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راهنمای نگارش مقاالت در نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی
رعایت موارد ذیل در نگارش مقاله هایی که برای چاپ به نشریه علمی کاوشهای مدیریت بازرگانی ارساال مایگاردد ضاروری
است .لذا از مؤلفین گرامی تقاضا می شود جهت جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه ،هنگام ارسال مقاالت باه
نکات زیر توجه فرمایید:
مقاله در نشریه دیگر چاپ نشده یا همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده باشد.
مقاالت باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
متن مقاله باید در قالب
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ارسال شود.
معادل التین اسامی و توضیح اصطالحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود.
مقالهای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیت تحریریه نشریه مطرح

نمیشود.

مقالهها توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به نوبت چاپ
خواهند

شد.

مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان)
هیأت تحریریه در رد و ویرایش مقاالت مجاز

است.

است.

مستندات و مدارک مربوط به داوری کلیه مقاالت در هیأت تحریریه نشریه محفوظ و محرمانه بوده و هیأت تحریریاه نسابت باه
ارائه مدارک مربوط به مقاالتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند ،متعهد

نمیباشد.

عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشتهای مکرر و زمانبر مقاله خواهد شد.
مشخصات بخشهای مختلف مقاله
 -4معرفی نویسنده یا نویسندگان :شامل نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی ،رشته تحصیلی ،محل خادمت ،عناوان ،تااری و محال
انجام تحقیق ،نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ،شماره تلفن همراه ،پست الکترونیکی در یاک صافحه جداگانهه نوشاته و
نویسنده مسئول همراه با پست الکترونیکی مشخص شود.
 -0عنوان مقاله :عنوان مقاله باید کوتاه و روان باشد.
 -7چکیده فارسی :باید در عین مختصر بودن ،بهروشنی گویای محتوای مقاله باشد .متن چکیاده از  022کلماه تجااوز نکارده و
تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود.
 -1واژههای کلیدی و طبقه بندی  :JELبعد از متن چکیدههای فارسی و انگلیسی (به ترتیب الفبایی کلمات) ،نوشته شود.
 -1مقدمه :شامل اطالعات مربوط به سابقه کار ،توجیه اهمیت تحقیق و هدف بررسی باشد.
 -2مواد و روشها :باید به طور مشخص و روشن بیان شود.
 -3نتایج و بحث :شامل تجزیه و تحلیل نتایج به¬دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.
 -3سپاسگزاری( :اختیاری).
 -9منابع:
الف -منابع داخل متن:
نحوه ارجاعات داخل متن مقاله به صورت فارسی و همراه با سال انتشار نگارش شود.
برای یک نویسنده در انتهای متن:
تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد(کرنی فریدریک .)0242،
دو نویسنده در انتهای متن:
عملکردشان مشکل و پیچیده میباشد (هریس و موس شولدر.)4992 ،
بیش از دو نویسنده در انتهای جمله:
خدمات با مشتری را ایفا میکند (اسلک و همکاران.) 0223،
بیش از دو نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:
چند کانالی پژوهش کونوس و همکاران ( )0223می باشد.
نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:
بلری وکاتسلی ( ،)0229در پژوهشی تحت عنوان

ب -منابع انتهای متن:
منابع و مآخذ التین
 .4کتاب تألیفی  :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاری نشر) .نام کتاب ،محل انتشار ،ناشر.
Author, A. A., & Author, B. B. (2013).Title of book. Location: Publisher.
 .0مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاری نشر)" .عنوان مقاله" .نام مجله سال چاپ (شماره چاپ) :صفحات مقاله.
Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (2013). Title of article.Title of Journal, volume, page-numbers.
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شکل :در ترسیم شکلها به این صورت به صورت  groupشده در مقاله گنجانده شود تا از جابجا شدن ان جلوگیری شود.

توجه :در مورد شکل ،از الگوهای ( )Patternسیاه و سفید استفاده شود.
سایر موارد
دستورهای نقطه گذاریدر نوشتار متن رعایت شود .مثالً گذاشتن فاصله قبل از نقطاه ( ).و ویرگاول ( )،و عالمات ساوال ( ) الزم
نیست ،ولی بعد از آنها ،درج یک فاصله الزم است .رعایت نیمفاصاله در کلماات ترکیبای و جماع مانناد انادازهگیاری ،شادهاناد،
میشود ،میتوان و  ...ضروری

است.

معادلهها در متن مقاله باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شمارهگذاری
واحدهای استفاده شده در متن مقاله باید در سیستم بینالمللی
شماره پاورقیها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز

شوند.

شوند.

متریک ) (SIباشد.

فهرست مطالب
طراحی مدل وفاداری مصرفکننده مبتنی بر پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری با
رویکردهای کارکردی -شناختی و عاطفی-تجربی 8 -----------------------------------
سهیال خدامی ،بهاره اصانلو ،حدیث السادات مشعشعی

ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران83 ----------------------------------------
بهنام امیری ،حبیب اهلل دانایی ،محمدمهدی پرهیزکار ،میرزا حسن حسینی

بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کاال از طریق متغیرهای تعدیلگر
مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی 38 ---------------------
سید حمزه خرم نسب ،فرهاد حسین زاده لطفی ،محمد رضا شهریاری ،مانی شریفی

آسیبشناسی و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخالقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان 18 ----
زهرا انجم شعاع ،اسماعیل حسن پور قروقچی ،مهدی باقری ،محمد حسین رنجبر

گونهشناسی مدلهای کسبوکار محصوالت موفق دارویی در ایران (با تمرکز بر داروهای رقابتی
در مرحله رشد) 888 -----------------------------------------------------------
علی عسگرحلوائی ،مهدی ابراهیمی

تبیین خریدهای بدون برنامه مشتریان در مراکز خرید با توجه به نقش رفتار فروش انطباقی
فروشندگان و ادراکات زمینهای843 -----------------------------------------------
مریم نکویی زاده ،علیرضا امینی ،فرناز سادات طباطبایی نیم آورد

نقش تعدیلگر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد
اقتصادی شرکتها833 ---------------------------------------------------------
لیال اسدی ،سید علی واعظ ،علیرضا جرجرزاده ،احمد کعب عمیر

تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید902 --------------------------------
سعید نجفی توانا ،سیدحسین چابک ،سیده فائزه هاشمی

نقشآفرینی تفکراستراتژیک در افزایش تمایل شرکتها به نوآوری :تأکید بر یادگیری استراتژیک948
سید حسین جاللی ،عماد گلمحمدی

عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی :ائتالف استراتژیک932 -------------------------
رؤیا شاکری ،نورمحمدیعقوبی

نقش شبکه های اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان 928 -------------------------
نادر نادری ،حدیث پورجمشیدی

تحلیل شناختی استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدلهای ذهنی مدیران و
ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار 888 ----------------------------
المیرا شاکری ،حامد دهقانان ،وحید خاشعی ،محمدتقی تقوی فرد

تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال 843 --------------
آفرین شیرزادی ،لیال نامداریان ،محمدرضا خوش نشین لنگرودی

تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر همطراحی نوآورانه :تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار838
رضا سپهوند ،سیدنجم الدین موسوی ،محسن عارف نژاد ،مسعود سپه وند

طراحی شبکه زنجیرهتأمین مواد غذایی مبتنی بر رضایتمندی مشتری در شرایط عدم قطعیت 823
حسینعلی حسنپور ،سید محمدرضا طاهری ،فرامز میکائیلی

طراحی فرایند افزایش فروش و سهم بازار شرکتهای لبنی بر مبنای الگوی بازاریابی حسی 483 -
زهرا ولیپوری ،سیدمهدی جاللی ،بیتا تبریزیان
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Introduction: In today’s competitive business environment, one of the most
important factors in business success is consumer loyalty. Introducing innovative
products to the market is a major way of creating consumer loyalty. Since many of
these new products are made based on the managers’ perception of innovation and
do not consider consumer perspectives, they cannot succeed. In order to ensure that
innovations will be more successful in the market, a consumer-centric perspective is
essential. In fact, innovative products lead to a sense of satisfaction and ultimately
loyalty in the consumer, in terms of both providing functional and melancholic
capabilities and creating a positive and hedonistic emotional experience.
Summarizing the studies in this field, it is clear that a study that simultaneously
examines the drivers and consequences of perceived innovation and proposes related
theoretical structures in the form of a useful model for better understanding of
consumer reactions to innovations. Therefore, this study aims to fill the gap in the
research literature to examine the drivers of consumer perception of innovation and
the way these factors can lead to functional-cognitive and emotional-experimental
pathways. This research aims to design a model for the consumer loyalty based on
the antecedents of consumer perceived innovativeness (CPI) with an emphasis on
functional-cognitive and affective-experiential approaches.
Methodology: This research is practical in terms of purpose and descriptive-survey
in terms of methodology. The statistical population of the study is the consumers of
LG brand home products in Tehran. The Klein formula is used to estimate the
sample size, according to which the sample size is 5 to 10 times the number of
indicators. The number of indicators in this research is 45. Therefore, according to
Klein's formula, the number of samples can be from 225 to 450 and a nonprobabilistic sampling method is available. A total of 310 consumers of “LG brand
name” responded to a questionnaire. The data were collected, tested and analyzed by
the SPSS and LISREL software programs.
Results and Discussion: In this study, in order to analyze the collected data, first at
the descriptive level, statistical indicators are used to describe and summarize the
demographic characteristics of the sample in the study, including gender, marital
status, age, last degree, and occupation, The amount of income is paid, and, then at
the inferential level, the significance of the "observed variables" versus the "hidden
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variables" is determined and the fit of measurement models is obtained through a
"confirmatory factor analysis". Finally, in order to investigate the accuracy of the
hypotheses and the relationships between the research variables, the "structural
equation model" and, in particular, the path analysis technique are used.. Fitting the
indices show good values. The normal chi-square value is 2.57, which is in the
acceptable range of 1 to 5. Therefore, the structural model has a good fit. Also, since
the RMSEA fit index is 0.039, which is less than 0.1, the model has a good fit. Other
goodness-of-fit indicators have also been accepted in the range. The results indicate
that the perceived newness and the perceived relative advantage are the antecedents
of consumer perceived innovativeness. Consumer perceived innovativeness affects
satisfaction and ultimately the consumer loyalty through two routes including
functional-cognitive and affective-experiential routes.
Conclusion: The contribution that this research can make to LG in the field of home
products is that, with the help of this model, the company can have a better
understanding of the consumer response to innovation, because such products are
emotional and cognitions affect the consumer. If the company tries to meet
consumer expectations, offer new products with good quality and pay attention to
quality, it can only increase functionality for the consumer. In order to strengthen the
positive feeling in him, there is a need for symbolism (aesthetics) and uniqueness.
Thus, positive feelings are evoked in the consumer. The positive feeling and
functionality that an innovative product brings for the consumer can lead to his
satisfaction and consequently his loyalty. The company's innovative efforts can
focus on the two consumer processing pathways that we have identified. With a
clear understanding of consumer perception of innovation, LG senior executives can
make their marketing plans. Decision making in this area is also a function of
product category and the type of consumer attitude towards innovation.
Keywords: Consumer perceived innovativeness (CPI), Functional competence,
Positive effect, Functional-cognitive route, Affective-experiential route.
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چکیده
در محیط رقابتی امروزی ،وفاداری مصرفکننده یکی از عوامل اساسی برای موفقیت کسب و
کار میباشد یکی از راههای ایجاد وفاداری در مشتریان ارائه محصوالت نوآورانه به بازار
است .از آنجا که بسیاری از این محصوالت بر اساس ادراک مدیران از نوآوری ساخته و
روانه بازار میشوند نه ادراک مصرفکنندگان ،رابطه نسبتا متناقضی بین نوآوری محصول
و موفقیت آن وجود دارد .برای اطمینان پیدا کردن از اینکه نوآوریها در بازار موفقیت
بیشتری خواهند داشت  ،یک دیدگاه مصرفکننده محور ضروری است .هدف این پژوهش
طراحی مدل وفاداری مصرفکننده مبتنی بر پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری با
تاکید بر دو رویکرد کارکردی-شناختی و عاطفی-تجربی میباشد .این پژوهش از نظر هدف
کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است .دادههای مورد نیاز از طریق توزیع
پرسشنامه میان  001نفر از مصرفکنندگان برند  LGبا روش غیر احتمالی در دسترس
گردآوری و با استفاده از روش معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل نسخه  2.2تجزیه و
تحلیل شد .نتایج حاکی از آن است که ادراک از جدید بودن مفهوم و مزیت نسبی به عنوان
پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری میباشند و از طریق دو مسیر
کارکردی-شناختی و عاطفی -تجربی بر رضایت مصرفکننده و در نهایت وفاداری وی
تاثیرگذار است.
کلمات کلیدی :ادراک مصرفکننده از نوآوری ،قابلیت کارکردی ،احساس مثبت ،مسیر
کارکردی -شناختی ،مسیر عاطفی-تجربی.
 -0نویسنده مسئولS.khoddami@khu.ac.ir :
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مقدمه
امروزه سازمانها به طور مستمر به دنبال نوآوری برای مصرفکنندگان محصوالت
خود هستند و آن را کلید موفقیت و بقا در محیط رقابتی میدانند (الن و
همکاران .)03300،تاکنون تعاریف متعددی از نوآوری ارائه شده است .از دیدگاه
کرافورد و دی بندتو ( ) 8110نوآوری بر خروجی فعالیت شرکت یعنی کاال یا خدمتی
که ارائه میکند ،تمرکز دارد .نوآوری میتواند اساسی یا نسبی باشد .از دیدگاه
مصرفکنندگان شرکتی نوآور است که به طور مداوم در حال ارائه راهحلهای نو به
بازار باشد؛ به بیان دیگر قضاوت درباره اینکه یک شرکت چه میزان نوآورانه عمل
میکند به تدریج در طول زمان در ذهن مصرفکننده شکل میگیرد .مصرفکنندگان
با توجه به ادراکشان از میزان نوآورانه بودن محصوالت یک شرکت درباره اینکه به
طور کلی آن شرکت نوآور است یا خیر نتیجهگیری میکنند .بازاریابان از طریق
معرفی کاالها و خدمات جدید به دنبال افزایش فروش و سهم بازار هستند اما رابطه
نسبتا متناقضی بین نوآوری محصول و موفقیت آن وجود دارد چرا که بسیاری از
این محصوالت بر اساس ادراک مدیران از نوآوری ساخته و روانه بازار میشوند نه
ادراک مصرفکنندگان .در واقع پژوهش در زمینه نوآوری در سالهای اخیر رو به
افزایش داشته است اما اکثر آنها به بررسی نوآوری از دیدگاه مدیران پرداختهاند ،نه
مصرفکنندگان؛ در حالیکه این مصرفکنندگان هستند که تاییدکنندگان نهایی
موفقیت محصوالت نوآورانه در بازار میباشند .برای اطمینان پیدا کردن از اینکه
نوآوریها در بازار موفقیت بیشتری خواهند داشت ،یک دیدگاه مصرفکننده -محور
ضروری است (ویلک و سورویلو .)81128 ،موفقیت یک محصول نوآورانه به این
بستگی دارد که چقدر برای مصرفکنندگان نوآورانه است و بر اساس چه مؤلفههای
نوآورانه درک میشود .افزایش آگاهی مدیران نسبت به پیشرانهای ادراک
مصرفکننده از نوآوری میتواند کمک شایانی در جهت افزایش موفقیت این نوع
محصوال ت داشته باشد تا قبل از روانه کردن محصوالت نوآورانه ،نب

