطوح
اقتصادی چه کالن و چه اقتصادخرد بحران به وجود بیاید .هر چقدر مقیاس بیشتری را این بیـماریها در بر بگیرند پیامدهای ناشی
از آن بیشتر خواهد بود .همهی این بیماری ها بر روی قیمت طال ،نفت و ارز در سطح جهانی تأثیر داشتند که این عوامل بر اقتصاد
جهان خیلی موثر هستند .برای نمونه در اوایل سال ، 5757قیمت بینالمللی نفت سقوط کرد ،آن هم زمانی که شیوع کرونا آشکار
شد(.)WorldBank,2020
اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را میتوان در اعطای  127هزار میلیارد ریال
تسهیالت به کسبوکارهای آسیبدیده با نرخ ترجیحی  75درصد 27 ،هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری ،بسته
حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد ،تعویق سه ماهه پرداخت تسهیالت ،برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و
تجهیزات پزشکی ،درخواست استقراض  2میلیارد دالری از صندوق بینالمللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی
شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سهماهه جدید برای پرداخت بدهی خالصه کرد .اقداماتی که
تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آنها تصمیماتی اتخاذ شده است .اما موضوع حائز اهمیت آن است که کسبوکارها و
مشاغل در ایران برخالف عمده کشورها تقریبا  3ماه پربازده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز میشود ،از دست دادهاند .به
عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها میتواند در ماههای بعدی و حتی بعد از طرح فاصلهگذاری اجتماعی نیز ادامه داشته
باشد .بنابراین بهنظر میرسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسبوکارها را به شرایط قبل
بازگرداند .بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد ،پس از پایان بحران ،نمیتوان انتظار بهبود نسبی را در
وضعیت اشتغال بهکار و بهطور کلی شرایط رفاه خانوادهها ،حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت.
از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت  777هزار میلیارد تومان اعالم شد .دو موضوع مهم که قابل طرح
است؛ اوال میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تامین آن .در مورد موضوع اول ،برای آنکه قابلیت مقایسه
ایجاد شود نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده میشود .با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر
کشورهای درگیر ،میتوان پی برد که بسته  5تریلیون دالری ایاالت متحده ،حدود  77درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعهیافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از  79درصد تولید ناخالص داخلی
آنکشورها است ،برای سنگاپور  73درصد و برای بریتانیا حدود  4درصد است .همچنین این نسبت براساس ادعای موسسه
رتبهبندی فیچ ،در کشورهای حوزه خلیجفارس ،برای بحرین و عمان حدود  37درصد ،برای اماراتمتحدهعربی و قطر حدود 77
درصد و برای رقیب منطقهای ایران یعنی عربستان سعودی  4درصد است.
بر اساس اطالعات موجود ،بهطور متوسط در حدود  12درصد اقتصاد دنیا ،حجم بستهای به اندازه  2درصد کل تولید ناخالص
داخلی دنیا توسط دولتها پیشنهاد شده است .این درحالیاست که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود  7 /5درصد
تولید ناخالص داخلی ایران و  1درصد بودجه سالجاری است (جدول  .)7عالوه بر این ،براساس نظر اقتصاددانان ،از آنجاکه تاکنون
ایران بسته حمایت مالی نداشته است ،این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی ،که شبیه به یک بسته سیاست پولی است.
هرچند براساس تحلیل موسسه فیچ ،بسته محرک اقتصادی بزرگتر لزوما منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد .در مورد موضوع
دوم نیز باتوجه به شرایط بودجه سالجاری و موارد اشاره شده در این یادداشت ،محل تامین آن نامشخص بهنظر میرسد .بستهای
که حتی از درخواست استقراض ایران از  IMFبیشتر است.

 -2کرونا ویروس
کرونا ویروسها ،خانواده بزرگی از ویروسها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل
میشود .کرونا ویروسها در سال  7902کشف شدند و مطالعه بر روی آنها تا بهطور مداوم تا اواسط دهه  7957ادامه داشت.
ساختار کروناویروسها نیز دارای یک ژنوم  RNAمعمولی است .افرادی که همزمان دارای بیماری دیگری باشند و کودکان مبتال
به بیماریهای قلبی ،بیشتر در معرض خطر ابتال به کروناویروسها هستند .معموالً شدت سرماخوردگی که کروناویروس عامل آن
باشد بیشتر است .کرونا ویروسها که پس از راینو ویروسها بزرگترین عامل ابتال به سرماخوردگی هستند ،بیشتر در زمستان و بهار
باعث سرماخوردگی میشوند .اگرچه کرونا ویروسها بیشتر در حیوانات دیده میشوند ،اما پنج نوع از آنها دستگاه تنفسی بدن
انسان را تحت تأثیر قرار میدهد .تشخیص اینکه علت بیماری کرونا ویروس باشد یا خیر کمی مشکل است ،چرا که برخالف راینو
ویروسها به سختی در آزمایشگاه رشد و نمو میکنند .کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که بیماریهای مختلفی
را از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سندرم حاد و شدید تنفسی یا همان سارس ایجاد میکنند .این بیماری به نام سندرم نارسایی
تنفسی خاورمیانه شناخته شدهاست که به اختصار  MERS-CoVخوانده میشود .کروناویروسها دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی
را در انسانها درگیر میکند و عامل یک سوم سرماخوردگیهای شایع هستند (.)Rechel,2012

 -3اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران
سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،9933جلد دو

براساس گزارشهای بینالمللی ،شیوع ویروس کرونا ،صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است .براین اساس،
درحالیکه گفته میشود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانالهای تجارت منطقهای تحقق مییابد ،همسایگان ایران ،یکی از
پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بستهاند .بنابراین ،صادرات ایران بهشدت کاهش مییابد .از آنجاکه اولین شریک تجاری
ایران چین است ،بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر ،ایران نسبت به محدودکردن سفرها به
چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود  53درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از  5میلیارد دالر) در  77ماهه ابتدای
سال  7395به چین بوده است (نمودار  .)7در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در  4دهه گذشته رسیده بود،
حفظ تجارت با چین دور از انتظار بهنظر نمیرسید .اقدامی که اگر موقتا متوقف میشد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات
اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چهبسا نیاز به استقراض  2میلیارد دالری از صندوق بینالمللی پول برای کنترل شیوع
این ویروس در کشور احساس نمیشد .همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،اختالل در صادرات از مرزهای
زمینی ،کاهش ورود و خروج گردشگر ،کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصوالت صادراتی کشور در کنار اختالل در
تجارت با چین ،از مهمترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.

شکل  -1نمودار اطالعات (روزنامه صبح ایران .)1911،

از طرفی صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال  5757با کاهش  70میلیارد دالری به حدود
 17میلیارد دالر خواهد رسید .همچنین در سالجدید ،دو رویداد مهم که میتواند شکلگیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات
ریاستجمهوری ایاالتمتحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود .در شعارها و برنامههای کاندیداهای پیروز مجلس،
بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی میشود .در این شرایط در صورتی که در آبانماه ،ریاست جمهوری
ترامپ برای  4سال دیگر تمدید شود هیچ چشمانداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمیتوان متصور بود .در صورتی که
کاندیدای دموکراتها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی بهنظر نمیرسد در کوتاهمدت تغییر قابل
09

مالحظهای در روابط دو کشور و بالطبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد ،چراکه سال  ،7399سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز
هست و در صورتی که مذاکرات فیمابین نیز از سر گرفته شود احتماال شاهد مذاکرات طوالنی و فرسایشی خواهیم بود .چه بسا اگر
نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال  7477مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد ،احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از
سرکارآمدن دموکراتها یا جمهوریخواهان حداقل در کوتاهمدت بسیار ضعیف خواهد بود .با توجه به محدودیتهای ایجاد شده بر
سر تجارت و مبادالت خارجی ،طرف عرضه ارز کاهش مییابد اما بهدلیل کاهش واردات و مسافرتها تقاضای ارز نیز کاهش
خواهد یافت و بهنظر میرسد نوسان چشمگیری در نرخ دالر حداقل تا اواسط اردیبهشتماه ایجاد نشود (روزنامه صبح ایران.)7399،

 -4اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی ایران

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،9933جلد دو
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با توجه بهکاهش صادرات نفت ایران از  5 /5میلیون بشکه در روز ( 5سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز
(نمودار  ،)5حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور بهخوبی میدانستند که قادر بهکاهش صدمات اقتصادی وارده به
خانوارها و بهخصوص اقشار کمدرآمد جامعه نیستند .صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایاالتمتحـده از
توافق هستـهای ،ارزش ریـال بیش از  27درصـد کاهـش یافته است .تورم با شتاب فزاینده به  47درصد رسید و شرکتهای بزرگ
خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین ،اقتصاد ایران در سال گذشته  9 /2درصد کوچکتر شده است (نمودار .)3
بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتالطمی را تجربه میکرده است.
از طرف دیگر بودجه سال  7399کشور با نرخ  27دالری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است .در این بین ،شاهد کاهش
قیمت نفت سنگین ایران به زیر  72دالر در همین ابتدای سال هستیم .براساس پیشبینیهای واقعبینانه موجود ،نرخ هر بشکه نفت
در سال  5757بین  71تا  45دالر در هر بشکه خواهد بود .اتفاقی که باعث میشود میانگین قیمت نفت در این سال بین  57تا 52
دالر باشد .بهطور کلی بهنظر میرسد کسری بودجه از این محل میتواند خود باعث اختالالت قابلتوجه در اقتصاد داخلی ایران
شود .کسری که بخش عمدهای ازآن براساس بودجه  ،7399باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود .این
درحالی است که براساس توصیه نهادهای بینالمللی ،در شرایط بحران دولتها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق
خزانه کنند .اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایاالتمتحده انجام گرفت .درواقع تحلیلگران معتقدند ،انزوای اقتصاد ایران
و فاصله از بازارهای سرمایه بینالمللی ،ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که میتواند منجر به افزایش نرخ
وامدهی و فشار بیشتر بر بودجه بهدلیل تورم غیرقابل کنترل شود.
براساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بر اثر شیوع ویروس کرونا ،در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای
بازار کار تحتتاثیر قرار خواهد گرفت .تعطیلی و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار
خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت ،زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شدهاند و برخی دیگر که غیرمستقیم
با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعامالت ،ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد .بنابراین بهنظر میرسد در سال  7399با کاهش
نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود .فعالیت کسبوکارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شدهاند بهشدت کاهش
خواهد یافت .کاهش فعالیت این کسبوکارها میتواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحتتاثیر قرار دهد.
در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند ،مانند دستفروشان و کارگران
ساختمانی .هرچه فعالیت کسبوکارها کاهش یابد ،درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد .بنابراین با توجه بهکاهش
ظرفیتهای مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسبوکارها و افراد
آسیبدیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان ،کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد .با توجه به این
موضوع و افزایش نقدینگی ،تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در حوزه بازار مسکن ،معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برکاهش تعداد معامالت در اسفندماه ،خبر از ثبات قیمتی و پایداری
در بازار مسکن داد .همچنین براساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،با توجه به فرارسیدن فصل نقلوانتقاالت ،بهنظر
نمیرسد شیوع ویروس کرونا تأثیر چشمگیری بر کاهش معامالت در  3ماه ابتدای سال  7399بگذارد .بنابراین انتظار میرود شاهد
تثبیت قیمت مسکن باشیم .از طرف دیگر ،بازار سرمایه نیز بهدلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتالطم» تفسیر
شده است ،بهرغم اصالحات محدود ،درصورت تثبیت نرخ دالر در ارقام فعلی ،روند نسبتا صعودی خواهد داشت .گرچه شیوع این
ویروس با افزایش مصرف برق و آب ،چالشهایی را برای دولت بهوجود آورده و بهویژه امکان مواجه شدن با بحران تامین آب
خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است ،اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده ،زیرا میزان یارانه
پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت میتواند از محل مابهالتفاوت صادارت بنزین صرفهجویی شده در طی سه ماه حدود
 3/0هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد .بهطور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال بهطور کامل به اتمام برسد،
براساس نظر اقتصاددانان میتوان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در  0ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم
حدود  52درصدی ،رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود .اما اگر این شیوع طوالنیتر شود ،تحلیلهای فوق
از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و بهنظر میرسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در  0ماهه ابتدای سال رکود تورمی را
شاهد باشیم .کما اینکه صندوق بینالمللی پول پیشبینی تورم  37درصدی را برای اقتصاد ایران در سال  5757داشته است .برآورد

اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه ،احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش  33درصدی) و کسری
بودجه حدود  77میلیارد دالری در سالجاری وجود خواهد داشت(روزنامه صبح ایران .)7399،
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در پی رویدادهای  77سپتامبر ،بالیای طبیعی و خشونتهای دانشگاهی ،بسیاری از دانشگاهها در تیمهایی را تشکیل دادند
کـه در شرایط بحران بـرای پاسخگویی بـه بحرانها آماده باشند .ظهور پاندمی کووید 79-محدودیتهای ایـن تالشها را نشان
داد .دانشگاهها در خط مقدم و فعـال پاسخگویی بـه کوویـد 79-بودنـد ،بـه سـرعت خوابگاهها را تخلیـه کردنـد و کالسهای
درس را بـه شـیوه مجازی برگزار کردند .فرآیندی بسـیار چالش برانگیز که هنوز هم بسـیاری دانشـگاهها با آن دسـت و پنجه
نرممیکنند .با توجه به اینکه دانشـگاهها کارکردهای متنوعـی دارند ،مواجه بـا کوویـد  79بهویـژه بـرای دانشـگاهها بسـیار
پیچیـده بـود .پیـش از هـر چیز ،نهادهای آموزشـی هسـتند ،که دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی درس میخوانند و
اسـاتید تدریـس میکننـد و پژوهشهـای خود را پیـش میبرند.
الف -آگاهی بخشی مهمترین اصل در مبارزه با کرونا است :برای کاهش آثار مخرب ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع
بیشتر آن باید ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی بخشی سرلوحه کار مدیران و مسووالن آموزشی و فرهنگی قرار گیردافراد مسوول در
نهادهای مختلف میتوانند با سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب برای حل این مسئله نقش مهمی ایفا کنند .استادان دانشگاه نیز به
طرق مختلف از جمله با توسعه فعالیت های پژوهشی و آموزشی و توسعه زیرساخت های معنوی و مادی جامعه می توانند
بسترسازی مناسب برای کاهش پیامدهای گوناگون این مساله ایفا کنند .اینکه بعضی از دانشگاهیان یا اساتید بگویند برطرف شدن
مشکالت به آنها ربطی ندارد ،این طرز فکر درست نیست .زیرا همه اساتید و دانشگاهیان در هر رشته علمی و تخصصی باید با هم
فکری و همیاری در کنار یـکدیگر ،پیامـدهای گونـاگون این مسـاله و نارساییهای ایجاد شده در جامعه را کاهش داده و برای از
بین رفتن ویروس تالش کنند (.)www.irna.ir
ب -هر استاد میتواند برای حل بحران نقش آفرین باشد :نخبگان و اساتید دانشگاهی از طریق مراکز تحقیقاتی ،گروهها
و شرکتهای دانش بنیان میتوانند با همفکری و همکاری تحقیقاتی به راهکارهای کنترل و کاهش آثار مخرب هر مساله دست
یابند .همچنین در آگاهی بخشی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه نیز نقش مهمی میتوانند ایفا کنند و مواجهه با ویروس
کرونا نیز از این قاعده مستثنی نیست .دانشگاهها سرمایههای مبتکر ،خالق و نوآور و زیرساختهای تحقیقاتی و آموزش در زمینه
های فرهنگی ،اجتماعی ،پزشکی ،زیست شناسی ،جامعه شناسی ،فنی و مهندسی ،روان شناسی در اختیار دارند که باید همه
رشتههای دانشگاهها به نحوی با همفکری و وحدت با یکدیگر برای حل مسائل و مشکالت جامعه کوشش کنند تا بر بحرانها
فائق آیند ( .)www.irna.irدانشگاههای کشورهای پیشرفته در کنار یکدیگر حل مسئله میکنند ،دانشگاه برتر جهان با رویکرد
حل مسائل در کنار یکدیگر نیازهای جامعه خود را برطرف و مشکالت را حل می کنند ،گفت :این دانشگاه ها مشکالت اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،برنامه ریزی و مدیریتی را در جامعه خود رصد و حل میکنند .این رویکرد سبب شده تا این دانشگاهها
به عنوان  77دانشگاه برتر جهان معرفی شوند .اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران دانشگاهها و مراکز آموزشی از یکدیگر
جدا هستند و اتحاد الزم را در شرایط بحرانی ندارند .وقتی انسجام کمتری وجود داشته باشد ،اختراع و نظریه پردازی پیرامون مسائل
و مشکالت نیز کمتر خواهد بود؛ این مساله سبب می شود که هم رتبه بیشتر دانشگاههای کشور در سطح بینالمللی پایین باشد و
هم اینکه انتظاری که از دانشگاه در شرایط بحرانی میرود ،به خوبی میسر نشود (.)www.irna.ir
ج -آموزش درست باید از کودکی و دوران مدرسه صورت گیرد :بعضی از مردم به موضوع کرونا بیتفاوت هستند و
عدهای دیگر ترس و اضطراب زیادی از آن دارند ،گفت :این موضوع به ساختار آموزشی و ناآگاهی الزم خانواده و دوران آموزشهای
ابتدایی ،متوسطه و دانشگاهی ارتباط دارد.وقتی تمام افراد جامعه از جنبههای گوناگون آگاهی الزم را داشته و رعایت اصول بهداشت
فردی و عمومی را رعایت کنند ،فرهنگ سازی خوبی هم به طور مرتب صورت میگیرد تا میزان آسیب ها و مرگ و میر کمتر شود.
شاید بعضی از مردم هنوز اطالعات الزم از وضعیت فعلی کشور و شرایط بحرانی آن ندارند و چگونگی مقابله با ویروس کرونا را
درک نکرده اند .زیرا عدهای از مردم فقط به دنبال کسب روزی خود هستند و به عواقب این ویروس کاری ندارند .اما افرادی که
اطالعات الزم و صحیح را از رسانهها و فضای مجازی کسب میکنند برای اینکه به این ویروس مبتال نشود ،بیشتر دقت کرده و
موارد بهداشتی را رعایت میکنند (.)www.irna.ir
د -کرونا نشان داد که جامعه به فرهنگ سازی بیشتری نیاز دارد :این فرهنگ سازی ابتدا از سنین کودکی در مهدهای
کودک و مدارس باید آموزش داده شود تا دانش آموزان فرهنگ الزم را در همه زمینهها کسب کنند .خانوادهها نیز تأثیر مهمی برای
اجرایی شدن این فرهنگ دارند.اینکه افرادی از جامعه ،الکل صنعتی را برای پیشگیری و درمان کرونا به غلط مصرف کرده و موجب
آسیب دیدن و حتی مرگ خود شدهاند ،نشان از نبود دانش و آگاهی و آموزش الزم آنها است (.)www.irna.ir
ه -عوامل محیطی در انتشار ویروس کرونا نقش موثری دارد :امروزه در جغرافیای پزشکی به عنوان شاخهای از علم
جغرافیا که به بررسی و تبیین نقش عوامل محیطی (طبیعی ،انسانی  -فرهنگی ،بیولوژیکی) به اشکال گوناگون در پیدایش ،تشدید
و گسترش امراض می پردازند ،عوامل محیطی به صورت مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .نخست عوامل طبیعی شامل
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عرض جغرافیایی ،میزان فشار هوا ،درجه حرارت ،میزان رطوبت ،ریزش های جوی ،روزهای آفتابی ،یخبندان و روزهای ابری،
سرعت و جهت باد ،خاک ها ،منابع آب ها ،نیروی جاذبه زمین و...است که در حال حاضر هم در یک عرض جغرافیایی خاصی یعنی
عرضهای معتدله بیشترین میزان و تراکم شیوع این بیماری دیده میشود .پراکندگی و تراکم جمعیت ،درصد و درجه باسوادی
جمعیت ،شرایط سنی ،شرایط زندگی ،رژیم غذایی ،آداب و رسوم مذهبی ،اعتقادات ،انواع اعتیاد و غیره در کمیت و کیفیت بیماری و
سالمت و بهبودی آن تاثیرگذار است .عوامل بیولوژیکی به عنوان سومین عامل گفت :زندگی گیاهی و جانوری در زمین و دریا و
گروه های خونی و نژادی مسلط نیز از جمله عوامل بیولوژیک هستند (.)www.irna.ir
و -ساختار جغرافیایی شهرها در میزان شیوع کرونا اثرگذار است :با بررسی توزیع و پراکندگی ویروس کرونا در استان
ها و شهرهای مختلف کشور مشخص شد عوامل محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،تراکم و حرکات جمعیت از جمله مهترین
عللی است که سبب شیوع متفاوت ویروس کرونا شده است )www.irna.ir( .در تهران به دلیل جابجاییها ،تجمع و تراکم بیش
از حد جمعیت در سطح محالت شهر ،این ویروس بیشتر شیوع پیدا کرده است؛ همچنین در شهر قم و شهرهای استان های شمالی
از جمله گیالن و مازندران نیز که مراکز گردشگری و تفریحی بیشتری دارند شیوع ویروس کرونا فراگیرتر شده است .در طرف
مقابل در شهرهای استانها با تراکم جمعیت پایین و کم رفت و آمد ،شیوع کرونا کمتر بوده است.