بازار را به

دست آورند .با مرور مبانی نظری این حوزه مشخص شد که مدلهای مفهومی
متفاوتی برای ادراک مصرفکننده از نوآوری ارائه شده است .برخی از این مطالعات
آن را یک ساختار چندبعدی میدانند و عدهای دیگر معتقدند یک ساختار تک بعدی
Allen
Wilke and Sorvillo
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هستهای است که چندین پیشران و پیامد دارد .مثال مطالعه لویی و آلپرت ( 0)8102سه
پیشران برای ادراک از نوآوری در نظر گرفتهاند که عبارتند از :ادراک از جدید بودن
مفهوم ،جدید بودن فناوری و مزیت نسبی و بیان نمودند که واکنشهای عاطفی
مصرفکننده مانند هیجان در مورد نوآوری باید به عنوان پیامدهای نوآوری درک
شده در نظر گرفته شود نه یک بعد از نوآوری (لویی و آلپرت .)8102،همچنین
مطالعات دیگر به بررسی پیامدهای ادراک از نوآوری پرداختهاند و بیان میکنند که
ادراک مصرفکننده از نوآوری از طریق دو مسیر پردازش بر وفاداری مصرفکننده
تاثیرگذار است :یک مسیر کارکردی – شناختی و یک مسیر عاطفی -تجربی (کونز و
همکاران 8)8100 ،در واقع میتوان گفت که محصول نوآورانه هم به لحاظ ارائه
قابلیتهای کارکردی و سوداگرایانه و هم به لحاظ ایجاد تجربه عاطفی و احساسی
مثبت و لذت گرایانه منجر به ایجاد حس رضایتمندی و در نهایت وفاداری در
مصرفکننده خواهد شد .با جمعبندی مطالعات این حوزه مشخص میشود که
مطالعهای که به طور همزمان به بررسی پیشرانها و پیامدهای نوآوری درک شده
بپردازد و ساختارهای نظریه مرتبط را با هم در قالب مدلی مفید برای شناخت بهتر
واکنشهای مصرفکننده به نوآوریها مطرح کند ،وجود ندارد .لذا این پژوهش با
هدف پر کردن شکاف موجود در مبانی نظری پژوهشی کشور به دنبال این است که
بررسی نماید پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری چه عواملی هستند و این
عوامل چگونه میتوانند از طریق مسیرهای کارکردی-شناختی و عاطفی-تجربی منجر
به وفاداری مصرفکننده شوند .از آنجائیکه شرکت الجی شرکتی است که با تمرکز
بر نوآوری توانسته است در حوزه لوازم خانگی جوایز مختلف نوآوری را در
سالهای اخیر از آن خود نماید و در سطح نوآوری محصوالت لوازم خانگی رتبه
خوبی را به خود اختصاص داده است و از سطح بلوغ خوبی در حوزه نوآوری
برخوردار است ،لذا در تحقیق حاضر شرکت الجی در حوزه محصوالت لوازم خانگی
مورد مطالعه قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر هستیم:
 -0پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری چه عواملی هستند؟
 -8چگونه ادراک مصرفکننده از نوآوری مبتنی بر رویکرد کارکردی-شناختی بر
Lowe and Alpert
Kunz
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وفاداری مصرفکننده تاثیر میگذارد؟
 -0چگونه ادراک مصرفکننده از نوآوری مبتنی بر رویکرد عاطفی-تجربی بر
وفاداری مصرفکننده تاثیر میگذارد؟
در مقاله حاضر ابتدا به بررسی مبانی نظری پرداخته شده است که در این بخش
پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری و مسیرهای تاثیرگذار ادراک
مصرفکننده از نوآوری بر وفاداری مورد بحث قرار خواهد گرفت سپس مبتنی بر
مبانی نظری ،مدل مفهومی تحقیق توسعه داده شده و مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پس از آن به روششناسی و ارزیابی مدل خواهیم پرداخت و در انتها نیز نتایج و
پیشنهادها ارائه خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
-

ادراک مصرفکننده

احساس به پاسخ فوری گیرندههای حسی (چشم ،گوش ،بینی ،دهان ،انگشتان) به
محرکهای خارجی مانند نور ،رنگ ،صدا و  ...اشاره میکند و ادراک فرآیندی است
که از طریق آن افراد این احساسها را انتخاب ،سازماندهی و تفسیر میکنند .هر فرد
معنای یک محرک را به طور سازگار با سوگیریها ،نیازها و تجربیات مخصوص
خود تفسیر میکند .سه مرحله تماس (مواجهه) ،توجه و تفسیر فرایند ادراک را تشکیل
میدهند (سولومون ،0038 ،ص.0)28ادراک مصرفکننده مفهومی است که بیانگر
احساسات ،نتیجهگیری و تعبیر و تفسیر مصرفکننده نسبت به محصول یا به طور
کلی برند شرکت است .یکی از موارد مهمی که شرکتها در زمان ارائه محصوالت
جدید به بازار به آن توجه میکنند ،ادراک مصرفکننده از نوآوری است .افزایش
آگاهی مدیران نسبت به این امر میتواند کمک شایانی در جهت افزایش موفقیت
محصوالت نوآورانه داشته باشد تا قبل از روانه کردن این محصوالت ،نب

بازار را

به دست آورد.
-

نوآوری محصول

محققان اغلب پذیرش نوآوری از جانب مصرفکننده را در رابطه با نوآوری محصول
بررسی کردهاند .محصوالت ممکن است به طور فزایندهای جدید ،واقعاً جدید یا اساساً
Solomon
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جدید باشند؛ بسته به این که آنها نوآوریهای بازاریابی یا نوآوریهای فناوری
هستند (گارسیا و کاالنتون .0)8118 ،محققان توسعه محصول جدید روی معیارهای
تجربی(آزمایشی) نوآوری محصول کار کردهاند که از معیارهایی که بیشتر
مصرفکنندهگرا هستند ،گرفته شدهاند .برای مثال ،گیما ( )0332مطرح میکند که
معیارهای جدید بودن برای مصرفکننده و شرکت متفاوت است .دیگر محققان
توسعه محصول جدید نوآوری محصول را به عنوان خالقیت محصول جدید تعریف
کردهاند (مورمن و مینر .8)0338 ،تازگی (آندرو و اسمیت0331 ،0؛ ستی و همکاران،
 ،0)8110ترکیبی از برتری محصول برای مصرفکننده و سختی انتخاب (لی و
کوالرلی 2)8110 ،برای مصرفکننده یا ترکیبی از حدودی که محصول جدید ،منافع
جدید را ارائه میدهد ،ویژگی های جدید را ارائه میکند ،به دیگر محصوالت برتر
است ،و به تغییر در رویکرد ،رفتار و تالش برای یادگیری مصرفکننده نیاز دارد (لی
و کوالرلی ) 8100 ،از دیگر تعریف های نوآوری محصول هستند .در طرف دیگر،
پژوهشگران نوآوری محصول را به عنوان محدودهای که در آن فناوری دخیل در یک
محصول جدید از فناوریهای قبلی متفاوت باشد و حدودی که محصول جدید
نیازهای کلیدی مصرفکننده را بهتر از محصوالت موجود برآورده کند ،تعریف
میکنند  .اگرچه بسیاری از این تحقیقات ،ضمن تأیید اهمیت و ضرورت دیدگاه
مصرفکننده ،از مدیران یا کارشناسان به عنوان ارزیابی کنندهها استفاده میکنند نه
مصرفکنندگان (فالکنر و کورکیندال .1)8113 ،تحقیقات در زمینه نوآوری محصول
اغلب منحصرا به ادراک مدیران از دیدگاههای مصرفکنندگان نسبت به نوآوری تکیه
میکنند .به عالوه ،مفهومسازیهای نسبتاً متفاوتی نیز مشهود است (زیمانسکی و
همکاران.8)8118 ،
-

معرفی پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری

تحقیق در زمینه نوآوری ،بطور فزاینده در صدد درک چگونگی ارائه محصوالت جدید
با استفاده از بررسی فرآیندهای رفتار مصرفکننده فردی است (الکساندر 2و
1.
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همکاران8112 ،؛ اریکسون و نیلسون8118 ،0؛ هافلر ، )8110 ،که به موجب آن یک
نوآوری تنها در صورتی که توسط مصرفکنندگان ،جدید درک شود ،جدید است
(راجرز .8)8110 ،اما جدید ،چگونه و به چه سبب جدید است؟ یا یک نوآوری چگونه و
به چه سبب نوآورانه است؟ شناخت بهتر از درک مصرفکننده از نوآوری ممکن
است به توضیح و پیشبینی واکنشهای اغلب منفی و پیشبینی نشده مصرفکنندگان
به محصوالت جدید که شرکتها انتظار دارند موفق باشند کمک کند و همچنین سهم
مهمی در مبانی نظری موضوع پذیرش مصرفکننده از نوآوری و مدیریت نوآوری
دارد (مگنوسون و همکاران .0)8100 ،با توجه به مبانی نظری ،ادراک مصرفکننده از
نوآوری دارای سه پیشران است که عبارتند از :ادراک از جدید بودن مفهوم ،جدید
بودن فناوری و مزیت نسبی که این سه پیشران به صورت زیر تعریف میشوند:
ادراک از جديد بودن مفهوم به معنای تازگی کلی ایدهای است که در محصول ارائه
شده ،آشکار شده است (راجرز.)8110 ،
ادراک از جديد بودن فناوری ،درجهای از دشواری دستاورد فنی را دربر میگیرد یا
درجهای برای یک محصول جدید است که فناوری جدیدی را برای عرضه منافع بهکار
میگیرد ،به طوری که توسط مصرفکنندگان درک میشود .در بعضی موارد این
فناوری ممکن است قابل رؤیت باشد و برای مصرفکنندگان با اهمیت باشد .یا در
دیگر موارد ممکن است مبهم یا حتی پنهان باشد (لویی  .الپرت.)8102 ،
ادراک از مزيت نسبی «درجهای است که یک نوآوری از ایدهای که جایگزین آن
میشود ،برتر درک میشود» و یک جنبه کلیدی نوآوری است (ریشدیک و هولتینک،
 ،8113ص.)088 .
-

ادراک مصرفکننده از نوآوری

پژوهش در زمینه نوآوری در سالهای اخیر رو به افزایش داشته است اما اکثر آنها
به بررسی نوآوری از دیدگاه مدیران پرداختهاند نه مصرفکنندگان؛ در حالی که این
مصرفکنندگان هستند که تاییدکنندگان نهایی موفقیت محصوالت نوآورانه در بازار
میباشند .ادراک مصرفکننده از نوآوری را میتوان به این صورت مطرح کرد:
درجهای از جدید بودن و بهبود نسبت به گزینههای موجود که توسط مصرفکننده
. Eriksson and Nilsson

1
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درک شده است .اگرچه این تعریف کامل نیست ،اما برای مقایسه با دیگر تعریفهای
مطرح شده در مبانی نظری مفید است (لویی و آلپرت .)8102،به ویژه تعریف مفهومی
ادراک مصرفکننده از نوآوری ارائه شده در این جا ،بیشتر نزدیک به دیدگاه نوآوری
سورسکو و اسپانجول( )8112است که آن را بر حسب درجه تازگی و منفعت برای
مصرفکننده تعریف میکنند  .هرچند این دو محقق ،به جای استفاده از دیدگاه
مصرفکنندگان ،نظر ارزیابیکنندههای خبره را اعمال میکنند .در نتیجه پژوهش
آنها یک معیار بررسی از لحاظ روانسنجی که محققان حوزه مصرفکننده میتوانند
استفاده کنند ،ارائه نمیکند (لویی و آلپرت .)8102،ادراک مصرفکننده از نوآور بودن
یک شرکت ادراک نسبت به توانمندی با دوام شرکت تعریف میشود که منجر به
تازگی ،خالقیت ،ایدهها و راهحلهای تاثیرگذار بر بازار میشود (کونز وهمکاران،
.)8100
-

مسیرهای تاثیرگذاری ادراک مصرفکننده از نوآوری بر وفاداری

مصرفکننده
ادراک مصرفکننده از نوآوری از طریق دو مسیر پردازش بر وفاداری مصرفکننده
تاثیرگذار است :یک مسیر کارکردی – شناختی و یک مسیر عاطفی -تجربی .در واقع
میتوان گفت که محصول نوآورانه هم به لحاظ ارائه قابلیتهای کارکردی و
سوداگرایانه و هم به لحاظ ایجاد تجربه عاطفی و احساسی مثبت و لذتگرایانه منجر
به ایجاد حس رضایتمندی و در نهایت وفاداری در مصرفکننده خواهد شد (کونز و
همکاران .)8100 ،واکنشهای شناختی و احساسی دو مؤلفه جداگانه رضایت را
تشکیل میدهند (الیور .03380 ،براساس چارچوبهای قبلی (چادوری و هولبروک،
8110؛ مانو و الیور ،8)0330 ،ما انتظار داریم که مصرفکنندگان بتوانند از دو مسیر
پردازش ،مزایایی به دست آورند :یک مسیر کارکردی – شناختی و یک مسیر عاطفی
– تجربی.
-

مسیر کارکردی – شناختی .کی از مسیرهای تاثیرگذاری ادراک

مصرفکننده از نوآوری بر وفاداری مصرفکننده است ،در واقع بعد سوداگرایانه یا
منفعتطلبانه نگرش مصرفکننده به محصول را نشان میدهد و با مفاهیم شناختی
مانند مزیت نسبی درک شده سازگار میباشد .طی این مسیر ،مصرفکننده با درک
Oliver
Chaudhuri A, Holbrook
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قابلیتهای کارکردی از محصول نوآورانه ،رضایت شناختی به دست میآورد (کونز
و همکاران .)8100 ،به بیان دیگر این مسیر مرتبط با ارزیابیهای مصرفکننده از
محصول /نام تجاری بر اساس ادراک از قابلیتها و مزایای آن است (باترا و اهتوال،0
 8110؛ ووس 8و همکاران.)8110 ،
-

مسیر عاطفی – تجربی.یکی از مسیرهای تاثیرگذاری ادراک مصرفکننده از

نوآوری بر وفاداری مصرفکننده است ،در واقع بعد لذتگرایانه نگرش مصرفکننده
به محصول را نشان میدهد و با واکنشهای عاطفی و مفاهیم احساسی مانند جدید
بودن درک شده سازگار میباشد .طی این مسیر ،مصرفکننده با درک نوآورانه
بودن یک محصول به آن احساس مثبت پیدا کرده و رضایت احساسی به دست می
آورد (کونز و همکاران .)8100 ،به بیان دیگر این مسیر مرتبط با ارزیابیهای
مصرفکننده از محصول /نام تجاری بر اساس توصیفهای عاطفی و احساسی آن
است (باترا و اهتوال 8110 ،؛ ووس و همکاران.)8110 ،
-

وفاداری مصرفکننده

وفاداری مفهومی پیچیده است .فرهنگ لغت آکسفورد وفاداری را حالتی از ثابت قدم
بودن در بیعت تعریف کرده است .وفاداری میتواند میزانی باشد که مشتری نسبت به
یک برند نگرش مثبت دارد و میزان پایبندی او به برند مزبور و قصد ادامه خرید آن
در آینده تعریف شود (الزارویک و همکاران .)08118،همچنین وفاداری میتواند تعهد
عمیق به خرید مجدد یا مشتری شدن برای کاال یا خدمات ترجیحی در آینده توصیف
شود (الرسون و سوسانا .)08110 ،الیور ( )0333اساس وفاداری را اینگونه تعریف
کرد :یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مصرفکننده شدن مجدد یک محصول یا
خدمت ترجیحی در آینده (جائو-چائون 8110 ،؛ به نقل از جعفرزاده0030 ،؛ ص .)10
از دیدگاه بلومر و کاسپر ( 2)0332وفاداری یکی از راههای قابل مالحظهای است که
مصرفکننده ،رضایت خود را از کاال یا خدمتی که استفاده میکند ،بیان می دارد .در
طی  0دهه اخیر ،وفاداری به برند برای فعاالن حوزه بازاریابی ،به عنوان نقطه کانونی
مطالعات بازاریابی شناخته شده است .این مهم به عنوان یاریدهندهای برای ساخت و
1.
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حفظ ارزش برند در نظر گرفته میشود (اکر .)03300،آمار نشان میدهد که
سازمانها برای ترغیب و ایجاد مصرفکنندگان جدید نسبت به حفظ و نگهداری
مصرفکنندگان فعلی 1 ،برابر بیشتر هزینه میکنند (روزنبرگ و زپییل .)03208،این
نوع یافتهها ارزش وفاداری به برند را افزایش میدهد .از دیدگاه بلومر و کاسپر
( )0332وفاداری یکی از راههای قابل مالحظهای است که مصرفکننده ،رضایت خود
را از کاال یا خدمتی که استفاده میکند ،بیان میدارد .یکی از مشکالتی که امروزه
گریبانگیر صنعت لوازم خانگی کشور شده ،بحث بررسی واکنش مشتریان و وفاداری
آنان است .به دلیل فضای رقابتی شدید و استفاده از انواع تکنیکهای بازاریابی
امروزه شرکتها بهدنبال آن هستند تا رویکرد خود را کامال مشتریگرا کنند ،بدین
معنی که از زمان جذب مشتری تا نگهداری آن به گونهای با او رفتار کنند که بتوانند
روابط بلندمدتی را با مشتریان خود داشته باشند تا بتوانند سطح وفاداری مشتریان
را ارتقاء دهند .در این راستا شرکت الجی نیز اقدام به ایجاد باشگاه وفاداری
مشتریان کرده است که در این باشگاه طرحهای متنوع وفاداری معرفی و ارائه
میشود.

پیشینه پژوهش
در

پژوهشهای داخلی
تحقیقهای داخلی مرتبط با حوزههای پیشرانهای ادراک مصرفکننده از

نوآوری و تاثیرگذاری آن بر وفاداری مصرفکننده تنها موردتاثیر رضایت بر
وفاداری و رابطه نوآوری و وفاداری مشتری یافت شد. .
شیخ االسالمی و همکاران ( )0031در مطالعه خود در خصوص برندهای خارجی
ارزش هیجانی را از عوامل موثر در رفتار نوگرایی مصرفکننده معرفی نمودهاند.
سیف اللهی ( )0032در مطالعه موردی بانک پاسارگاد به این نتیجه دست یافت که
کیفیت خدمات بر روی نوآوری و جدید بودن خدمات و ارزش ادراک شده تاثیرگذار
بوده و همچنین نوآوری و ارزش ادراک شده موجب افزایش رضایت مشتری میشود
و رضایت نیز موجب تقویت وفاداری مشتری میشود.

Aaker
Rosenberg and Czepiel
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غفرانی و همکاران ( )0030با بررسی و شناسایی شاخصهای مؤثر وفاداری
مشتری به برند در صنعت مبلمان با روش تحلیل سلسلهمراتبی بیان نمودند که
رضایت مصرفکننده و بازاریابی در سطح اصلی دارای باالترین ارزش وزنی
میباشند .همچنین از بین  81زیرشاخص تأثیرگذار بر وفاداری مصرفکننده در
صنعت مبلمان کیفیت خدمات ،قیمت مناسب ،فروش اقساطی ،گارانتی و کیفیت درک
شده به ترتیب با ارزش وزنی  1/180 ، 1/083 ، 1/020 ، 1/080و  1/120دارای
باالترین اهمیت میباشند.
لطیفی ( )0038در ارزیابی اثر نوآوری ادراک شده از یک وب سایت بر روی کیفیت
ادراک شده ،اعتماد ،وفاداری و تبلیغات دهان به دهان برای وب سایت ،به این نتیجه
رسید که ارزیابی مثبت مشتریان از نوآوریهای به کار رفته در سایت مارکیاب و
درک این نوآوریها تاثیر مثبت dبر ارزیابی آنها از کیفیت خدمات ،اعتماد و وفاداری
بیشتر و در نهایت تبلیغ دهان به دهان مثبت برای وبسایت دارد.
ناظمی و سعادت یار( )0038با بررسی نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر
وفاداری مشتریان رستوران با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراک
شده بیان کردند شهرت و نوآوری به واسطه متغیرهای ارزش ادراک شده و رضایت
مصرفکننده از رستوران میتوانند بر وفاداری و نیات رفتاری مصرفکننده یک
رستوران ممتاز تأثیرگذار باشند.
پاکدل و همکاران( )0031با ارزیابی تأثیر بازارگرایی ،نوآوری و وفاداری مشتری
بر عملکرد کسب وکار بیان نمودند که در گروه پوشاک پل افزایش درجه نوآوری
نتیجه افزایش سطح بازارگرایی بوده و این امر خود به عملکرد نوآوری بهتر در
شرکت میانجامد؛ نتیجه رشد عملکرد نوآورانه شرکت نیز افزایش وفاداری مشتریان
است که درنهایت افزایش سطح عملکرد کسبوکار را به دنبال دارد.
-