نتیجه گیری
سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،9933جلد دو

در مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده میتوان ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تأثیر بزرگی
بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی ذهن رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال  7399دور از انتظار است
و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود ،اما ایران نشان داده است که در برابر بحرانهای اینچنینی
مقاومت باالیی دارد .یک دلیل که براساس آن بهنظر میرسد ایران میتواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند« ،اقتصاد
پرتالطم» ایران است .به عبارت دیگر بهدلیل اینکه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط تحریم قرار دارد ،مردم و کسبوکارها
توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کردهاند .به عالوه ،حس وحدت در میان ایرانیان قابلتوجه است .پدیدهای که
به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد.
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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاري با عملکرد شغلی کارکنان میباشد .کلیه کارکنان شهرداري
شهر مریوان بهعنوان جامعه آماري انتخاب شدند که از طریق سرشماري  191نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش
تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد .براي جمعآوري دادههاي پژوهش از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاري
ریچارد والتون و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد .که براي روایی پرسشنامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد
و براي پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آماري الفاي کرنباخ استفاده شد .که براي پرسشنامه عملکرد شغلی  2/714و
براي پرسشنامه کیفیت زندگی کاري  2/741بدست آمد که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است .با
استفاده از نرمافزار  SPSS17دادههاي گردآوريشده و تجزیهوتحلیل شدند .از روشهاي آماري همبستگی پیرسون و
رگرسیون گامبهگام و آزمون فریدمن براي تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.نتایج نشان داد با توجه به ضریب تعیین
 R2 =40020132و Sig= 23222نشان میدهد که متغیر کیفیت زندگی کاري  23400201درصدي از واریانس متغیر
عملکرد شغلی کارکنان را تبیین میکند.همچنین نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که همه ابعاد کیفیت زندگی
کاري به جزء متغیر توسعهي قابلیتهاي انسانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد .به عبارتی
متغیر توسعهي قابلیتهاي انسانی هیچ درصدي از واریانس متغیر عملکرد شغلی کارکنان را تبیین نمیکند .همچنان نتایج
حاصل از رگرسیون گامبهگام نشان داد که مقادیر متغیرهاي فضاي کلی زندگی و توسعه قابلیتهاي انسانی داراي مقادیر
منفی هستند که نشان میدهد این متغیرها در پیشبینی متغیر وابسته ایفاي نقش نمیکنند.

واژگـان کلـیدی :کیفیت زندگی کاري ،عملکرد شغلی،

 -1دکتري مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه پیام نور مریوان،کردستان ،ایران (نویسنده مسئول) omar.mahmoudi1363@gmail.com

 -0کارشناس ارشد آموزش و بهسازي منابع انسانی ،دانشگاه بوعلی ،همدان ،ایران
 -0کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان،کردستان ،ایران
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،9911جلد دو

امروزه در مدیریت نیروي انسانی یکی از موضوعات موردتوجه ،تأمین نیازهاي کارکنان در جهت ایجاد انگیزه براي باال بردن
کیفیت کار آنان و بهرهگیري هر چه بیشتر از نیروي انسانی در سازمان میباشد(نظري  .)1076نقش نیروي انسانی کارآمد و
پرانگیزه ،مستقیم در وظایف خطیر و پراهمیت منابع انسانی اثر میگذارد .منابع انسانی عمدهترین سرمایه و عامل راهبردي هر
سازمان بهحساب میآید(بیگی و همکاران  .)1071از دیر باز یکی از مهمترین دغدغه هاي مدیران منابع انسانی درک عوامل
انگیزشی کارکنان و به تبع آن بهبود عملکرد و توانمند سازي آنان بوده است( .)Thompson and et al,2006بدون شک
توسعهیک کشور مستلزم وجود سازمانهاي کارآمد است و کارایی یک سازمان ،نیازمند نیروي انسانی کارآمد میباشد .هر چند
عواملی چون ابزار ،تجهیزات ،مواد و  ...عوامل تعیین کننده کارایی یک سازمان هستند؛ اما این عوامل بدون وجود نیروي انسانی
کارآمد نمی توانند نقش موثري در بهروري سازمان داشته باشند (سلیمانی و همکاران  )1074مفهوم کیفیت زندگی کاري ،در قرن
حاضر به موضوع اجتماعی فراگیري در سراسر دنیا مبدل شده است .امروزه بهبود کیفیت زندگی کاري به عنوان یکی از مهمترین
اهداف سازمان و نیز کارکنان درآمده است .از آنجا که بین رویه هاي مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاري رابطه مستقیمی
وجود دارد ،لذا احیاي مجدد روحیه کارکنان از طریق ارتقاء کیفیت زندگی کاري ایشان کلید موفقیت هر سازمانی محسوب می
شود(حجتی  .)1074به همین علت توجه اي که امروزه به کیفیت زندگی کاري می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان براي
آن قائل هستند(شیمون ال ،دوالن شولر،رندال اس .)011:1004،1کیفیت زندگی کاري کلید موفقیت در هر سازمانی می باشد(محب
علی  .)00:1000امروزه کیفیت زندگی کاري به لحاظ تاثیر چشم گیري که در افزایش کارایی سازمان دارد از اهمیت زیادي
برخوردار است .کیفیت زندگی کاري یکی از خاستگاه هاي مهم توسعه سازمانی است و بهره وري و عملکرد منابع انسانی را افزایش
خواهد داد (میر سپاسی.)1074،

 -2بیان مسئله
شماري از آگاهان بر این باورند که بخشی از رکود بهره وري و عملکرد و کاهش کیفیت محصول در برخی از کشورهاي بزرگ
ناشی از کاستی هاي کیفیت زندگی کاري و تغییراتی است که در عالقمندي ها و توانمندي ها واولویت کارکنان پدید آمده
است(شیمون ال ،دوالن شولر،رندال اس .)011:1004،1نمونه هاي مستندي وجود دارد که نشان میدهد پیشرفت هاي حاصله در
زمینه کیفیت زندگی کاري؛ تاثیرات مطلوبی بر عملکرد سازمانی داشته است .در بسیاري از برنامه هاي کیفیت زندگی کاري ،تالش
بر آن بوده است تا رضایت مندي شغلی کارکنان ،از طریق ارتقاء سطح انگیزش درونی آنان افزایش یابد .یافته هاي مطالعاتی نشان
میدهد که اجراي این برنامه ها موجب کاهش میزان شکایات کارکنان ،کاهش نرخ غیبت از کار ،کاهش میزان اعمال مقررات
انضباطی ،افزایش نگرش هاي مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه هاي نظام پیشنهادها شده است .از طرف دیگر عدم
توجه به کیفیت زندگی کاري کارکنان در سازمان می-تواند بر توان منابع انسانی؛ زیان هاي فراوانی وارد سازد و از سوي دیگر
چنانچه زندگی کاري کارکنان به نحو مطلوبی مهیا شود می تواند در بهبود عملکرد آنان موثر واقع گردد(حجتی  .)1074لذا در این
پژوهش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که تا چه اندازه میان کیفیت زندگی کاري با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنا دار
وجود دارد.

 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3کیفیت زندگی کاری
اصطالح کیفیـت زنـدگی کـاري در سـالهـاي اخیـر رواج زیادي داشته است ،امـا در مـورد معنـاي آن توافـق کمـی وجود
دارد .حداقل سه استفاده رایج از این اصطالح وجـود دارد؛ اول این که کیفیت زندگی کاري اشاره به مجموعه اي از نتــایج بــراي
کارکنــان نظیــر رضــایت منــدي شــغلی،فرصــت هــاي رشــد روانشــناختی ،امنیــت شــغلی ،روابــط مناسب کارفرما،
کارکنان و میزان پایین حوادث دارد .شاید این شایع ترین استفاده از این اصـطالح باشـد .دوم اینکـه کیفیت زندگی کاري همچنین
به مجموعـهاي از کارهـا یـا عملکردهاي سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی ،غنی سـازي شغلی ،سیـستم پرداختـی کـه عملکـرد
خـوب ر ا تـشویق میکند ،تضمین شغلی و شرایط کاري مطمئن اشاره دارد .باالخره کیفیت زندگی کاري اغلب به یک نوع برنامه
تغییرسازمانی اشاره دارد(میر سپاسی ،1074 ،ص .)107همچنین دانشمندان زیادي مانند :الولر ،دسلــر ،گانینگهام و ابرل ،دوبرین،
مارک جی لوین ،میلــز درباره کیفیت زندگی کاري نظریات گوناگونی ارائه داده اند؛ اما یکی از معروف ترین نظریات در باره کیفیت
زندگی کاري متعلق به ریچارد والتون ( )1900میباشد ،آقاي والتون در یک تجزیهوتحلیل هشت متغیر اصلی را به عنوان هـدف
ارتقاء کیفیت زندگی کاري موردتوجه قرار میدهد .نکتـه مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که همه ایـن متغیرها با
یکدیگر ارتباط دارند ،این متغیرها عبارت اند از:
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 -2-3عملکرد
عملکرد :عبارت است از ،مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل ،افراد از خود نشان می دهند(مورهد و گیرفین  1006ص
 )100عملکرد :عبارت است از ،حاصل فعالیت هاي کارمند ،از نظر اجراي وظایف محوله ،پس از زمانی مشخص .عملکرد فرد معیار
میزان موفقیت فرد در انجام کارش است و معموالٌ از میزان خروجی فرد (به عنوان مثال  ،میزان فروش یا تولید)یا ارزشیابی میزان
موفقیت رفتار فرد درمقایسه با انتظارات سازمانی به دست می آید .وقتی صحبت از عملکرد می شود نتیجه کار به دست آمده به
ذهن متبادر می گردد در زمینه عملکرد  ،عده اي عملکرد را براي فرآّیند انجام کار و نحوه انجام وظایف به کار می برند .در طرح
جامع ارزیابی عملکرد کارکنان منظوراز عملکرد هم نتایج به دست آمده و هم فرآیند کاري می باشد یعنی در ارزیابی  ،چگونگی
انجام کار و به تعبیري فرآیند کار با نتایج حاصل شده از فرآیند تواماٌ عملکرد ،محسوب و در مورد آن قضاوت می شود (سلمانی،
1076ص.)0
آقایان هولتون و بیتز در سال 1994در تعریف عملکرد عنوان کردند که مفهوم این واژه تا آنجا حائز اهمیت است که با تعریف
عملکرد می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود .عملکرد یک ساختار چند بعدي است که ارزیابی آن ،بسته به انواع عوامل متفاوت
است همچنین اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره دارد .پس می توان عملکرد را فقط نتایج
حاصله تلقی کرد .کین 1994همچنین معتقد است که از نظر فردي عملکرد ،سابقه موفقیت هاي یک فرد است(همچنین عملکرد
چیزي است که فرد به جا می گذارد و جداي از هدف است .از طرف دیگر برنادین 1994معتقد است که عملکر باید به عنوان نتایج
کار تعریف شود ،چون نتایج قوي ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان،رضایت مشتري و نقش هاي اقتصادي دارد .کمپل در
سال  1994عنوان کرد که عملکرد رفتار است و باید نتایج متامیز شود زیرا عوامل سیستمی می تواند نتایج را منحرف کنند.
درصورتی که عملکرد به گونه اي تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد دیدگاه جامع تري حاصل می گردد .در یک
تعریف کلی همچنین بروم براچ درسال  1994عنوان کرد که عملکرد هم به معناي رفتار و هم به معناي نتایج است (سیدجوادین،
 1074ص.)442
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پرداخت منصفانه و کافی :منظور پرداخت مساوي براي کـار مـساوي و نیـز تناسـب پرداختها با معیارهاي کارکنان و
تناسب آن با دیگر انـواع کار می باشد.
محیط کاري ایمن و بهداشتی :منظور ایجاد شرایط کـاري ایمـن از نظـر فیزیکـی و نیـز تعیین ساعات کار منطقی
است .هـمچنـین محـیط کـاري بایستی اثرات آلودگی را که مـیتوانـد تـاثیر معکوسـی بـر وضعیت فیزیکی و ذهنی
کارکنان در محیط کار بـه جـاي گذارد کاهش دهد.
تامین فرصت رشد و امنیت مداوم :به معناي فراهم نمودن زمینه بهبود توانـاییهـاي فـردي ،فرصتهاي پیشرفت و
فرصتهاي به کارگیري مهارتهـاي کسب شده و تامین امنیت درآمد و اشتغال میباشـد.
قانون گرایی در سازمان کار :منظور ،فراهم بـودن زمینـه آزادي بیـان و بـدون تـرس ازانتقام مقام باالتر و نافذ بودن
سلطه قانون نسبت به سـلطه انسانی میباشد.
وابستگی اجتماعی زندگی کاري :به چگونگی برداشت (ادراک)کارکنان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد.
فضاي کلی زندگی :این مولفه به قـراري تعادل بین زندگی کاري و دیگر بخشهاي کارکنان که شامل اوقات فراغت،
تحصیالت و زندگی خانوادگی میشود مربوط می باشد.
یکپارچگی و انسجام در سازمان کار :این موضوع شامل حذف ارزش حفظ اصالت منافع افراد درسازمان و تشویق به
شکل گیـري تیمها و گروههاي اجتماعی میشود.
توسعه قابلیتهاي انسانی  :به فراهم بودن فرصتهایی چـون اسـتفاده از اسـتقالل وخودکنترلی در کار ،بهره منـد
شـدن از مهـارت گونـاگون ،دسترسی به اطالعات متناسب با کار و برنامـه ریـزي بـراي کارکنان اشاره
دارد(میرسپاسـی 1074 ،و گریفن.)1000 ،

 -3-3پیشینه پژوهش
نتایج گوهري ( )1004حاکی از آن بود که کیفیت زندگی کاري به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در باب مدیریت منابع
انسانی سازمانهاست که تمام موضوعات کاري کارمندان اعم از شرایط محیط کار ،شرایط مدیریت و تحول ،چگونگی جبران خدمت
و ...را تحت الشعاع قرار داده است .صنوبري ( )1009دریافت همه ابعاد کیفیت زندگی کاري بر اساس الگوي والتون با عملکرد
کارکنان داراي همبستگی باال و معنی دار است که حاکی از آن است که عملکرد کارکنان بر کیفیت زندگی کاري تاثیر می گذارد و
کیفیت زندگی کاري هم متقابالً بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد .نتایج مهداد و همکاران ( )1092نشان داد ابعاد کیفیت زندگی
کاري با رفتارهاي شهروندي سازمانی و مؤلفه هاي آن رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد .معمارزاده و اسدي ( )0227در پژوهشی
تأثیر کیفیت زندگی کاري را به عنوان یک عامل درون سازمانی روي بهره وري کارکنان مورد بررسی قرار دادند که نتایج تحقیق
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حکایت از وجود رابطه معنی دار و مستقیم بین کیفیت زندگی و بهره وري کارکنان بود .رحیمی(  ) 0224میزان تأثیر کیفیت زندگی
کاري اعضاي هیأت علمی و میزان کارآفرینی آنان را در دانشگاه هاي دولتی شهر اصفهان را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند
که بین کیفیت زندگی کاري و کارآفرینی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .باسلی و همکاران(  ) 0221در پژوهشی به بررسی
کیفیت زندگی کاري پزشکان خانواده در سازمان هاي بهداشت و سالمت و سیکانسین پرداخته اند .نتیجه این پژوهش نشان داد که
هر کجا اهداف سازمانی با توانمندي پزشکان و اهداف شخصی حرفه اي آنها همخوانی بیشتري داشته هم عملکرد سازمانی و هم
کیفیت زندگی کاري پزشکان بهتر بوده است .چن( )0222پژوهشی را با هدف بررسی رابطه ي کیفیت زندگی کاري و رضایت
شغلی انجام داد ،نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که نوع سازمان ،نوع استخدام کارکنان ،روشهاي مدیریتی ،ویژگی شخصیتی
مانند سطح تحصیالت ،جنسیت ،وضعیت تأهل کارکنان ،تجارب آن ها و مقدار حقوق از جمله عوامل موثر بر عملکرد کارکنان می
باشد .مایر( )0226به بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاري پرستاران بر مراقبت آن ها از بیماران و ارتباط شان با همراهان بیمار
پرداخت ،به این نتیجه رسید که افزایش کیفیت زندگی کاري پرستاران موجب بهبود مراقبت آن ها از بیماران و بهبود برخورد آنها با
خانواده هاي بیماران خواهد شد.
لوسی( ) 0221به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و عملکرد شغلی در بین مدیران اجرایی صنعت الکترونیک و برق سنگاپور
پرداخت .در این تحقیق رضایت شغلی ،پیشرفت شغلی ،تعادل شغلی ،شرایط شغلی و قیود سازمانی (حد و مرزهاي سازمانی) به
عنوان متغییرهاي پیشبین کیفیت زندگی کاري بررسی شد .نتایج از رابطه بین متغییرهاي پیشبین با کیفیت زندگی کاري حمایت
کرد .همچنین کیفیت زندگی کاري یک پیشبین معناداري در عملکرد شغلی شناخته شد.
شهبازي ،واعظی و ثنایی پور (  )1077در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین همه
مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاري و عملکرد شغلی
رابطه وجود دارد .خردمند ،ولیلو و لطفی(،)1079
حسینی و مهدیزاده جرج افکنی( ،)1079احمدي،
امینی ،شاهوردي(  )1077یعقوبی ،کریمی ،حسن
زاده ،جوادي ،ماندگار و عابدي ( )1077نیز در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند.
با توجه به پیشینه و مبانی نظري پژوهش
مدل مفهومی تحقیق در شکل  1نشان داده شده
است که مبناي فرضیات پژوهش را تعیین
میکند.
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

 -4فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه اصلی :بین کیفیت زندگی کاري و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
فرضیات فرعی پژوهش:
 .1بین پرداخت منصفانه و کافی به کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 .0بین محیط کاري ایمن و بهداشتی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 .0بین فراهم نمودن فرصتهاي رشد و امنیت مداوم و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت ومعناداري وجود دارد.
 .6بین قانونگرایی در سازمان و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 .1بین وابستگی اجتماعی زندگی کاري و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 .4بین فضاي کلی زندگی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 .0بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 .7بین توسعه قابلیتهاي انسانی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 -5روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر ماهیت توصیفی ،از نظر روش پیمایشی و از نظر جمع آوري دادهها از نوع پژوهش
مقطعی میباشد .قلمرو زمانی تحقیق در تابستان  1099میباشد .قلمرو مکانی تحقیق استان کردستان ،شهر مریوان میباشد .جامعه
آماري این پژوهش کلیه کارکنان شهرداري مریوان میباشد که از طریق سرشماري  191نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
اطالعات مورد نیاز براي انجام این پژوهش از دو روش جمعآوري شده است .1 :روش کتابخانهاي :در این روش براي جمعآوري
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اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از کتابها  ،پایان نامهها ،مقاالت و پایگاههاي اطالعاتی استفاده شده است.0 .
روش میدانی :در این روش با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماري دادههاي مورد نیاز جمعآوري شد .براي سنجش
کیفیت زندگی کاري از پرسشنامه  04سوالی استاندارد ریچارد والتون که داري طیف پنج تایی لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) است
استفاده شد ،که طبق این پرسشنامه به( خیلی کم= ، 1کم=  ، 0متوسط=  ، 0زیاد=  6و خیلی زیاد=  ) 1داده شده است و براي
سنجش عملکرد شغلی کارکنان از پرسشنامه  11سوالی استاندارد پاترسون استفاده شد که داري طیف چهار تایی لیکرت(به
ندرت= ،1اغلب=  ،0گاهی= 0و همیشه=  )6استفاده شد .جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد .همچنین
براي پایایی ابزار پژوهش از روش آماري آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي پرسشنامه کیفیت زندگی کاري  2/741و براي
پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان  2/714بدست آمد .چون مقدار بدست آمده بیشتر از  2/0است؛ پایایی ابزار اندازه گیري قابل
قبول تلقی می گردد(کالنتري .)1070،بااستفاده از نرمافزار SPSS10دادههاي گردآوريشده تجزیهوتحلیل شدند .همچنین از
روشهاي آماري همبستگی پیرسون رگرسیون گامبهگام و آزمون فریدمن براي تجزیهوتحلیل دادها استفاده شد.

 -6یافتهها

جدول - 1ضریب همبستگی پیرسون مابین متغیر های پژوهش
( Rهمبستگی ( R2ضریب
رابطه میان متغیر ها
تعیین)
پیرسون)
23101401
2/001
فرضیه اول  :رابطه پرداخت منصفانه و کافی با عملکرد شغلی کارکنان
23101406
2/004
فرضیه دوم :رابطه محیط کاري ایمن و بهداشتی با عملکرد شغلی کارکنان
23147114
2/016
فرضیه سوم  :رابطه تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با عملکرد شغلی کارکنان
2..14011
2/012
فرضیه چهارم  :رابطه قانون گرایی در سازمان کار با عملکرد شغلی کارکنان
23104271
2/0191
فرضیه پنجم  :رابطه وابستگی اجتماعی زندگی کاري با عملکرد شغلی کارکنان
23046194
2/116
فرضیه ششم  :رابطه فضاي کلی زندگی با عملکرد شغلی کارکنان
23119201
2/160
فرضیه هفتم :رابطه یکپارچگی و انسجام در سازمان کار با عملکرد شغلی کارکنان
2321047
2/100
فرضیه هشتم  :رابطه توسعه قابلیتهاي انسانی با عملکرد شغلی کارکنان
2.400201
2/091
فرضیه اصلی :همبستگی کلی کیفیت زندگی کاري با عملکرد شغلی کارکنان

Sig

N

2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/000
2/222

191
191
191
191
191
191
191
191
191
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براي بررسی فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام استفاده کردیم تا تأثیر هر کدام از متغیرها را بررسی
کنیم .همان طور که از جدول شماره  1مشخص است در فرضیه هشتم که داراي سطح معنا داري 2/000که بزرگتر از سطح خطاي
آلفا  %1میباشد نشان میدهد که بین توسعهي قابلیتهاي انسانی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داري وجود ندارد به
عبارتی متغیر توسعه قابلیتهاي انسانی هیچ درصدي از واریانس متغیر عملکرد شغلی کارکنان را تبیین نمیکند .همچنان جدول 1
نشان میدهد که سطح معنا داري فرضیات دیگر  2/222است و همبستگی پیرسون که به یک نزدیک است نشان میدهدکه میان
ابعاد کیفیت زندگی کاري(متغیر مستقل) و عملکرد شغلی کارکنان(متغیر وابسته) همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد به این معنی
که با افزایش و تقویت مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاري عملکرد شغلی کارکنان افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر با توجه به ضریب
تعیین  R2 =23400201و Sig =23222نشان میدهد که متغیر کیفیت زندگی کاري  23400201درصدي از واریانس متغیر
عملکرد شغلی کارکنان را تبیین میکند .از طرف دیگر این رابطه در سطح یک درصد معنادار است.