پژوهشهای خارجی

چن و وانگ ( 0)8101در پژوهشی با عنوان مشارکت مصرفکننده ،ایجاد ارزش
متقابل و وفاداری مصرفکننده -موضوعی در سیستم کنترل آنالین هواپیمایی
دریافتند مشارکت مصرفکننده در استفاده از یک سیستم کنترل آنالین ارتباط مثبتی
با هر سه ارزشی دارد که با توجه به سیستم منجر به رضایت میگردد .رضایت از

Chen and Wang
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سیستم نیز مرتبط با رضایت از شرکت است و رضایت از شرکت اثرات مثبت بر
وفاداری مصرفکننده دارد.
فرودی و همکاران )8101( 0در شناخت تأثیر قابلیت نوآوری و تجربه مصرفکننده
در شهرت و وفاداری ،دستورالعملی برای مدیران برای ایجاد ارزش مصرفکننده در
محیطهای خردهفروشی از طریق قابلیتهای فنی نوآوری (خدمات جدید ،عملیات
سرویس ،و فناوری) و قابلیت نوآوری غیرفنی (مدیریت ،فروش و بازاریابی) ارتباط
بین تجربه خرید مصرفکننده و شهرت شرکت و وفاداری را نیز نشان داد.
لویی و آلپرت در پیشبینی ادراک مصرفکننده از نوآوری ،در سال  8102این نتیجه
رسیدند که ادراک مصرفکننده از نوآوری یک ساختار تک بعدی است و عمدتاً با سه
پیشران مجاور یعنی ادراک از جدید بودن ،ادراک از مزیت نسبی و ادراک از جدید
بودن فناورانه توضیح داده میشوند .مصرفکنندگان محصوالت را به شکل موجود
و جدید طبقه بندی نمیکنند و درجه جدید بودن را هم در نظر میگیرند ،به عبارتی
میزان جدید بودن یک محصول برای مصرفکننده در حدی باشد که باعث برانگیختن
واکنش های احساسی و هیجانی وی شود ،در این صورت جدید بودن در درک آنها از
نوآور بودن تاثیر میگذارد و قصد خرید را به دنبال دارد .ضمنا آنها دریافتند که
افراد نوآوری را برای محصوالت جدیدی که پیشرفت فناورانه داشتهاند ،نسبت
میدهند .احتماال مصرفکنندگان برای تعریف نوآوری ،به جدید بودن فناوری به
همان اندازه ارزش و وزن دادهاند که به تازگی در مفهوم و مزایای افزوده شده وزن
دادهاند.
جیا و همکاران )8108( 8با بررسی نتایج گرایش به نوآوری خوب و بد بیان میکنند
واکنشهای عاطفی مصرفکننده مانند هیجان در مورد نوآوری باید بهعنوان
پیامدهای نوآوری درک شده در نظر گرفته شود نه یک بعد از نوآوری.
کونز و همکاران پژوهشی دو مرحله ای در سال  8100با عنوان «ادراک از نوآور
بودن شرکت چگونه بر مصرفکننده تاثیر میگذارد؟» که بعد از انجام مرحله اول به
این نتیجه دست یافتند که مصرفکنندگان احساس میکنند که نوآور بودن مرتبط با
یک چیز جدید است و باید متمایز از محصوالت موجود باشد .تولید محصوالت جدید
بدون ارائه هیچ مزیتی برای مصرفکننده ،نوآورانه دیده نمیشود .آنها در مرحله
Foroudi
Jia
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دوم تحقیق خود نیز به این نتیجه رسیدند که ادراک مصرفکننده از نوآوری از دو
مسیر کارکردی-شناختی و عاطفی-تجربی میتواند بر وفاداری مصرفکننده تاثیر
بگذارد .آنها همچنین بیان نمودند محصوالت نوآورانه احتماالً در ایجاد هر دو نوع
رضایت شناختی و رضایت احساسی موفق هستند .محصوالتی که مزایای کارکردی
باالیی را ارائه میدهند ،رضایت شناختی باالتری را به ارمغان میآورند .محصوالتی
که احساس مثبت ایجاد میکنند ،رضایت احساسی باالتری به ارمغان میآورند .آنها
اولین پژوهشگرانی بودند که به این نتیجه رسیدند که چگونه عاطفه 0جنبه مهمی از
فرایند ارزیابی نوآوری است.
مک نلی و همکاران 8طی پژوهشی با هدف بررسی ابعاد نوآوری محصول و رابطه
آن با عملکرد مالی محصول در سال  ،8101به این نتیجه رسیدند که ساختارهای
عاطفی (مانند هیجان) باید به عنوان نتیجه ادراک مصرفکننده از نوآوری در نظر
گرفته شوند نه یکی از ابعاد آن.
کولویوات و همکاران 0در  8113در پژوهشی با عنوان به سوی نظریه یکپارچه
پذیرش فناوری از سوی مصرفکننده به این نتیجه دست یافتند که عمدتا
مصرفکنندگان نوآور نسبت به مصرفکنندگان کمتر نوآور ،در مسیر عاطفی-
تجربی ،منافع احساسی بیشتری را (مثال تحسین دوستان) به دست میآورند.
الکساندر و همکارانش در سال  8112پژوهشی انجام دادند که طی آن به این نتیجه
دست یافتند :نوآوری از دیدگاه مصرفکننده مفهومی فراتر از جدید بودن است و
عالوه بر جدید بودن فناوری محصول ،کارایی آن فناوری برای مصرفکنندگان در
درک آنها از نوآور بودن تاثیر گذار است.
سود و تلیس در سال  8112در مطالعهای با هدف ارزیابی فناورانه و نوآوری
بنیادی دریافتند که گاهی جدید بودن فناوری در محصوالت جدید به عنوان یک عامل
منفی توسط مصرفکننده در نظر گرفته میشود .بنابراین زمانی که شرکتها یک
فناوری کامال متفاوت نسبت به فناوری قبلی ارائه میکنند ،سعی میکنند با بروز
ندادن اساسی بودن تغییرات ،پذیرفته شدن محصول توسط مصرفکننده را تسهیل
کنند.
1.

Affect
McNally
3. Kulviwat
2.
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راجرز طی پژوهشی با عنوان نفوذ نوآوری در سال  8110به این نتیجه دست یافت
که جدید بودن یک بعد کلیدی ادراک از نوآوری است و حتی در بعضی موارد تنها بعد
نوآوری پیشنهاد شده است.
سورسکو و همکاران در سال  8110در تحقیقی با هدف بررسی منابع و نتایج مالی
نوآوریهای اساسی بر اهمیت جدید بودن فناوری به عنوان یک عامل در تعییین
معیارهای واقعی نوآوری محصول تأکید کردهاند.
ووس و همکاران در سال  8110طی پژوهشی با هدف اندازهگیری ابعاد لذتگرایانه
و سوداگرانه گرایش مصرفکننده به این نتیجه رسیدند که مسیر کارکردی-شناختی
مرتبط با ارزیابیهای مصرفکننده از یک محصول یا نام تجاری بر اساس ادراک
آنها از قابلیت آن است و مسیر عاطفی-تجربی مرتبط با ارزیابیهای مصرفکننده از
یک محصول یا یک نام تجاری بر اساس توصیفهای عاطفی و احساسی آن است و
یک نوآوری با ادراک از مزیت نسبی باال ،که یکی از پیشرانهای شناختیتر 0است،
احتماالً رضایت شناختی باالتری دارد .از طرف دیگر محصوالتی با سطح باالتری از
جدید بودن درک شده که یکی از پیشرانهای عاطفیتر است رضایت احساسی
باالتری به دنبال دارد.
گارسیا و کاالنتون طی پژوهشی با عنوان مروری بر مبانی نظری واژهشناسی
نوآوری و نوعشناسی نوآوری فناورانه در سال  8118به این نتیجه دست یافتند که
استفاده از مدیران به عنوان ارزیابی کنندهها ،معموال بر اساس خرد جمعی مدیران در
مورد مصرفکنندگانشان توجیه میشود و نشان دادند که ادراکات مدیران از
نوآوری محصول تنها  ٪21ادراکات مصرفکننده از نوآوری را بیان میکند.
جدول  -1چکیده پیشینه پژوهش
ارتباطات متغیر های
مدل

نام نویسنده،
سال
(لویی و الپرت،
)8102

رابطه میان ادراک از
جدید بودن مفهوم و
ادراک مصرفکننده از
نوآوری

(ستی و
همکاران)8110 ،

(راجرز)8110 ،

عنوان مقاله /کتاب

یافته (بخشی از یافتهها) ی محقق

پیشبینی ادراک
مصرفکننده از نوآوری
تیمهای چند وظیفهای
توسعه محصول ،خالقیت و
نوآوری محصوالت
مصرفی جدید

یکی از عوامل موثر بر ادراک مصرفکننده از
نوآوری ،جدید بودن مفهوم ادراک شده است.
به طور کلی نوآوری از دیدگاه مشتری در
امتداد دو بعد وسیع در نظر گرفته شده است:
به عنوان جدید بودن و معنادار بودن یا داشتن
برتری برای مشتری و سختی انتخاب .
جدید بودن یک بعد کلیدی ادراک از نوآوری
است و حتی در بعضی موارد تنها بعد نوآوری
پیشنهاد شده است.

نفوذ نوآوری

More cognitive antecedent
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(لویی و الپرت،
)8102
رابطه میان ادراک از
جدید بودن فناوری و
ادراک مصرفکننده از
نوآوری

(الکساندر و
همکاران)8112 ،

(سورسکو و
همکاران)8110 ،

(ستی و
همکاران)8110 ،

رابطه میان ادراک از
مزیت نسبی و ادراک
مصرفکننده از نوآوری

(ریشدیک و
هولتینک)8113 ،
(لویی و الپرت،
)8102
(الکساندر و
همکاران)8112 ،

رابطه میان ادراک
مصرفکننده از نوآوری
و قابلیت کارکردی

رابطه میان قابلیت
کارکردی و رضایت
شناختی مصرفکننده

(کونز و
همکاران)8100 ،

(کونز و
همکاران)8100،

(ووس و
همکاران)8110 ،

رابطه میان رضایت
شناختی و وفاداری
مصرفکننده

رابطه میان ادراک
مصرفکننده از نوآوری
و احساس مثبت

(راندل-تیل و
بنت)8110 ،

پیش بینی ادراک
مصرفکننده از نوآوری
واکنش مشتریان به
نوآوریهای اساسا جدید
یا تدریجا جدید در گذر
زمان
هدف بررسی منابع و نتایج
مالی نوآوریهای اساسی
بر اهمیت جدید بودن
فناوری
تیمهای چند وظیفه ای
توسعه محصول ،خالقیت و
نوآوری محصوالت
مصرفی جدید
مصرفکنندگان امروز
چگونه محصوالت هوشمند
فردا را ادراک میکنند؟
(کتاب)
پیش بینی ادراک
مصرفکننده از نوآوری
واکنش مشتریان به
نوآوریهای اساسا جدید
یا تدریجا جدید در گذر
زمان
چگونه ادراک از نوآور
بودن شرکت بر
مصرفکننده تاثیر
میگذارد؟
چگونه ادراک از نوآور
بودن شرکت بر
مصرفکننده تاثیر
میگذارد؟
اندازهگیری ابعاد
لذتگرایانه و سوداگرانه
گرایش مصرفکننده
یک برند برای تمامی
فصول ،بحث پیرامون
رویکردهای وفاداری به
برند و کاربرد آنها برای
بازارهای متفاوت

(بلومر و کاسپر،
)0332

رابطه پیچیده میان رضایت
مصرفکننده و وفاداری به
برند

(جیا و همکاران،
)8108

نتایج گرایش به نوآوری:
خوب و بد

(کونز و

چگونه ادراک از نوآور

یکی از عوامل موثر بر ادراک مصرفکننده از
نوآوری ،جدید بودن فناورانه ادراک شده
است.
عالوه بر جدید بودن فناوری محصول ،کارایی
آن فناوری برای مصرفکنندگان در درک آنها
از نوآور بودن تاثیر گذار است.
جدید بودن فناوری به عنوان یک عامل در
تعییین معیارهای واقعی نوآوری محصول به
شمار میآید.
به طور کلی نوآوری از دیدگاه مشتری در
امتداد دو بعد وسیع در نظر گرفته شده است:
به عنوان جدید بودن و معنادار بودن یا داشتن
برتری برای مشتری و سختی انتخاب .
مزیت نسبی درک شده ،یکی از مشخصههای
کلیدی نوآوری است.
یکی از عوامل موثر بر ادراک مصرفکننده از
نوآوری ،مزیت نسبی ادراک شده است.
عالوه بر جدید بودن فناوری محصول ،کارایی
آن فناوری برای مصرفکنندگان در درک آنها
از نوآور بودن تاثیر گذار است.
محصول نوآورانه هم به لحاظ ارائه قابلیتهای
کارکردی و سوداگرایانه و هم به لحاظ ایجاد
تجربه عاطفی و احساسی مثبت و لذتگرایانه،
منجر به ایجاد حس رضایتمندی خواهد شد.
محصوالت نوآورانه احتماالً در ایجاد هر دو
نوع رضایت شناختی و رضایت احساسی
موفق هستند .محصوالتی که مزایای کارکردی
باالیی را ارائه میدهند ،رضایت شناختی
باالتری را به ارمغان میآورند .محصوالتی که
احساس مثبت ایجاد میکنند ،رضایت احساسی
باالتری به ارمغان میآورند.
که مسیر کارکردی-شناختی مرتبط با ارزیابی
های مصرفکننده از یک محصول یا نام
تجاری بر اساس ادراک آنها از قابلیت آن است
رضایت یکی از پیشرانهای وفاداری به برند
است.
وفاداری یکی از راههای قابل مالحظهای است
که مشتری ،رضایت خود را از کاال یا خدمتی
که استفاده میکند ،بیان میدارد.
واکنشهای عاطفی مصرفکننده مانند هیجان
در مورد نوآوری باید به عنوان پیامدهای
نوآوری درک شده درنظر گرفته شود نه یک
بعد از نوآوری.
محصول نوآورانه هم به لحاظ ارائه قابلیتهای
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همکاران)8100 ،

(مک نلی و
همکاران)8101 ،

(کونز و
همکاران)8100،
رابطه میان احساس
مثبت و رضایت
احساسی مصرفکننده

رابطه میان رضایت
احساسی و وفاداری
مصرفکننده

چگونه ادراک از نوآور
بودن شرکت بر
مصرفکننده تاثیر
میگذارد؟

(کولویوات و
همکاران)8113 ،

به سوی نظریه یکپارچه
پذیرش فناوری از سوی
مصرفکننده

(ووس و
همکاران)8110 ،

اندازهگیری ابعاد
لذتگرایانه و سوداگرانه
گرایش مصرفکننده

(راندل-تیل و
بنت)8110 ،

(بلومر و کاسپر،
)0332

کمک به ساخت مدل
مفهومی صحیحتر و
منطقیتر برای وفاداری
مصرفکننده مبتنی بر
پیشرانهای ادراک
مصرفکننده از نوآوری

بودن شرکت بر
مصرفکننده تاثیر
میگذارد؟
بررسی ابعاد نوآوری
محصول و رابطه آن با
عملکرد مالی محصول

یک برند برای تمامی
فصول ،بحث پیرامون
رویکردهای وفاداری به
برند و کاربرد آنها برای
بازارهای متفاوت
رابطه پیچیده میان رضایت
مصرفکننده و وفاداری به
برند

(گارسیا و
کاالنتون)8118 ،

مروری بر مبانی نظری
واژهشناسی نوآوری و
نوعشناسی نوآوری
فناوریکی

(ویلک و
سورویلو،
)8112

هدفگیری انتخابکنندگان
اولیه -ابزاری برای ادامه
حیات محصوالت جدید

عبدالوند و
عبدلی)0028 ،

بررسی عوامل مؤثر بر
وفاداری مصرفکنندگان
بانک تجارت

(پاکدل و
همکاران)0031 ،

(ناظمی و
سعادت یار،
)0038
(لطیفی)0038 ،

ارزیابی تأثیر بازارگرایی،
نوآوری و وفاداری
مشتری بر عملکرد کسب
وکار
بررسی نقش متغیرهای
شهرت و نوآوری بر
وفاداری مشتریان
رستوران با در نظر گرفتن
نقش واسط رضایت و
ارزش ادراکشده
ارزیابی اثر نوآوری ادراک

کارکردی و سوداگرایانه و هم به لحاظ ایجاد
تجربه عاطفی و احساسی مثبت و لذتگرایانه،
منجر به ایجاد حس رضایتمندی خواهد شد.
ساختارهای عاطفی (مانند هیجان) به عنوان
نتیجه ادراک مصرفکننده از نوآوری در نظر
گرفته شوند نه یکی از ابعاد آن.
محصوالت نوآورانه احتماالً در ایجاد هر دو
نوع رضایت شناختی و رضایت احساسی
موفق هستند .محصوالتی که مزایای کارکردی
باالیی را ارائه میدهند ،رضایت شناختی
باالتری را به ارمغان میآورند .محصوالتی که
احساس مثبت ایجاد میکنند ،رضایت احساسی
باالتری به ارمغان میآورند.
که عمدتا مصرفکنندگان نوآور نسبت به
مصرفکنندگان کمتر نوآور ،در مسیر عاطفی-
تجربی ،منافع احساسی بیشتری را (مثال
تحسین دوستان) به دست میآورند.
مسیر عاطفی-تجربی مرتبط با ارزیابی های
مصرفکننده از یک محصول یا یک نام تجاری
بر اساس توصیف های عاطفی و احساسی آن
است.
رضایت یکی از پیشرانهای وفاداری به برند
است.
وفاداری یکی از راههای قابل مالحظه ای است
که مشتری ،رضایت خود را از کاال یا خدمتی
که استفاده میکند ،بیان میدارد.
استفاده از مدیران به عنوان ارزیابی کننده ها،
معموال بر اساس خرد جمعی مدیران در مورد
مصرفکنندگانشان توجیه میشود و ادراکات
مدیران از نوآوری محصول تنها  ٪21ادراکات
مصرفکننده از نوآوری را بیان میکند.
دریافتند رابطه نسبتاً متناق بین محصول
نوآورانه و موفقیت محصول وجود دارد
بنابراین به دیدگاه مصرفکننده-محور در
ساخت محصوالت نوآورانه دیده نیاز است.
کیفیت خدمات بر میزان رضایت
مصرفکنندگان تأثیر مستقیم دارد وکیفیت
خدمات و میزان رضایتمندی مصرفکنندگان
بر وفاداری آنها تأثیر معنیداری دارد.
رشد عملکرد نوآورانه شرکت موجب افزایش
وفاداری مشتریان میشود
کردند شهرت و نوآوری بهواسطه متغیرهای
ارزش ادراکشده و رضایت مصرفکننده از
رستوران میتوانند بر وفاداری و نیات رفتاری
مصرفکننده یک رستوران ممتاز تأثیرگذار
باشند.
ارزیابی مثبت مشتریان از نوآوریهای به کار
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شده از یک وب سایت بر
روی کیفیت ادراک شده ،
اعتماد ،وفاداری و تبلیغات
دهان به دهان برای وب
سایت
(هویر و مک
کللین)8112 ،

رفتار مصرفکننده
(کتاب)

رفته در سایت و درک این نوآوریها تاثیر
مثبت بر ارزیابی آنها از کیفیت خدمات ،اعتماد
و وفاداری بیشتر و در نهایت تبلیغ دهان به
دهان مثبت برای وب سایت دارد.
ادراک مصرفکننده از نوآوری یک ساختار
تک بعدی هستهای با چند پیشران و پیامد است
نه یک ساختار چند بعدی.

تدوين فرضیهها و الگوی مفهومی :مبتنی بر تعاریف متغیرهای مدل که در
قسمت مبانی نظری آورده شده ،تازگی یکی از جنبههای کلیدی نوآوری است .از آنجا
که تازگی میتواند خود را به شیوههای مختلف نشان دهد ،شرکتی که با ایجاد و خلق
تازگی درگیر است به عنوان آیندهنگر و آیندهگرا دیده میشود .با به کار بردن
یکدیدگاه مصرفکننده-محور ،خالقیت بهطور گسترده شامل همه تالشها و
فعالیتهای شرکت میشود که نسبت به رقبا منحصر به فرد و برای مصرفکننده
معنادار دیده میشود (امابایل 0322 ،؛ ایم و ورکمن ،8110 ،اسمیت و همکاران،
 .)81180مهمترین مشخصه ادراک از جدید بودن مفهوم این است که ایده جدید
محصول باید توسط مصرفکنندگان ،جدید درک شود (لویی و الپرت .)8102،مزيت
نسبی یک پیشران شناختی و جدید بودن یک پیشران احساسی و عاطفی برای ادراک
مصرفکننده از نوآوری محسوب میشوند .بنابراین ،یک محصول با یک طراحی
جدید که یک فناوری موجود را دوباره بستهبندی! میکند ممکن است توسط
مصرفکنندگان یک مفهوم جدید در نظر گرفته شود ،حتی اگر فناوری جدید نباشد.
اغلب جدید بودن با نوآوری بسیار مرتبط است ،بنابراین هر چه میزان ادراک از جدید
بودن مفهوم بیشتر باشد ادراک مصرفکننده از نوآوری نیز بیشتر است (لویی و
الپرت .)8102،عالوه بر این مصرفکنندگان امروزی فناوری را لحاظ میکنند ،یعنی
هر چه مصرفکنندگان پیشرفت فناوری را جدیدتر درک کنند ،درک بیشتری از
نوآور بودن محصول جدید دارند .به عالوه هر چه مزیت نسبی که مصرفکنندگان
درک میکنند بیشتر باشد ،درک بیشتری از نوآور بودن محصول جدید دارند (لویی و
الپرت .)8102 ،بنابراین میتوان فرضیات زیر را مطرح کرد:
فرضیه  -0هرچه ادراک از جدید بودن مفهوم بیشتر باشد ،ادراک مصرفکننده از
نوآوری بیشتر است.
Amabile and Workman
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فرضیه  -8هرچه ادراک از جدید بودن فناوری بیشتر باشد ،ادراک مصرفکننده از
نوآوری بیشتر است.
فرضیه  -0هرچه ادراک از مزیت نسبی بیشتر باشد ،ادراک مصرفکننده از نوآوری
بیشتر است.
همانطور که پیشتر گفته شد محصول نوآورانه به لحاظ ارائه قابلیتهای کارکردی و
سوداگرایانه منجر به ایجاد حس رضایتمندی و در نهایت وفاداری در مصرفکننده
خواهد شد .از آنجا که ادراک مصرفکننده از نوآوری میتواند برمبنای یک پیشینه
(سبقه) از راهحل های موفق و معنادار شرکت در طول زمان شکل گیرد،
مصرفکنندگان ممکن است استنباط کنند که شرکت در ارائه محصوالت جدید ،به
طور موثر عمل میکند .بنابراین قابلیت کارکردی بهصورت باور مصرفکنندگان به
این که شر کت در ارائه محصوالت جدید به طور اثربخش و قابل اعتماد تخصص
دارد ،تعریف میشود (گانسان .)03300 ،با پیروی از مسیر کارکردی -شناختی،
مصرفکنندگان مشخصههای محصوالت جدید را در یک سبک منطقی ارزیابی
میکنند (چایکن .)03218 ،آنها محصوالت نوآورانه را به صورت یک مشخصه مثبت
شرکت ارزیابی میکنند و این یک ارزیابی مثبت را شکل میدهد (ندریش و سوین،
 .)8110نام یک شرکت میتواند یک نشانه برای ویژگیهای شرکت مانند کیفیت و
اطمینان باشد (والش و بیتی8118 ،0؛ زینکن 0و همکاران .)8110 ،بنابراین میتوان
فرضیه زیر را مطرح کرد:
فرضیه  -0ادراک مصرفکننده از نوآوری تاثیر مثبتی بر قابلیت کارکردی دارد.
قابلیت کارکردی به نوبه خود ،باید بر ارزیابی مصرفکننده از شرکت تاثیرگذار
باشد .ابتدا ،قابلیت کارکردی باید ریسک کمتری را در استفاده از محصول برای
مصرفکنندگان در پی داشته باشد (الروچ و همکاران8110 ،2؛ زینکن و همکاران،
 .)8110به عالوه از آنجا که قابلیت کارکردی مستلزم تخصصی است که
مصرفکننده میتواند به آن اعتماد کند ،باید منجر به ادراک از ارزش محصول جدید
و رضایت وی شود (گرهان-کانلی و باترا8110 ،1؛ ندریش و سوین .)8110 ،0در
1.