همچنین براي قضاوت در مورد میزان تأثیرگذاري متغیر هاي کیفیت زندگی کاري بر روي عملکرد شغلی کارکنان در جامعه
آماري مورد پژوهش از رگرسیون گامبهگام استفاده کردیم .همانگونه که در جدول  0مشاهده می شود مقدار  Fبدست آمده
( )907/14در سطح  .222معنی دار است و این مطلب گویاي آن است که اوالً استفاده از رگرسیون بالمانع و معنی دار است و دوم
اینکه حداقل یکی از متغیرهاي مستقل در پیشبینی متغیر وابسته مؤثر است؛ براي فهم این مطلب به ضرایب رگرسیون  Bکه
تشکیل دهنده معادله رگرسیونی مدل پژوهش است مراجعه می کنیم.
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جدول  .2آماره ی آزمون ( ANOVAتحلیل واریانس ) برای بررسی رابطه ی متغیر های مالک با متغیر های پیش بین

1

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

793/3250

8

349/406

642/887

37

990/23

435/4138

45

آمارهF

سطح معنی داري

938/16

.000

جدول  .3معادله رگرسیونی مدل مفهومی پژوهش
)+تامین فرصت رشد و امنیت مداوم()+ .208محیط کاري ایمن و بهداشتی()+ .662پرداخت منصفانه و کافی(Y=12.456+ .807
یکپارچگی و انسجام در ()+.427فضاي کلی زندگی ()- .119وابستگی اجتماعی زندگی کاري()+ .47قانون گرایی در سازمان(.894
).توسعه قابلیتهاي انسانی()- .063سازمان
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در معادله فوق مقادیر ضریب استاندارد نشده  Bبراي متغیر هاي مختلف از  ./60تا 2/796در نوسان است که بیشترین مقدار
آن مربوط به قانون گرایی در سازمان است و کمترین آن هم مربوط به وابستگی اجتماعی زندگی کاري است .همچنین مقادیر
متغیرهاي فضاي کلی زندگی و توسعه قابلیتهاي انسانی داراي مفادیر منفی هستند که نشان میدهد این متغیر ها در پیشبینی
متغیر وابسته ایفاي نقش نمیکنند.الزم به ذکر است که در معادله فوق Yعملکرد شغلی است .همچنان براي اینکه بدانیم که آیا
کدامیک از متغیر هاي کیفیت زندگی کاري از نظر پاسخ دهندگان داراي بیشتري اهمیت است از آزمون فریدمن استفاده کردیم.
جدول  .4رتبه بندی متغیرهای کیفیت زندگی کاری

ردیف /رتبه
1
0
0
6
1
4
0
7
Chi-Square= 141.230

متغیر ها
توسعه قابلیتهاي انسانی
تناسب اجتماعی زندگی کاري
قانونگرایی در سازمان
انسجام اجتماعی در سازمان
محیط کاري ایمن و بهداشتی
پرداخت منصفانه و کافی
فضاي کلی زندگی
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
N= 195

Df=7

میانگین رتبه اي
6.48
6.16
5.54
5.48
3.93
2.85
2.81
2.71
Sig= .000

با توجه به جدول  0و مقدار سطح مناداري( )Sig= .000و درجه آزادي  0نشان میدهد که اهمیت ابعاد کیفیت زندگی کاري
از نظر پاسخ دهندگان متفاوت است این درحالی است که توسعه قابلیتهاي انسانی داراي بیشترین اهمیت و تأمین فرصت رشد و
امنیت مداوم کمترین اهمیت را دارد .پس می توان گفت که تفاوت بین میانگین ها از نظر پاسخ دهندگان معنادار بوده است.

 -7بحث و نتیجه گیری
امروزه کیفیت زندگی کاري به عنوان یک مفهوم جهانی در عرصه مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد تأمل
قرارگرفته و تأمین و ارتقاء آن کلید اصلی موفقیت مدیریت هر سازمانی به شمار می رود و به عنوان یکی از فنون بهبود سازمانی
موردتوجه مدیران ارشد سازمان است .هم اکنون سازمان هاي صنعتی ،بازرگانی و حتی خدماتی بیش ازپیش براي باال بردن درجة
بهره وري خود به افزایش توان تخصصی ،رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روي آورده اند و بهره وري و عملکرد را با بهبود
بخشیدن به کیفیت زندگی کاري مربوط ساخته اند .
در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا کیفیت زندگی کاري با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنا دار وجود
دارد یا نه؟ در این تحقیق هشت بعد کیفیت زندگی کاري شامل؛ پرداخت منصفانه و کافی ،محیط کاري ایمن و بهداشتی ،تامین
فرصت رشد و امنیت مداوم ،توسعه قابلیتهاي انسانی ،وابستگی اجتماعی زندگی کاري ،فضاي کلی زندگی  ،یکپارچگی و انسجام
در سازمان کار و قانون گرایی در سازمان کار با عملکرد شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که متغیر توسعهي
قابلیتهاي انسانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داري وجود ندارد به عبارتی متغیر توسعهي قابلیتهاي انسانی هیچ
درصدي از واریانس متغیر عملکرد شغلی کارکنان را تبیین نمیکند .به جزء توسعه قابلیتهاي انسانی همه متغیر هاي کیفیت
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زندگی کاري با عملکرد شغلی رابطه معنا دار و مستقیم وجود دارد .همچپنین نتایج معادله رگرسیون نشان میدهد که مقادیر
متغیرهاي فضاي کلی زندگی و توسعه قابلیت هاي انسانی داراي مقادیر منفی هستند که نشان میدهد این متغیر ها در پیشبینی
متغیر وابسته(عملکرد شغلی) در جامعه آماري مورد پژوهش ایفاي نقش نمیکنند .همچنان براي اینکه بدانیم که آیا کدامیک از
متغیر هاي کیفیت زندگی کاري از نظر پاسخ دهندگان داراي بیشتري اهمیت است از آزمون فریدمن استفاده کردیم .نتایج نشان داد
که توسعه قابلیتهاي انسانی  ،تناسب اجتماعی زندگی کاري ،قانونگرایی در سازمان ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،محیط
کاري ایمن و بهداشتی ،پرداخت منصفانه و کافی ،فضاي کلی زندگی و انسجام اجتماعی در سازمان به ترتیب بیشترین تا کمترین
امتیاز را به خود اختصاص داد.
از نتایج بدست آمده این را می توان عنوان کرد که هرچه درک کارکنان از کیفیت زندگی کاري بیشتر باشد ،میزان سازگاري و
همراهی آنان و همچنین عملکرد شغلی شان بیشتر می شود .بر این اساس و بر مبناي وجود همبستگی مثبت بین ابعاد کیفیت
زندگی کاري با عملکرد شغلی کارکنان که از طریق توجه بیشتر به کیفیت زنگی کاري کارکنان و اهتمام به ارتقاي سطح آن ،فرایند
عملکرد شغلی کارکنان در سازمان خود را کار آمد تر و اثر بخش تر می نمایند.
این نتایج نشان میدهد که کیفیت زندگی کاري کارکنان درعملکرد شغلی آنان موثر است و افزایش آن باعث افزایش
عملکردشغلی کارکنان نسبت به سازمان می شود .در سازمان هایی که به کیفیت زندگی کاري کارکنان خود توجه دارند با کارکنان
با احترام رفتار می شود به آنان فرصت بیان اندیشه هایشان داده می شود و در تصمیم گیریها بیشتر دخالت داده می شوند که این
موجب رضایت شغلی ،کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان خواهد شد .به این منظورکیفیت زندگی کاري به عنوان فرهنگی که
سطح باالیی ازعملکرد شغلی متقابل را بین افراد و سازمان به وجود می آورد ،به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن
متعهد باشند و سازمان نیز به نیازهاي افراد و بالندگی آنان متعهد باشد داراي اهمیت است .بنابراین سازمانی که به کیفیت زندگی
کاري کارکنان خود توجه دارد از مزایاي داشتن نیروي کار متعهدتر برخوردار خواهد و تعهد بیشتر نیروي کار یعنی بهره وري بیشتر
نیروي کار می شود.از آنجایی که سازمان ها همواره به دنبال باالترین سطح اثربخشی ممکن هستند و در انجام چنین امري،
مهمترین مالک موردتوجه ،عملکرد کلی شغل است .کاربرد صحیح منابع انسانی و توجه به کیفیت زندگی کاري کارکنان می تواند
منجر به بهبود عملکرد و اثر بخشی کارکنان شود .پس می توان گفت کیفیت زندگی کاري می تواند باعث عملکرد شغلی کارکنان
شود .براي بهبود کیفیت زندگی کار و عملکرد شغلی کارکنان در جامعه آماري مورد پژوهش پیشنهاداتی مطرح می شود که
امیدواریم راهگشا باشد.
سعی کنید با کارکنان با احترام رفتار شود و شان و منزلت آنها حفظ شود ،به آنها فرصت بیان اندیشه هایشان را بدهید و
حمایت سازمانی از کارکنان و رفتار عادالنه بین آنها را افزایش دهید اینکار موجب بهبود عملکرد کارکنان می شود .با پرداخت به
موقع حقوق و دستمزد مورد نظر با معیار فرد موجب افزایش سطح کیفیت زندگی کاري در نزد کارکنان شوید .همچنین از تسهیالت
و امتیازات ویژه براي کارکنان فعال تر و با انگیزه تر استفاده کنید و براي کارکنانی که داراي کارایی کمتراند برنامه هاي آموزشی و
ضمن خدمت ترتیب دهید .شرایط محیطی ایمن و بهداشتی کامل براي کارکنان فراهم گردد و با ایجاد محیطی بهداشتی و پاک به
تحقق عملکرد شغلی کمک نمایند .زمینه امکان رشد ظرفیت و توانایی هاي بالقوه رابا ایجاد فرصت براي آشکار نمودن مهارت
هاي آموخته شده و تضمین امنیت شغلی پایدار و اطمینان خاطر از دریافت درآمد شرکت را براي کارکنان مهیا نمایید .از تبعیض
بین کارکنان خودداري شود و قانون مالک عمل براي محفوظ ماندن حق فرد باشد و واحدي براي ارائه شکایات و اقامه دعوي
پیش بینی گردد .شغل کارمند طوري طراحی شود که مانع از انجام وظایف و مسئولیت هاي خانوادگی و نقش هاي اجتماعی وي
نگردد  .هم چنین موجبات ادامه تحصیل هم زمان با کار براي کارمند فراهم گردد .سازمان درساختار سازمانی خود تجدید نظر کنند
و به سمت و سوي عدم تمرکز حرکت نمایند وکارکنان را درجریان تصمیم گیري ها قرار دهند واختیارات الزمه جهت انجام امور را
به آنها محول کنند .بدین منظورمدیران بایستی هرچندگاه جلسات غیر رسمی بین کارکنان ومدیران برگزار نمایند وآنها را به آگاهی
از مباحث روز ،اظهار نظر در مورد مسایلی که فکر می کنند براي سازمان مفید است ،تشویق نمایند و از نظر کارکنان در جهت
وضیعت کیفیت زندگی کاري آنها باخبر شوید این کار موجب تعهد سازمانی و عملکرد شغلی می شود .مدیران سازمان برنامه هاى
کیفیت زندگى کاري را به نوعی بخشی از فرهنگ سازمان تلقی نموده و اجزاي سازمان را براي رسیدن به آن هدایت کنند،
درنهایت نوعی تعلق خاطر و احساس مالکیت در کارکنان سازمان نسبت به محیط خود به وجود آورده و مسئولیت پذیري،
خودشناسی و رفتار شهروندي را در کارکنان افزایش دهید.
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تأثیر اجرای قوانین شهری و حقوق شهروندی در مسیر توسعه شهری
پایدار؛ با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری

هاله منصوری

منصورآباد1
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کد مقاله41126 :

چکـیده
شهرها بهعنوان مجموعهای مدرن از زندگی جوامع انسانی میباشند که ساکنان آن بهعنوان شهروندان این مجموعه
میبایست ضمن زندگی و بقاء فردی در آن همزیستی و تعامل دوجانبهای را با سایر شهروندان در جهت حفظ ثبات،
پایداری و رشد کیفیت زندگی در شهر که از آن به توسعه شهری پایدار تعبیر میگردد رفتار نمایند .این تعامل و همزیستی
مستلزم رعایت و اجرای دستورالعمل و قوانین ویژهای میباشند که از آن به حقوق شهری و حقوق شهروندی تعبیر
میگردد .تحقیق حاضر به اهمیت و الزماالجرا بودن این قوانین و حقوق در زندگی عمومی شهر جهت رسیدن به کارکرد
مطلوب و توسعه پایدار شهری و نقشی که مدیریت شهری بهعنوان یکی از ارکان مهم اجرایی شهر دارد و زمینههای
اجرای هرچه بهتر و بیشتر اجراء و حاکمیت قوانین و مقررات موصوف را داشته باشد پرداخته است .روش تحقیق پژوهش
از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و گردآوری دادههای مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و بررسی و مطالعه
مقاالت ،پایاننامهها و برخی سایتهای معتبر است.

واژگـان کلـیدی :شهروندی ،حقوق شهروندی ،مدیریت شهری ،توسعه شهری پایدار

 -1فوق لیسانس مهندسی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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نظام مدیریت شهری با هدف اداره مطلوب امور شهر ،سعی دارد؛ روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد؛ به دلیل
گستردگی و میانرشتهای بودن سیستم مدیریت شهری بهمثابه یک سیستم باز ،عوامل مختلفی در آن دخالت دارد و بدون شناخت
این سیستم نمیتوان عناصر و روابط را در جهت اهداف آن تغییر شکل داد ،زیرا هنر برنامهریزی ،شناخت عناصر سیستم و ایجاد
روابط بین آن عناصر است ،بهنحویکه این مجموعه عناصر در جهت هدف سیستم عمل کنند .بیتوجهی به اجزاء و همچنین عدم
کشف روابط و میزان تأثیر هریک از عناصر در نظام تصمیمگیری هرگز به یک نظام تصمیمگیری منسجم ،مؤثر و معطوف به
اهداف مطلوب منجر نخواهد شد(.زاهدی فر)1303،
منظور از مدیریت شهری نظامی است متشکل از متولیان اداره امور شهر که در رأس آنها شهرداری قرار دارد که فعالیتهای
شهر را سازمان میدهد و بهمنظور انجام بهینه وظایف بر آنها نظارت دارد .امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته
است .شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و
نقش مهمی در موفقیت برنامهها و طرحهای توسعه شهری و همچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن،
کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر بنایی و امثال آنها بر عهده دارد (تقوایی ،صفرآبادی .)1395،در میان
سازمانهای مختلف مدیریت شهری ،شهرداری یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی باعموم مردم دارد ،لذا
توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد شهرداری رضایت داشته باشند .هر شهرنشین از
آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیر دولتی است .وظایفی نظیر :سیاست گذاری و برنامهریزی برای توسعه شهری،
امور فنی و اجرایی و عمران شهری ،وظایف خدماتی ،وظایف اجتماعی و فرهنگی و ،...همگی از جمله مواردی هستند که بر عهده
شهرداری ها و مدیریت شهری می باشد(.حبیبی وکساالیی و همکاران )1390،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 می باشد.

 -2روش تحقیق
روش تحقیقی که در این پژوهش به کار گرفته شده است از نوع توصیفی -تحلیلی می باشد .روش گردآوری دادههای پژوهش
حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و بررسی و مطالعه مقاالت ،پایاننامهها و برخی سایتهای معتبر در ارتباط با
توسعه شهری و توسعه شهری پایدار ،مبتنی بر عواملی چون مدیریت شهری ،حقوق شهروندی و سایر مولفه های دخیل بر این
موضوع و از طریق مطالعه و فیش برداری و اخذ مستندات و تدوین که اطالعات جامع آنها به تفصیل در بخش منابع و ماخذ
نگاشته شده صورت پذیرفته است.

 -3پیشینه تحقیق
نجاتی و حسینی( )1335در پژوهشی با عنوان «جامعه مدرن ،شهروندی و مشارکت» رابطه و نسبت جامعۀ مدرن(جامعۀمدنی،
جامعۀ سیاسی و جامعه شهری) ،شهروندی(حقوق ،وظایف ،تکالیف ،مسئولیت ها) و مشارکت(اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی)
را بررسی کرده است.
یسری ،صالحی امیری و نوابخش( )1393در مقاله؛ تبیین شاخص های کیفی توسعۀ فرهنگی در کالنشهر تهران از منظر
نخبگان ،شاخص های کیفی توسعۀ شهر تهران و همچنین موانع ،راهکارها و کاربست پذیری آنها مورد بررسی قرارداده و یافته
های حاصل از این پژوهش بطور خالصه نشان داد مدیریت توسعۀ فرهنگی کالنشهر تهران مستلزم مؤلفه هایی چون تبادالت
فرهنگی ،همسوسازی فعالیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی ،آموزشهای فرهنگی ،افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی میان
شهروندان ،رفع موانع مدیریتی و حقوقی است.
نوری ( )1394در پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشکین شهر به موضوع صیانت از حقوق
شهروندی از دیدگاه فقهی و حقوقی و تأثیر آن در گرایش به نظم اجتماعی در مشکین شهر ،شهروندان را بهعنوان اعضای یک
جامعه با مشارکت در حوزه های مختلف ،در برابر مسؤولیت هایی که برای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند و
شناخت این حقوق و تکالیف در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت حقوق و تکالیفی دارند .هدفِ
این تحقیق ،بررسی صیانت از حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی وحقوقی و تأثیر آن در گرایش به نظم اجتماعی می باشد.
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 -4مفاهیم نظری
 -1-4شهر

 -2-4شهروندی
مفهوم شهروندی از جمله مفاهیم مورد توجهی مفاهیمی است که از دل تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی برخاسته است و یک
سیرتکاملی دارد .البته شهروندی در زمرۀ این واژه در کشورها و دوره های تاریخی مختلف معانی متفاوتی داشته است .تفاوت
فرهنگی جوامع باعث می شود تا شهروندانی با ویژگیهای خاص خود پرورش یابند که دارای حقوق و وظایفی متناسب آن جامعه
خواهند داشت.اینجاست که موضوع شهروندی وحقوق شهروندی مطرح میشود.البته وجود رسانه های جمعی و گسترش تکنولوژی
هاو فن آوری ها درپی بردن وآگاه شدن شهروندان ازحقوق متفاوت فرهنگی شان تأثیرگذاراست(.محمدی)1393،
در ایده شهروندی حق همه افراد برای برخورداری از حقوق قانونی به رسمیت شناخته شده و مسئولیت هایی که آنها باید آن
را به جهت برخورداری از یک زندگی مناسب تر بر عهده گیرند مشخص می شود .باید دانست که تنها استقرار فیزیکی در شهر،
معادل واژه شهروند نیست .شهروند باید در نقش های مشارکتی مدیریت بهینه شهر ایفاگر مسئولیت باشد چرا که شهروندی بستر
اجتماعی مناسبی را برای فعالیتهای فرد مهیا می کند تا او بتواند همه چیز را در خدمت پیشرفت خود به سوی تعالی ،به دست
گیرد .میان شهروندی و شهرنشینی تفاوت زیادی وجود دارد .شهرنشین کسی است که به لحاظ جغرافیایی در یک قلمرو جغرافیایی
به نام شهر ساکن است؛ اما شهروند دارای فرهنگ شهرنشینی می باشد(.نظریان ،شوهانی)1395،
شهروندی موقعیتی است که حقوق و تکالیف افراد جامعه را مشخص می کند و آگاهی از آن برای شهروندان و اداره کنندگان
جامعه دارای اهمیت است .برای تحلیل این پدیدۀ اجتماعی باید به ابعاد حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی -اقتصادی توجه نمود.
انتظار می رود در شهرهای بزرگ شهروندان از حقوق شان آگاه بوده و در مقابل به حقوق یکدیگراحترام بگذارند و ضمن حفظ
فرهنگ مشترك شان ،بتوانند آن قسمت از فرهنگ شان که با دیگران متفاوت است را حفظ نموده و در شکوفایی آن سهیم باشند.
هرچند ممکن است افرادی که با آنها در تعامل هستند از بسیاری لحاظ ،خصوصاً از لحاظ فرهنگی(زبان ،قومیت ،نژاد و )...متفاوت
باشند .همچنین انتظار می رود ضمن آگاهی از حقوق خود و دیگران به تکالیفی که در جامعه دارند متعهد بوده و به مشارکت در
جامعه تمایل داشته باشد .شهروندی در یک جامعه و تمایل شهروندان به اجرای آن واحترام به حقوق شهروندی می تواند بر نوع
روابط و تعامل بین افراد جامعه تأثیرگذار باشد و آنها را موظف نماید تا به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و تفاوت های موجود را
بپذیرند(.محمدی)1393،
همراه با رشد شهرنشینی و ضرورت وجود امکانات ،درخواست ها و نیازها موجب تغییر نقش ساکنان شهر به شهروند و
مطالعات شهری نیز به موضوعی محوری بدل گردیده است .این ضرورت ،گویای تازه ترین زمینۀ مشارکت ،یعنی مشارکت
شهروندان در ادارۀ امور شهری است .مشارکت شهری شهروندان را می توان به معنای حضور جدی و شرکت فعال ،آگاهانه ،ارادی،

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،9511جلد دو

شهر بهمثابه بخشی ازسلسله مراتب سیستم قضایی و تقسیمات سیاسی-جغرافیایی هر کشور براساس شاخصههای مختلفی
مانند؛ نوع حکومت ،مدیریت ،سطح آگاهی ،عالقه مندی اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیمگیری و ...شکل می گیرد .از
نظر تعریف شهر و مکان شهری ،تفاوت زیادی بین کشورها وجود دارد .در حال حاضر ،تعاریف مختلفی از مکان شهری شده است
که هیچ کدام به تنهایی رضایت بخش نیست .گاهی اوقات ،شهر بر اساس فرهنگ شهری (تعریف فرهنگی) ،گاهی بر اساس
کارکرد اداری (تعریف سیاسی -اداری) ،گاهی بر اساس افراد شاغل در بخش غیر کشاورزی (شاخص اقتصادی) و گاهی بر اساس
تعداد جمعیت (شاخص جمعیت شناختی) تعریف می شود( .شارع پور )1391،شهر در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهروند ،کالبد
شهر و مدیریت شهری تشکیل می شود .شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی دارند و کالبد شهر ماهیتی انفعالی ،انسان بنا به
مدنی الطبع بودن میل به شهروندی دارد و نیازمند حیات مدنی است و مدیریت شهری مکلف به سازماندهی و مدیریت کالبد شهر
است .در شهر شهروندمدار ،برای بهبود و توانمند سازی مدیریت امور شهری ضرورت مشارکت ،همه بهرهوران شامل دولت
(شهرداری ها) ،بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ،مردم و شهروندان ایجاب میکند .شهروندان بایستی به نوبه خود برای بهبود
شهر قدمهای مؤثری بردارند؛ بنابراین الزمه رفع ناپایداری در شهرها ،رفع ناپایداری از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامهریزی شهری
و کارآمدسازی ،اثر پذیری و مسئولیتپذیری بیشتر در اداره امور شهر و تفویض وظایف ،صالحیت ها و قدرت به محالت و مردم،
حاکمیت قانون ،عدالت فضایی دردسترسی به امکانات و تسهیالت ،پاسخگویی ،شفافیت ،بهبود زیرساخت های شهری ،شهروند
سازی ،افزایش ظرفیت و توانمند سازی بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی می باشد .همچنین شهروندان میبایست در این
شهر ضمن احترام به شهروندان دیگر ،قانون پذیر بوده و مشارکت جو در امور شهر باشند و بر امور مدیران شهری نظارت داشته
باشند حسن همکاری با شهرداری و مسئولین شهری ،حل مشکالت شهری از طریق همکاری و مشارکت نهادهای غیردولتی از
شرایط الزم جهت تحقق آن می باشد(.نظریان ،شوهانی)1395،
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مؤثر و سازمان یافته عناصر جامعۀ شهری (افراد ،خانواده ها ،گروه ها ،نهادها و بخش های دولتی ،عمومی و خصوص) در فعالیت
های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی زندگی شهری برای دست یابی به اهداف جمعی دانست .بدیهی است ،این فرآیند عالوه بر دست
یابی به اهداف جمعی سبب افزایش عزت نفس ،تعامل اجتماعی ،کسب .تجربه و مهارت های مشارکت کنندگان نیز خواهد شد.
بایستی توجه داشت درراستای تبدیل افراد به شهروندان مشارکت جو مقتضیات هرجامعه بسیار مهم بوده که سیاست گذاریها،
برنامه ریزی ها و طراحی الگوها باید متناسب با آن صورت گیرد(.موسایی ،شیانی)1395،