Ganesan
Chaiken
3. Walsh aand Beatty
4. Zinkhan
5. Laroche
6.Gurhan-Canli and Batra
2.

 10نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1400

واقع ،رابطه بین قابلیت کارکردی و رضایت در تحقیق روی کیفیت خدمات و اطمینان
به برند (گانسان )0330 ،تایید شده است .قابلیت کارکردی باید منجر به ارزش درک
شده شرکت و رضایت مصرفکننده شود (گورهان-کانلی و باترا8110 ،؛ ندریچ و
سواین .)8110 ،محصوالتی که مزایای کارکردی باالیی را ارائه میدهند ،رضایت
شناختی باالتری را به ارمغان میآورند (کونز و همکاران .)8100،رضایت شناختی
قضاوت ارزیابانه  -شناختی در نظر گرفته میشود ،که پیامد شناختی ادراک
مصرفکننده از نوآوری میباشد (الیور و سوان .)0323 ،بنابراین میتوان فرضیه
زیر را مطرح کرد:
فرضیه  -2قابلیت کارکردی تاثیر مثبتی بر رضایت شناختی مصرفکننده دارد.
همانطور که پیش تر گفته شد محصول نوآورانه به لحاظ ایجاد تجربه عاطفی و
احساسی مثبت و لذتگرایانه منجر به ایجاد حس رضایتمندی و در نهایت وفاداری
در مصرفکننده خواهد شد .در قیاس با مسیر کارکردی -شناختی که نتیجه
سوداگرایانه دارد ،نتیجه پردازش عاطفی -تجربی ،لذتگرایانه است .مصرف
لذتگرایانه مرتبط با جنبههای احساسی تجربه فرد است (هیرشمن و هولبروک،
 ،0328ص .)38.ادراک مصرفکننده از خالقیت یک شرکت ،از عوامل تاثیرگذار بر
ادراک وی از نوآوری است ،زیرا خالقیت ،مصرفکننده را شگفتزده میکند (هابرلند
و داسین ) 0338 ،و عالقه وی را برمی انگیزاند ،هیجان را در وی ایجاد میکند و
فرصتهایی را برای روابط متقابل جدیدی بین مصرفکننده  -شرکت و برای
سبکهای زندگی ارائه میکند .مصرفکنندگان احساس خوبی در مورد شرکت دارند
و ارزش لذتگرایانه را از این احساس به دست میآورند .به این حالت هیجان و حس،
احساس مثبت گفته میشود (واتسون و تلگان .)0322 ،نوآوری قویاً مرتبط با تحیر و
غیرمنتظره بودن است (بسمر و کویین .)0321 ،یعنی نوآوری یک شرکت میتواند
مصرفکنندگان را تهییج کند و منجر به تجربههای جدید برای آنها شود (هابرلند و
داسین .)0338 ،بنابراین فرضیه زیر را میتوان مطرح کرد:
فرضیه  -1ادراک مصرفکننده از نوآوری تاثیر مثبتی بر احساس مثبت دارد.
احساس مثبت منجر به رضایت احساسی مصرفکننده میشود که در ارزیابی رابطه
مصرفکننده -شرکت ،اولین تاثیر را میگذارد (الیور .)0338،یک شرکت نوآور،

Niedrich and Swain
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محرکهای مثبت مداومی را برای مصرفکنندگان ارائه میکند .بر اساس تحقیق
درباره تجربههای مصرفکننده افراد محرک مثبت را جستجو میکنند و تالش میکنند
تا از تجربههای منفی اجتناب کنند (براکوس و همکاران8113 ،؛ اشمیت .)0338 ،محرک
مثبت برای مصرفکننده تحریکبرانگیز و خوشایند است و منجر به ارزیابی مثبت از
شرکت میشود .در واقع ،احساس مثبت میتواند یک پیشران (ضروری) بیواسطه
رضایت باشد(چادوری و هولبروک8110 ،؛ مانو و الیور .)0330،رضایت احساسی
ارزیابی احساسات ناشی از ادراک مصرفکننده از نوآوری در نظر گرفته میشود
(لیلجاندر و استرندویک .)0338 ،محصوالتی که احساس مثبت ایجاد میکنند ،رضایت
احساسی باالتری به ارمغان میآورند.
محصوالت نوآورانه در ایجاد رضایت احساسی موفق هستند ،اگر چه بسته به ماهیت
نوآوری ،درجههای متفاوتی دارند (کونز و همکاران .)8100،بنابراین میتوان فرضیه
زیر را مطرح کرد:
فرضیه  -8احساس مثبت تاثیر مثبتی بر رضایت احساسی مصرفکننده دارد.
در مبانی نظری بازاریابی از مدتها قبل به این موضوع پرداختهشده است که تجارب
رضایتبخش مصرفکننده بر نیات آتی خرید وی و نهایتاً بر وفاداری وی تأثیرگذار
است .بسیاری از صاحبنظران نیز متذکر شدهاند که وفاداری مصرفکننده به سطح
رضایت کلی مصرفکننده بستگی دارد .بنابراین مطالعات متعدد به شواهد تجربی
دست پیداکردهاند که نشان میدهد رضایت عاملی پیشرو در تعیین وفاداری
مصرفکننده است (یزد فاضلی0031 ،؛ به نقل از جعفرزاده0030 ،؛ ص  .)18هسکت و
همکاران ( 0)0330صریحاً اظهار داشتهاند که وفاداری ،نتیجه مستقیم رضایت
مصرفکننده میباشد .برخی پژوهشگران حتی افراط نموده و اذعان داشتهاند که
مصرفکننده راضی بهطور طبیعی به مصرفکننده وفادار تبدیل میگردد .کانینگهام
( ) 0318رضایت را شرط الزم و کافی برای توسعه وفاداری به خدمت دانسته است.
رضایت یکی از پیشرانهای وفاداری به برند است (راندل-تیل و بنت .)81108 ،وقتی
مصرفکنندگان از نظر شناختی رضایت دارند ،رابطه را برای دریافت منافع کارکردی
مضاعف ادامه میدهند و وقتی از لحاظ احساسی رضایت دارند رابطه را برای
دریافت احساسات مثبت بیشتری ادامه میدهند (چادوری و هولبروک )8110،که این
Heskett
Rundle-Thiele and Bennett
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امر به معنای وفاداری مصرفکننده میباشد .بنابراین میتوان فرضیات زیر را مطرح
کرد:
فرضیه  -2رضایت شناختی تاثیر مثبتی بر وفاداری مصرفکننده دارد.
فرضیه  -3رضایت احساسی تاثیر مثبتی بر وفاداری مصرفکننده دارد.
بر اساس مطالب بیان شده میتوان مدل مفهومی تحقیق را به شکل زیر طراحی کرد
(شکل :)0

شکل  – 1مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی پیمایشی میباشد.
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است :زیرا با هدف توسعه دانش کاربردی و
برخورداری از نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود در سازمان انجام شده و به
سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود (سکاران2:003،؛ فرهنگی و صفرزاده،
 ) 880:0031و از این جهت توصیفی پیمایشی است که محقق برای توصیف کردن
شرایط یا پدیدههای مورد بررسی به دنبال جمعآوری دادهها برای آزمون فرضیه یا
پاسخ به سؤاالت وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است .این تحقیق ،از بعد زمانی،
یک مطالعه مقطعی میباشد (سکاران.)008:0030 ،
-

جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش ،مصرفکنندگان محصوالت خانگی برند الجی در سطح
شهر تهران میباشد .الجی یک شرکت فعال در لوازم الکترونیکی مصرفی ،ارتباطات
تلفن همراه و لوازم خانگی در عرصه جهانی است ،که با بیش از  21111نفر کارکنان
در سراسر جهان مشغول به فعالیت میباشد .شرکت الجی در سال  0322تاسیس
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شده است .برای تخمین حجم نمونه از فرمول کالین استفاده شده است که طبق آن
حجم نمونه  2تا  01برابر تعداد شاخصها است .تعداد شاخصها در این پژوهش 02
عدد میباشد .بنابراین طبق فرمول کالین تعداد نمونه میتواند از  882تا  021عدد
باشد و روش نمونهگیری ،غیراحتمالی در دسترس است .فرمول تعیین حجم نمونه به
صورت زیر است :
تعداد شاخصها ( × )2-01تعداد شاخص :حجم نمونه
 : 02 × )2-01( = 882 – 021حجم نمونه

تحلیل دادهها و يافتهها
در این تحقیق برای برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا در سطح
توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت
شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن ،آخرین مدرک
تحصیلی ،شغل و میزان درآمد پرداخته میشود و سپس در سطح استنباطی برای
آزمودن معناداری میان «متغیرهای مشاهده شده» و «متغیرهای مکنون» و همچنین
برازش مدلهای اندازهگیری به دست آمده از «تحلیل عاملی تاییدی» استفاده گردیده
است .در نهایت به منظور بررسی صحت و سقم فرضیهها و روابط بین متغیر های
تحقیق از «مدل معادالت ساختاری» و بهطور خاص تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده
است .در واقع مدلسازی معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون
همزمان فرض هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است .نخست
نیاز است تا بررسی شود که آیا مدل مورد بررسی کفایت الزم برای بررسی روابط،
یعنی معناداری ضرایب را دارد یا خیر .برای این منظور از شاخصهای (،8df/x
 )IFI ،NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،RMSEAاستفاده شده است .حال در قالب این مدل پس
از تایید برازش مدل نظری براساس دادهها میتوان روابط تعریف شده را از لحاظ
معناداری و ارزیابی فرضیههای پژوهشی مورد بررسی قرار داد .تجزیه و تحلیل
آماری توسط نرمافزارهای  Spssنسخه 88و  Lisrelنسخه  2.2انجام شده است.
-

آزمون نرمال بودن و پايايی

بر اساس جدول  8مشخص میشود که مقدار آلفای کرونباخ برای تمام سازهها دارای
مقدار باالتر از  1/8است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و
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یکسان پاسخگویان است و پایایی پرسشنامه در سطح مطلوبی تعیین میشود.
همچنین برای بررسی روایی این پژوهش ،از روش خبرگان استفاده شده است.
جدول  -1مقادير آلفای کرونباخ برای هريک از متغیرها

-

مقدارضریب آلفای کرونباخ

عالمت اختصاری

شرح عالمت

1/830

PCN

ادراک از جدید بودن مفهوم

1/888

PTN

ادراک از جدید بودن فناوری

1/218

PRA

ادراک از مزیت نسبی

1/288

CPI

ادراک مصرفکننده از نوآوری

1/221

FC

قابلیت کارکردی

1/822

PA

احساس مثبت

1/282

CS

رضایت شناختی

1/820

ES

رضایت احساسی

1/288

CL

وفاداری مصرفکننده

برازش مدل مفهومی به دادهها

شاخصهای برازش مقادیر مطلوبی را نشان میدهند .مقدار خی-دو بهنجار نیز 8/28
بدست آمده است که در بازه مورد قبول  0تا  2قرار دارد .بنابراین مدل ساختاری از
برازش مطلوبی برخوردار است .همچنین از آنجا که شاخص برازش  RMSEAبرابر
 1/103بدست آمده است که از مقدار  1/0کوچکتر است ،مدل از برازندگی خوبی
برخوردار است .سایر شاخصهای نیکوئی برازش نیز در بازه مورد قبول قرار
گرفتهاند.
-

بررسی فرضیات تحقیق :جهت بررسی روابط میان متغیرها از مدلیابی

معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل به صورت تفکیک شده
و براساس ضرایب بتا ارائه شده است .جهت بررسی فرضیات پژوهش مدل
ساختاری ذیل طراحی شده است.