 -3-4حقوق شهری و حقوق شهروندی

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)27 :آذر  ،9511جلد دو

سکنی گزیدن در جامعه ای که متشکل از ملیت ها و قومیت های مختلف است با چالش هایی روبروست .این مهم در حالی
است که بشر بهمنظور برخورداری از حق حیات و رفاه اجتماعی همواره درصدد یافتن راه ها و روش هایی است که او را در این
راستا یاری کند .حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که بهمنظور تضمین این مهم وضع گردیده و به تبع آن برخورداری
شهروندان از امکانات برابر و مساوی تضمین می شود(.خواجه نوری)1392،
از منظر یک حقوقدان تعریف حقوق شهری عبارت است از؛ شاخه ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و
مدیران شهری است .در تعریفی خاص تر ،شاید اصطالح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطالق کنند که روابط شهروندان با
ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها ،شهرداری ها و سایر
ادارات شهری را تبیین می کند(.لطفی ،عدالتخواه و دیگران )1333،حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیت های
شهروندان در قبال یکدیگر ،شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده
مدیران شهری(شهرداری) ،دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد .به مجموعه این ،حقوق و مسئولیت ها حقوق شهروندی
گویند .مارشال حقوق شهروندی را در سه بعد تجزیه کرده است-1 :بعد مدنی که شامل آزادی های فردی ،آزادی مذهب ،بیان،
اندیشه و غیره می شود؛  -2بعد سیاسی که دربرگیرنده حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی) چه در نقش دارنده قدرت
سیاسی و چه در نقش رأی دهنده یا تعیین کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود می باشد و  -3بعد اجتماعی که دامنه
گسترده ای از حقوق حداقلی از رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی و غیره را
دارد( .زارعی ،تقی پور)1394،
"شهروند" ،کسی است که در برابر حکمروایان شهری ،هم "حق" دارد و هم "تکلیف"؛ یعنی هم باید "وظایفی" را در مقابل
آنها انجام دهد و هم باید از آنها "انتظاراتی" داشته باشد.مدیران شهری میتوانند با جلب مشارکت مردم بر توانایی های مدیریت
شهری بیفزایند؛ بنابراین در بحث مدیریت شهری می توان به نقش مسئولین شهری ،در کشاندن شهروندان به سوی کنش های
مشارکتی اشاره نمود .حقوق شهروندی مجموعهای از وظایف و حقوقی است که در یک ارتباط متقابل شکل می گیرد( .جعفری،
عطیه )1390،در جامعه شناسی شهری هم مشارکت وسیلۀ تبدیل شهرنشینان بی تفاوت به شهروندان صاحب حقوق و مسئولیت
های فردی و اجتماعی است .حقی که منعکس کننده نقش فردی اعضای یک جامعه نسبت به یکدیگر است و با اجتماعی شدن
انسان ،مسئولیت او را افزایش داده و منجر به تعیین حد و حدود قانونی برای دست یابی به آن گردیده است .به دیگر بیان ،مشارکت
فرایندی است که؛ توسط آن مردم بر ساختارها ،سازمانها و مسئوالن تأثیر می گذارند تا خدمات شهری مناسب در اختیارشان نهاده
شود .بنابر این ،مشارکت باعث افزایش ظرفیت مردم در ادارۀ امور محلی بوده و به نوعی با توانمندسازی مرده همراه است (موسایی،
شیانی .)1395،حقوق شهروندی را می توان به نوعی تعهد اجتماعی تعمیم یافته دانست .تعهد اجتماعی به نوعی «هم ذات پنداری»
با جمع است که به معنای پذیرش انگیزش عضویت در نظام های جمعی است و این امر از منظر کارکردی که برای نظام .جمعی
دارد ،معادل همبستگی است (یوسفی و دیگران.)1391،

 -4-4مدیریت شهری
مدیریت شهری بهعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاست ها ،برنامهها ،طرح ها و اقداماتی مربوط می شود که در پی
اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیرساخت های اساسی زندگی شهری خصوصاً مسکن و اشتغال می باشد .در
چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینه ای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت و
یکپارچگی اجتماعی ،رونق اقتصادی و انسجام و پویایی فرهنگی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت ،انگیزه و دانش سیاست
گذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نیز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامهها دارد .مدیریت شهری ،فرآیندی از
مسؤولیت ها و اقدامات مرتبط شامل سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،اجرا ،نظارت و کنترل است که برای نیل به اهداف
عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری تنظیم شده است.
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الف -رعایت حقوق شهروندی

ب -میزان مشارکت شهروندان :مشارکت شهروندی عبارت است از فراهم ساختن فرصت هایی برای شهروندان برای
شرکت کردن در تصمیمات دولتی یا فرایندهای برنامهریزی ،محققان برای تعریف مشارکت ،به بیان سه تفسیر در خصوص
مشارکت می پردازند که عبارتند از :مشارکت بهعنوان سهم داشتن ،مشارکت بهعنوان سازماندهی و مشارکت بهعنوان توانمندی.
همچنین از مشارکت اجتماعی سه تفسیر ارائه داده اند -1 :شرکت داوطلبانه مردم در برنامههای عمومی -2 ،برانگیختن احساسات
مردم و افزایش درك و توان شهروندان و  -3دخالت در فرآیندهای تصمیمگیری ،اجرا و سهیم شدن عامه مردم در منافع .تفاسیر
مطرح شده از لحاظ اهمیت دادن به مردم و حقوق آنان ،می توان در سه سطح( ،مشارکت پایین) تفسیر اول( ،مشارکت متوسط)
تفسیر دوم و (مشارکت باال) تفسیر سوم بیان نمود(.زارعی ،تقی پور)1394،
ج -ارائه خدمات شهری :وظایف در این حوزه به سه گروه تقسیم میشوند -1 :فنی و عمرانی :توجه به مبلمان شهری و
تالش در جهت زیباسازی محیط ،نظارت بر ساخت و ساز و رعایت نکات ایمنی و فنی ،رعایت نکات مربوط به پدافند غیرعامل
شهری ،توسعه بهینه و مطلوب فضاهای شهری ،ایجاد خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و کوچه های عمومی  -2اجتماعی و
فرهنگی :تأمین فضاهای ورزشی و تفریحی ،برگزاری دوره های آموزشی (دوره ای که منجر به اخذ مدرك شهروندی و باال بردن
سطح معلومات فرهنگی و اجتماعی می شود) ،مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری ،تأسیس فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت،
رسیدگی به شکایات واصله و پاسخ جامع به آن ها -3 .وظایف خدماتی :مدیریت ترافیک شهری (خط کشی ،پل عابر پیاده و ،)...
جلوگیری از سد معبر و مشاغل مزاحم ،مبلمان شهری(سایبان کیوسکها ،نقاشی مناظر ،سازوکاری که باعث آسایش ،ایمنی و
سرگرمی و  ...شود ،).تأمین روشنایی معابر در ساعات شب ،کنترل بهداشت عمومی و پاکیزگی محیط زیست منطقه ،جمع آوری
زباله و  ،...احداث ،توسعه و نگهداری فضای سبز (رستمی و همکاران.)1396،
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شکل گیری این فرآیند و تحقق اهداف عملیاتی آن نیازمند یک ساختار متناسب و کارآمد برای اعمال مدیریت است .در این
ارتباط ،مدیریت شهری باید دیدگاه جامع نگرتری درباره اجزا و عناصر سیستم شهری اختیار کند و رویکردی جامع و کل نگر به
فرآیند ساخت شهر داشته باشد رویکرد کل نگر نیازمند هدایتی قوی است تا هماهنگی و همسویی الزم در فرآیند مدیریت شهری
حاصل گردد( .ساالری سردری ،کیانی )1394،مدیریت شهری ،در درجه اول ارتباط تنگاتنگی با جامعه شهری در سطح خرد ،شکل
گیری و شکل دادن به جامعه مدنی محلی و شهری ،شهروندسازی محلی ،ارتقای شهروند مداری شهری ،تثبیت حقوق و وظایف
شهروندی ،تقویت مشارکت شهروندی و عدم توجه به خواست و نظر شهروندان در اداره امور محلی و شهری دارد.
مهمترین وظیفه مدیریت شهری که با هدف تقویت و بهبود اجتماع محلی کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد ،شهروند سازی است.
شهروند سازی یعنی فراهم نمودن امکانات ،تسهیالت و ساز و کارهای الزم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره
مند شوند و ضمناً بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می
کنند انجام دهند .تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری از وظایف مدیریت شهری است .روابط مناسب شهروندی و
مدیریت شهری باعث بسط توانایی های شهروندان ،تقویت حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر ،تقویت حس اعتماد اجتماعی
شهروندان به نظام مدیریت شهری و نیز حل مشکالت شهری از طریق مشارکت شهروندان و مدیریت شهری می شود(.نظریان،
شوهانی)1395،
مدیریت شهری یک فرایند است که در مجموع به یک نظام تصمیمگیری منجر خواهد شد ،میزان موفقیت و یا عدم موفقیت
مدیریت شهری بستگی به قدرت ،مشروعیت و ساختار حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد .نوع مدل مدیریت شهری در دوره
های مختلف تاریخی و در مناطق مختلف ،بازتابنده نگرش و میزان مشارکت عمومی (رویکرد جمع گرایانه) و قدرت اجرایی
مدیریتی است .یکی از گفتمان های مهم در تعیین مدل مدیریتی برتر ،تعیین چگونگی اداره شهر و قرارگیری قدرت در دست
مدیران شهری است .از سوی دیگر ،مدل اداره شهر رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد(.ساالری سردری،
کیانی)1394،
سه شاخص برای ساختار مدیریت شهری به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