 ضرايب مسیر و نتايج آزمون معناداریدر جدول  0آزمون فرضیات براساس آماره  tو ضرایب بتا مورد بررسی قرار گرفته
است .بر طبق نتایج پژوهش شدت رابطه میان آن دسته از متغیرهای پژوهش که در
مدل مفهومی با هم در ارتباطند مقادیری باالتر از  1/0بدست آمده است که نشان
می دهد همبستگی قابل قبولی میان این متغیرها وجود دارد به جز فرضیه  .8از طرفی
آماره  tآزمون نیز بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %2یعنی  0/31بوده و
نشان میدهد همبستگیهای مشاهده شده معنادار است .بنابراین تمامی فرضیات
پژوهش به جز فرضیه  ،8تأیید میگردند.
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شکل  – 1مدل مفهومی تحقیق در حالت ضريب بتا

شکل  – 1آماره  t-valueآزمون فرضیههای تحقیق
جدول  -4ضرايب مسیر و نتايج آزمون معناداری
فرضیهها

روابط نمادهای متغیرها

ضریب
بتا

مقدار معناداری

نتیجه

H1

PCN->CPI

1/08

1/11

تأیید

H2

PTN->CPI

1/10

1/81

عدم تأیید

H3

PRA->CPI

1/01

1/08

تأیید

H4

CPI->FC

1/80

8/30

تأیید

H5

FC->CS

1/28

1/81

تأیید

H6

CPI-> PA

1/20

2/08

تأیید

H7

PA-> ES

1/10

8/18

تأیید

H8

CS->CL

1/20

1/13

تأیید

H9

ES-> CL

1/30

01/18

تأیید
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نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس مبانی نظری حوزه این پژوهش و بررسی تحقیقهای صورت گرفته پیرامون
آن ،مدلی برای وفاداری مصرفکننده مبتنی بر پیشرانهای ادراک مصرفکننده از
نوآوری با دو رویکرد کارکردی-شناختی و عاطفی-تجربی طراحی گردید .در این
مدل سه عامل ادراک از جدید بودن مفهوم ،ادراک از جدید بودن فناوری و ادراک از
مزیت نسبی به عنوان پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری در نظر گرفته
شدهاند .تاثیر ادراک مصرفکننده از نوآوری بر وفاداری وی با بررسی جداگانه دو
مسیر کارکردی-شناختی و عاطفی-تجربی سنجیده شد و سپس تاثیرات محصول
نوآورانه ،هم به لحاظ ارائه قابلیتهای کارکردی و سوداگرایانه و هم به لحاظ ایجاد
تجربه عاطفی و احساسی مثبت و لذتگرایانه که منجر به ایجاد حس رضایتمندی و
در نهایت وفاداری در مصرفکننده میشود ،مورد بررسی قرار گرفت.
فرضیه اولفرضیه  0بدین شکل بیان شده است که هرچه ادراک از جدید بودن مفهوم بیشتر
باشد ،ادراک مصرفکننده از نوآوری بیشتر است .نتایج آماری فرضیه اول تحقیق را
تایید میکند همچنان که در فصل  8نیز ذکر شد در پژوهشهای مشابه خارجی نیز،
مانند لویی و الپرت ( ،)8102ستی و همکاران ( )8110و راجرز ( )8110ادراک از جدید
بودن مفهوم یکی از پیشرانهای ادراک مصرفکننده از نوآوری میباشد.
فرضیه دومفرضیه دوم تحقیق رد شد یعنی هرچه ادراک مصرفکنندگان الجی از جدید بودن
فناوری بیشتر باشد ،ادراک مصرفکننده از نوآوری بیشتر نیست که در تحقیقاتی که
تا کنون در ارتباط با تاثیر ادراک مصرفکننده از جدید بودن فناوری بر ادراک
مصرفکننده از نوآوری صورت گرفته است ،نتایج یکسانی دیده نمیشود .برخی
محققین نظیر لویی و الپرت ( ،)8102سورسکو و همکاران ( ،)8110معتقدند ادراک از
جدید بودن فناوری یک عامل تاثیرگذار بر ادراک مصرفکننده از نوآوری است .اما
برخی دیگر به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .الکساندر و اسپانجول ( )8112پژوهشی
انجام دادند که طی آن به این نتیجه دست یافتند :نوآوری از دیدگاه مصرفکننده
مفهومی فراتر از جدید بودن است و عالوه بر جدید بودن فناوری محصول ،کارایی
آن فناوری برای مصرفکنندگان در درک آنها از نوآور بودن تاثیر گذار است .وی
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همچنین بیان میکند ادراک از جدید بودن فناوری ،درجهای از دشواری دستاورد فنی
را دربرمیگیرد که در بعضی موارد ممکن است برای مصرفکنندگان مبهم یا حتی
پنهان باشد .گورویل ( )8111بیان میکند گاهی مدیران تمایل دارند که به طور
سیستماتیک ارزش نوآوریهای فناورانه را بیش از حد برآورد کنند در حالی که
مصرفکنندگان تمایل دارند ارزش این نوآوریها را کمتر از حد برآورد کنند .این به
این معنی است که گاهی آنقدر ارزش جدید بودن فناوری برایشان پایین است که به
معنی نوآوری تلقی نمیشود .سود و تلیس ( )8112دریافتند که گاهی جدید بودن
فناوری در محصوالت جدید به عنوان یک عامل منفی توسط مصرفکننده در نظر
گرفته میشود .بنابراین زمانی که شرکتها یک فناوری کامال متفاوت نسبت به
فناوری قبلی ارائه میکنند ،سعی میکنند با بروز ندادن اساسی بودن تغییرات،
پذیرفته شدن محصول توسط مصرفکننده را تسهیل کنند.
فرضیه سومتایید فرضیه سوم نشان میدهد که هرچه ادراک مصرفکنندگان الجی از مزیت
نسبی بیشتر باشد ،ادراک مصرفکننده از نوآوری بیشتر است .این نتیجه همسو با
پژوهشهای خارجی ستی و همکاران ،)8110( ،ریشدیک و هولتینک ( ،)8113لویی و
الپرت (  )8102و الکساندر و همکاران ( )8112است که بیان نمودند یکی از عوامل
موثر بر ادراک مصرفکننده از نوآوری ،مزیت نسبی ادراک شده است.
فرضیه چهارمتایید فرضیه چهارم نشان میدهد که ادراک مصرفکنندههای الجی از نوآوری تأثیر
مثبتی بر قابلیت کارکردی دارد که این مهم همسو با پژوهش کونز و همکاران ()8100
است که بیان نمودند محصول نوآورانه به لحاظ ارائه قابلیتهای کارکردی و
سوداگرایانه منجر به ایجاد حس رضایتمندی خواهد شد.
فرضیه پنجمتایید فرضیه پنجم نشان میدهد که قابلیت کارکردی محصوالت نوآورانه الجی تأثیر
مثبتی بر رضایت شناختی مصرفکننده دارد .پژوهشهای مشابه خارجی کونز و
همکاران ( )8100و ووس و همکاران ( )8110نیز موید این امر هستند که محصوالتی
که مزایای کارکردی باالیی را ارائه میدهند ،رضایت شناختی باالتری را به ارمغان
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میآورند و نیز مسیر کارکردی-شناختی مرتبط با ارزیابیهای مصرفکننده از یک
محصول یا نام تجاری ،بر اساس ادراک آنها از قابلیت کارکردی آن است.
فرضیه ششمتایید فرضیه ششم نشان میدهد که ادراک مصرفکنندگان الجی از نوآوری تأثیر
مثبتی بر احساس مثبت آنها دارد .همچنان که در فصل بیان شد در پژوهشهای
خارجی جیا و همکاران ( ،)8108کونز و همکاران ( )8100و مک نلی و همکاران
( )8101نیز بر این مهم تاکید شد که واکنشهای عاطفی مصرفکننده مانند هیجان در
مورد نوآوری باید به عنوان پیامدهای نوآوری درک شده درنظر گرفته شود و
محصول نوآورانه به لحاظ ایجاد تجربه عاطفی و احساسی مثبت و لذتگرایانه ،منجر
به ایجاد حس رضایتمندی خواهد شد.
فرضیه هفتمتایید فرضیه هفتم نشان میدهد که احساس مثبت مصرفکنندگان الجی تأثیر مثبتی
بر رضایت احساسی آنها دارد .همانطور که در پژوهشهای کونز و همکاران (،)8100
کولویوات و همکاران ( )8113و ووس و همکاران ( )8110نشان داده شده است،
محصوالتی که احساس مثبت ایجاد میکنند ،رضایت احساسی باالتری به ارمغان
میآورند و نیز که عمدتا مصرفکنندگان نوآور نسبت به مصرفکنندگان کمتر
نوآور ،در مسیر عاطفی -تجربی ،منافع احساسی بیشتری را (مثال تحسین دوستان)
به دست میآورند.
فرضیه هشتممبتنی بر تایید فرضیه هشتم میتوان ادعا کرد که رضایت شناختی مصرف کنندگان
الجی از محصوالت نوآورانه تأثیر مثبتی بر وفاداری آنها دارد .پژوهشهای خارجی
راندل-تیل و بنت ( )8110و بلومر و کاسپر ( )0332نیز به این نکته اذعان دارند که
رضایت یکی از پیشرانهای وفاداری به برند است و وفاداری یکی از راههای قابل
مالحظهای است که مشتری ،رضایت خود را از کاال یا خدمتی که استفاده میکند ،بیان
میدارد.
فرضیه نهممبتنی بر تایید فرضیه نهم میتوان ادعا کرد رضایت احساسی مصرفکنندگان الجی
از محصوالت نوآورانه تأثیر مثبتی بر وفاداری آنها دارد .این نتیجه همسو با
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پژوهشهای خارجی راندل-تیل و بنت ( )8110و بلومر و کاسپر ( )0332است که بیان
نمودند رضایت یکی از پیشرانهای وفاداری به برند است و وفاداری یکی از راههای
قابل مالحظهای است که مشتری ،رضایت خود را از کاال یا خدمتی که استفاده میکند،
بیان میدارد.
به طور کلی مدل تحقیق نشان میدهد که ادراک از جدید بودن مفهوم و ادراک از
مزیت نسبی به عنوان پیشران بر ادراک مصرفکننده از نوآوری تاثیر میگذارند.
ادراک مصرف از نوآوری نیز در مسیر کارکردی-شناختی تاثیر مثبتی بر قابلیت
کارکردی دارد و قابلیت کارکردی با افزایش رضایت شناختی مصرفکننده منجر به
وفاداری وی میشود .در مسیر عاطفی –تجربی نیز ،ادراک مصرفکننده از نوآوری
بر احساس مثبت مصرفکنندگان تاثیر مثبت دارد که این امر منجر به افزایش رضایت
احساسی مصرفکننده و در نتیجه افزایش وفاداری وی میگردد.
-

پیشنهادهای کاربردی

مدیران شرکت الجی میتوانند با فهم دقیقتر پیشرانهای ادراک مصرفکننده از
نوآوری؛ یعنی جدید بودن مفهوم و مزیت نسبی ،محصوالتی را ارائه نمایند که از
دیدگاه مصرفکننده نوآور هستند .به طور مثال ،برای افزایش ادراک مصرفکننده از
مزیت نسبی ،شرکت میتواند بر روی موقعیتیابی نسبت به رقبا یا مبتنی بر منافع
قابل ارائه در محصول جدید از جمله کیفیت باالتر ،قیمت پایینتر و همچنین برتری
نسبت به رقبا تمرکز نماید .به مدیران شرکت الجی پیشنهاد میشود که برای جلب
نظر مصرفکننده به نوآور بودن محصول از جدید بودن مفهوم ارائه شده و بی نظیر
بودن آن اطمینان حاصل کنند .از طرفی با دانش نسبت به عواملی مانند جدید بودن
فناوری که اغلب مدیران و مصرفکنندگان نسبت به آن دیدگاه متفاوتی دارند،
میتوان ند با عدم سرمایه گذاری بر روی آن ،از اتالف منابع جلوگیری نمایند و پیش
از معرفی محصول جدید به بازار ،از نحوه درک مصرفکننده نسبت به نوآور بودن
محصول دانش خوبی داشته باشند؛ به این معنی که تالش کنند محصول جدید ایده
فنی جدیدی ارائه کند ،سبک زندگی مصرفکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و فناوری
جدیدی که در آن به کار رفته است آن را از سایر محصوالت موجود در بازار متمایز
کند .از دیگر کمکهایی که این پژوهش میتواند به شرکت الجی در حوزه محصوالت
خانگی کند این است که به کمک این مدل شرکت میتواند درک بهتری نسبت به
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واکنش مصرفکننده به نوآوری داشته باشد ،چرا که اینگونه محصوالت هم به جهت
احساسی و هم به جهت شناختی روی مصرفکننده تاثیرگذار هستند .چنانچه شرکت
تالش کند انتظارات مصرفکننده را برآورد کند ،محصوالت جدید را با کیفیت خوب
ارائه کند و مرغوب بودن را مورد توجه قرار دهد تنها میتواند قابلیت کارکردی را
برای مصرفکننده افزایش دهد .برای تقویت احساس مثبت در وی بایستی نیاز
نمادین (زیبایی شناسی) و منحصر به فرد بودن نیز مد نظر قرار گیرد تا حس مثبت و
همراه با هیجان در مصرفکننده برانگیخته شود .احساس مثبت و قابلیت کارکردی
که محصول نوآورانه برای مصرفکننده دارد ،میتواند رضایت و در نتیجه وفاداری
وی را در پی داشته باشد .تالشهای نوآورانه شرکت میتواند روی دو مسیر
پردازش مصرفکننده که ما شناسایی کردیم ،متمرکز شوند .با فهم درست ادراک
مصرفکننده از نوآوری ،مدیران ارشد شرکت الجی میتوانند برنامههای بازاریابی
خود را بر این مبنا برنامهریزی کنند .تصمیمگیری مربوط به این حوزه تابع طبقه
محصول و نوع نگرش مصرفکننده نسبت به نوآوری نیز میباشد.
-