 -5-4توسعه پایدار
توسعه پایدار ،یعنی تأمین نیاز های نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن امکانات نسل های آینده برای تأمین نیاز های
خودشان و ناظر بر این ایده است که به طور همزمان با توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،به ویژه بهمنظور تأمین منافع بی
بضاعت ترین افراد جامعه ،توأم شود .ایده توسعه پایدار در برداشتی منسجم از محیط زیست و توسعه نمود می یابد .توسعه پایدار را
میتوان به بازساخت بلندمدت سیستمی برای احیا و ساخت مجدد آن سیستم تعبیر کرد(.درستی و همکاران)1390،
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مفهوم توسعه در برابر رشد قرار می گیرد ،توسعه یک مفهوم کیفی را مشخص می کند و میتوان آن را معادل با افزایش
کیفیت زندگی دانست که مسائلی مانند بهداشت ،آموزش ،رفاه و غیره را در بر دارد( .زاده دلیر )1330 ،توسعه گذر از مرحله ای به
مرحله دیگر است و در بطن مفهوم آن  3واژه کلیدی تحول ،تغییر و پیشرفت ،جای می گیرد .تحول ،فرایند تغییر در یک دوره
طوالنی مدت ،تغییر ،فرایند قابل اندازه گیری در دوره کوتاه مدت و پیشر فت ،روندپویای حرکت و تغییر روبه جلو در گذر زمان
است( .تقی زاده )1330 ،توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را تأمین می کند بدون آنکه توانایی نسل های آتی در
1
پاسخگویی به نیازهایشان را به خطر بیندازد(.ذاکرحقیقی )1336،اصطالح توسعه پایدار یا توسعه پایدار اولین بار توسط باربارا وارد
در اعالمیه کوکویاك 2درباره محیط زیست و توسعه بکار رفت .به دنبال آن پس از گزارش های باشگاه رم و بنیاد هامرشولد 5به
تدریج توسعه پایدار در طی سال های دهه  1935میالدی و از زمانی که اتحادیه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع
طبیعی راهبردهای جهانی از محیط زیست و منابع طبیعی با هدف کلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی
(زنده) را ارائه کرد ،مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفکران توسعه قرار گرفت( .زاهدی و نجفی)1330 ،

 -6-4توسعه شهری پایدار
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توسعه شهری بهعنوان یک مفهوم فضایی را می توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای
ساکنان شهری در زمینه مسکن حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف کرد یا توسعه ای است که تمام جنبه های
اجتماعی ،اقتصادی و  ...را در شهر با هم پیش می برد و توسعه پایدار شهری نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده
بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر مطرح است .توسعه پایدار شهری موضوع های جلوگیری از آلودگی
های محیط شهری و ناحیه ای ،کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی ناحیه ای و ملی ،حمایت بازیافت ،عدم حمایت از توسعه
های زیان آور و از بین بردن شکاف – میان فقیر و غنی را مطرح می کند .همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامهریزی
شهری و روستایی ،ناحیه ای ،ملی و حمایت همه جانبه دولت از این برنامهریزی ها می داند(.پزشکی ،شریعت پناهی)1393،
توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری طی دهه های اخیر به تدریج به پارادایم نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در
باب توسعه و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است .این پارادیم اگرچه ناظر به برداشت ها و تفسیرهای گوناگون می باشد ،اما در
مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان و نسل های آینده طی زمان و بر همه جانبه نگری ابعاد پیچیده اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی فرآیند توسعه در سطح یک کشور یا شهر تاکید دارد( .فیروزبخت ،ابراهیمی و همکاران)1391،
نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص زیست شهری
است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد .در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و
آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است .نظریه توسعه پایدار شهری
موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای ،کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی نواحی و ملی حمایت از
بازیافت ها عدم حمایت از توسعههای زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح میکند .این نظریه بهمثابه
دیدگاهی راهبردی به نقش دولت در این برنامه ریزی ها اهمیت بسیاری می دهد و معتقد است دولت ها باید از محیط زیست
شهری حمایت همه جانبه ای کنند .این نظریه پایداری شکل شهر ،الگوی پایدار سکونتگاه ها ،الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه
مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی می کند زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند.
اغلب دو مفهوم و اصطالح شهر پایدار و توسعه پایدار شهری به دلیل نزدیکی معنایی و اصطالحی ،به جای یکدیگر بکار
میروند (نوابخش و ارجمند سیاه پوش .)1333 ،برای تمایز این دو اصطالح باید توجه داشت که کلمه توسعه در عبارت توسعه پایدار
در واقع نشانگر فرآیندی است که طی آن پایداری می تواند روی دهد اما پایداری مجموعه ای از وضعیت ها است که در طول
زمان دوام می یابد .بر این اساس توسعه پایدار شهری وضعیتی ثابت و هماهنگ به شمار نمیآید بلکه فرآیندی متحول است که در
غالب آن استفاده از منابع ،تأمین نیازهای اساسی ،بهبود و ارتقاء سطح زندگی برای همه ،حفظ و اداره بهتر اکوسیستم ها و ایجاد
آینده ای امن و سعادتمند تر ،با نیازهای کنونی و آتی انسان سازگاری پیدا می کند .بنابراین می توان گفت که چنین توسعه ای
مفهومی جامع دارد و تمام جنبه های زندگی انسان مرتبط می باشد (پرهیزکار ،فیروزبخت.)1395،
توسعه پایدار شهری ،توسعه ای است که از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی ،از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر
اجتماعی ،دارای برابری و توجه به خواست و نظر مردم باشد؛ به عبارت دیگر توسعه پایدار شهری به حفظ تعادل های زیست
محیطی محدود نمی شود .الزمه آن پایداری اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی و عدالت اجتماعی است .مدیریت شهری در صورتی

1 - Barbara Mary Ward
2- Cocoyoc
3- Hammershold
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پایدار خواهد بود که موارد زیر که از نظرکمیسیون جهانی محیط زیست بهعنوان الزامات توسعه پایدار قلمداد شده است را مورد
توجه قرار دهد.
الف -الزامات توسعه پایدار شهری
 -1مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در بستر یک نظام سیاسی
 - 2چاره اندیشی برای تنشهای حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی
 - 3التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی
 -6وجود انعطاف پذیری و خود اصالحی در بستر یک نظام مدیریتی(.نظریان ،شوهانی)1395،

 -7-4شاخصهای توسعه پایدار شهری
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 -1شهر شهروند مدار
 -2مدیریت شهری پاسخگو و هماهنگ
 -3مشارکت مردم
در شهر شهروند مدار بهعنوان یک فرآیند مشارکتی برای بهبود امور شهری میبایست همه بهرهوران شامل دولت (مدیریت
شهری بخصوص شهرداریها) ،بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ،مردم و شهروندان به سهم خود برای بهبود شهر قدمهای
مؤثری بردارند؛ بنابراین الزمه رفع ناپایداری در شهرها ،رفع ناپایداری از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامهریزی شهری و کارآمدسازی
بیشتر در اداره امور شهر و تفویض وظایف و قدرت به محالت و مردم ،حاکمیت قانون ،عدالت فضایی در امکانات
پاسخگویی ،شفافیت ،افزایش ظرفیت بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی میباشد همچنین شهروندان میبایست در این
شهر بر امور مدیران شهری نظارت داشته باشند حسن همکاری با شهرداری و مسئولین شهری از شرایط الزم جهت تحقق آن
میباشد با این اوصاف منظور از شهر شهروند مدار شهری است که توجه به خواست و نظر مردم یکی از اصلیترین ویژگیهای آن
محسوب میگردد مشخصههای شهر شهروند مدار به شرح ذیل است:
 .1شهری که در آن مدیریت شهری ضمن شفافیت و پاسخگویی در عملکرد خویش تمام تالش و مساعی خود را در جهت
تحقق عدالت اجتماعی و توجه به خواست و نظر مردم به انجام برساند.
 .2شهری که شهروندان آن ضمن مشارکت و مسئولیتپذیری در کلیه امور شهر نسبت به مدیریت شهری اعتماد داشته و به
شهر خود تعلق مکانی داشته باشند.
 .3شهری که دسترسی به امکانات و خدمات شهری برای استفاده شهروندان مناسب بوده و شهروندان بدون دغدغه و در کمال
آسایش به امکانات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند( .نظریان ،شوهانی)1395،

 -5نتیجهگیری
شهرها بهعنوان ارگانیزم زنده و سیستمی پویا در فرآیند توسعه جوامع بشری ،در فرآیند رشد خود ،تغییرات عمدهای را متحمل
شدهاند ،بهطوریکه توسعه و تغییرات شهری و شهرنشینی از مهمترین پدیدههای دوران اخیر به شمار میآیند؛ اما این شهرنشینی
همیشه همراه با توسعه نبوده است و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی فراوانی را پدید آورده است .توسعه در شهرها ،به یکی
از چالشهای اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است .در عصر حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی شهرها ،یکی از نهادهای
بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدماترسانی شهرها داشته و هر روز نقش آنها در اداره و مدیریت شهری و تأمین
نیازهای توسعه شهری پررنگتر میشود ،شهرداریها هستند .بدین ترتیب ،شهرداریها راهکارها و سیاستهای متفاوتی را اتخاذ
نمودهاند.
شهر بهعنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای شهری نقش
بسیار مهم و تعیینکننده دارد .از دیدگاه دیگر ،میتوان مدیریت شهری را در مسیر یک توسعۀ قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد.
این مورد ،بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوۀ مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ،می تواند در بهبود وپایداری توسعۀ
شهری ،مهمترین نقش را ایفا کند(.شیعه)1332،
مدیریت شهری بهعنوان یک نهاد محلی ،مسوول نظارت ،برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار شهرها است .در این ارتباط
موضوعی که مدیریت می شود فضا و مجموعهای از فعالیتهایی است که در آن اتفاق می افتد .ایفای این نقش ،مستلزم سطح
متناسبی از تمرکززدایی سیاسی مدیریتی و اختیارات کافی برای  -سیاست گذاری ،تصمیمگیری ،برنامه ریزی و اجرا است .مدیریت
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مهمترین عامل در حیات ،رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل
میکندو هدف آن سیاست گذاری و اجرای آن است (افتخاری و دیگران)1334 ،
مدیریت شهری بهعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاست ها ،برنامهها ،طرح ها و اقداماتی مربوط میشود که در پی
اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیرساختهای اساسی زندگی شهری خصوصاً مسکن واشتغال می باشد .در
چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینه ای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت و
یکپارچگی اجتماعی ،رونق اقتصادی و انسجام و پویایی فرهنگی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت ،انگیزه و دانش
سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نیز افراد استفاده کننده از این سیاست ها و برنامهها دارد .براین اساس ویژگی های
سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش آن ،تأثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا می نماید .هدف کالن
مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارآیی اقتصادی و پایداری زیست
محیطی می باشد .بر این اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری یا مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تأکید می باشد.
مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد.
به عبارت دیگر شهری پایدار زمانی شکل می گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و
حقوقی به رسمیت بشناسد( .پرهیزکار ،فیروزبخت)1395،
با عنایت به آنچه ذکر گردید؛ مدیریت شهری می تواند با اتخاذرویکردهای اجرایی مناسب در راستای ایجاد و توسعه شهری
پایدار متناسب با ماموریت ها و کارکردهای محوله به آن ،از قبیل برقراری عدالت فضایی ،رعایت حقوق شهروندی ،پاسخگویی و
ارائه خدمات مناسب و غیره ،زمینههای نیل شهر به سمت شهری شهروند مدار که مبتنی بر مشارکت شهروندی در اداره امور شهر
می باشد و ایجاد شرایط و الزامات توسعه پایدار شهری ،در افزایش و ارتقاء شاخص های اساسی و اصلی این هدف نقش و تأثیر
مستقیم و جدی داشته باشد.
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