محدوديتهای تحقیق

یافتههای این تحقیق ممکن است تنها مربوط به محصوالت و نیز برند ارزیابی شده در
تحقیق اصلی باشند ،لذا تحقیقات آینده باید تعمیمپذیری را با مجموعه بزرگتری از
محصوالت ،موقعیتها و دیگر برندها بررسی کنند .محصوالت این تحقیق
نوآوریهای محسوس بودند و تحقیقات آینده باید بیشتر شامل خدمات و دیگر
اشکال نوآوری که کمتر محسوس هستند باشد مانند ایدهها و تجربهها .این پژوهش
مصرفکنندههای الجی ساکن شهر تهران را بررسی کرده است ،لذا به لحاظ
جغرافیایی دارای محدودیت میباشد.
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Introduction: In recent years, the concept of trade facilitation has received
unprecedented attention, so trade facilitation has become an essential part of trade
negotiations. The term ‘trade facilitation’ is widely used by institutions seeking to
improve and facilitate regulatory relations between governmental agencies and
traders. According to the United nation, trade facilitation is one of the main
indicators of the development in a country. Policy makers in trade area also
emphasize the importance of improving this indicator.
The international trade environment is a complex environment; in the process of
cross-border trade (export, import and transit), at least 60 different work procedures
can be observed. These procedures increase the cost and time of the business and
complicate it. In our country, the concept of trade facilitation has long been
considered by various stakeholders in public and private institutions. As far as the
Ministry of Industry, Mines and Trade, Customs, Ports and Maritime Organization,
and Health and Plant Licensing Organization are concerned, various measures have
been taken in the field of trade facilitation. Some of the measures taken in the
country include the establishment of integrated and electronic systems such as
comprehensive trade system and single window, the elimination of some redundant
rules and processes in customs and licensing organizations, and the formation of
trade facilitation working groups and deregulation boards. However, despite the
efforts of policy makers to improve this index, Iran's rank has been low. No
comprehensive model or studies have been presented to improve this index in Iran.
Methodology: This research aims to achieve a model to facilitate cross-border trade.
In other words, it seeks to identify the components of trade facilitation and their
relationships and to create a balance among them, which facilitates and increases
supervision. Therefore, the questions to answer are ‘What are the main components
of improving the business environment and facilitating cross-border trade in the
country?’, ‘What is the relationship between the components and the indicators of
trade facilitation?’, ‘What is their impact on the business environment?’ and ‘What
are the main obstacles to improving the business environment and facilitating the
country's trade?’ It can help to establish comprehensive measures in this area.
To identify variables and the relationships among them, the research methodology is
qualitative and based on the grounded theory. The research also benefits from the
expertise of the private, governmental and academic sectors as the main stakeholders
of trade facilitation. Accordingly, 21 experts have been interviewed on the issue.
The results of the data analysis through open coding, axial coding and selective
coding have led to the presentation of a trade facilitation model.
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Results and Discussion: In this research, 312 concepts, 25 categories and 7 macro
categories have been extracted and examined. The components of determining
business and economic development strategies, which can facilitate the trade, are the
creation of processes, coordination of regulations and creation of sustainable supply
chains. Simplifying and coordinating the model is a desirable outcome in business
facilitation. Determining long-term and stable strategies in economic and trade fields
is one of the items that, according to the research results, should be emphasized so as
to facilitate trade in the country. According to the interviewees, there is no clear and
defined model for these strategies in the country. These factors have not been
mentioned in other research works as the priorities of business facilitation. Another
factor suggested as an obstacle to trade facilitation in the country is the emphasis on
the close monitoring of documents and procedures. This has led to the fact that most
of the existing laws are strictly codified and the procedures are time-consuming and
increase the cost of commercial transactions. In the research model proposed here,
an attempt is made to create a balance between monitoring and facilitation. Indeed,
trade facilitation is achieved through simplification and coordination while paying
attention to regulatory procedures. In the research conducted in other countries, the
contrast between these two issues is not very noticeable, but, during the interviews,
the stakeholders mentioned this issue in Iran frequently.
Conclusion: The purpose of the research is to provide a model to facilitate crossborder trade in the country. With a qualitative method based on the grounded
theory, various stakeholders were interviewed to determine the components of
business facilitation. In the next step, using axial and selective coding, the
relationships among the components were determined, and the research model was
presented. In this study, 312 concepts, 25 categories and 7 macro categories were
extracted. As the components were identified, there emerged a lot of overlap
between them and those in other studies.
In addition to interviews for data collection, direct observation and document
analysis were done too. The research emphasizes the knowledge and experience of
the interviewees. Therefore, it can be expected to provide deeper insights into trade
facilitation by using broader sources and making observations over a longer period
of time. Like most studies based on the data theory, the findings of this study are
based on the views and experiences of individuals and the conditions of the research
environment, so the results can be generalized to similar conditions and
environments. There are certain suggestions to make for future research. Firstly, due
to the fact that the coefficient of influence and the dependence of the components
are not determined in the model of this study, it is advisable to determine the
relationships among those components using quantitative methods such as
interpretive-structural modeling. In addition, considering that a comprehensive
model has not been presented in the country to create an effective and efficient
model for monitoring cross-border trade processes, conducting research in this
regard can contribute to trade facilitation. It should be noted that trade facilitation
measures are highly interrelated, although they are often cited as independent
elements. So, a systematic, integrated, step-by-step approach must be proposed in
order for measures to be effective. In this regard, examining the priority of actions
and their order using quantitative research methods can help to develop and
implement a proper model.
Keywords: Cross-border trade, Trade facilitation, Trade, Grounded theory.
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چکیده
تسهیل تجارت فرامرزی یک از شاخصهای اصلی توسعه کشورها بر اساس تحقیقات
سازمان ملل است .سیاستگذاران بخش تجاری کشور نیز بر اهمیت بهبود این شاخص تاکید
دارند .با این حال علیرغم اهتمام سیاستگذاران برای بهبود این شاخص تاکنون مدل و یا
مطالعات جامعی برای بهبود این شاخص در کشور ارائه نشده و بر اساس گزارش بانک
جهانی ،رتبه ایران همواره پایین بوده است .بر این اساس این پژوهش با هدف دستیابی به
مدلی در حوزه تسهیل تجارت فرامرزی انجام شده است .به منظور شناسایی مولفهها و
ارتباط میان آنها برای تبیین دقیق تسهیل تجارت از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر رویکرد
نظریه برخاسته از دادهها استفاده شده است .در این پژوهش با صاحبنظران بخش
خصوصی و دولتی و دانشگاهی به عنوان ذینفعان اصلی ،مصاحبه انجام شده است .نتایج
تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها طی فرآیند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی منتج به
ارائه مدل تسهیل تجاری گردیده است .در این تحقیق  003مفهوم 32 ،مقوله و  0مقوله کالن
استخراج شده است .بر اساس مدل حاصل از تحقیق ،دو مولفه تعیین استراتژیهای توسعه
تجاری و اقتصادی از طریق ایجاد یکسانسازی فرآیندها و قوانین و ایجاد زنجیره تامین
پایدار میتواند باعث تسهیل تجارت گردند .در تسهیل تجاری نیز سادهسازی و همنواسازی
و هماهنگسازی پیامد مدل است.
کلمات کلیدی :تجارت فرامرزی ،تسهیل تجارت ،تجارت ،نظریه برخاسته از دادهها.

 -0نویسنده مسئولAmiri.behnam@ecommerce.gov.ir :
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مقدمه
درسالهای اخیر مفهوم تسهیل تجارت مورد توجه بیسابقهای قرار گرفته است ،به
گونهای که تسهیل تجارت به یک بخش اساسی در مذاکرات تجاری مبدل شده است
(او.ای.سی.دی3100 0؛سک3102 ،3؛ مککالمن .)3100 ،0اصطالح «تسهیل تجارت» تا
حد زیادی توسط نهادهایی که به دنبال بهبود و تسهیل روابط نظارتی بین نهادهای
دولتی و بازرگانان در گمرکات هستند استفاده میشود (گرینر3100 ،0؛ کانتور و
چنگ3100 ،2؛ پائودل .)3103 ،2محیط تجارت بینالملل ،محیطی پیچیده است ،به
گونهای در فرآیند تجارت فرامرزی (صادرات ،واردات و ترانزیت) حداقل  21رویه
کاری مختلف را میتوان مشاهده کرد .این رویهها باعث افزایش هزینه و زمان تجارت
و پیچیده شدن آن میشود (گرینر .)3110 ،0کشورهای مختلف با تسهیل رویههای
خود به دنبال توسعه تجارت کشورشان هستند .سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه 0محاسبه کرده است که هر  %0صرفه جویی در هزینههای تجارت ،بازدهی
سودی معادل با  00میلیارد دالر در سراسر جهان خواهد داشت (او.ای.سی.دی،3
3100؛ چونگ و همکاران .)3100 ،01در کشور ما نیز مفهوم تسهیل تجارت چندی
که مورد توجه ذینفعان مختلف از نهاد عمومی و خصوصی قرار گرفته است .در
حوزه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرک ،سازمان بنادر و دریانوردی،
سازمانها ی مجوز دهنده بهداشتی و گیاهی ،اقدامات مختلفی در حوزه تسهیل تجارت
صورت پذیرفته است .ایجاد سامانههای یکپارچه و الکترونیکی همچون جامع تجارت
و پنجره واحد ،حذف برخی قواعد و فرآیندهای زائد در گمرکات و سازمانهای مجوز
دهنده ،تشکیل کارگروههای تسهیل تجاری و هیئت مقرراتزدایی بخشی از اقدامات
انجام شده در کشور است .با این حال مدل و الگوی جامعی برای اقدامات در حوزه
تسهیل تجارت در کشور مشاهده نمیشود.
1.

OECD: Organization of Economic Cooperation and Development
. Seck
3. McCalman
4. Grainger
5
. Cantore and Cheng
6. Paudel. Ramesh Chandra
7. Grainger
8. Organisation for Economic Co-operation and Development
9. Organisation for Economic Co-operation and Development
10. Cheong
2
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بر اساس تحقیقات انجام شده ،مقاالت و تحقیقات بنیادی محدودی در دنیا در
خصوص ارائه مدل جامع تسهیل تجارت وجود دارد .در مدلهای ارائه شده برخی به
بررسی کشورهای توسعه یافته پرداختهاند و در مواردی نیز کشورهای دارای
پیشینه تجاری مشترک یا دارای موافقتنامههای تجاری فیمابین بررسی شدهاند .این
امر باعث شده در این تحقیق به دنبال ایجاد مدل بومی ،با در نظر گرفتن وضعیت
موجود و سیاستهای کالن تجاری /اقتصادی کشور باشیم.
هدف تحقیق شناسایی مجموعه مولفههای تسهیل تجارت ،ارتباط مولفهها با یکدیگر،
ایجاد تعادل میان مولفههای تسهیل کننده و افزایش دهنده نظارت ،با استفاده از روش
تحقیق نظریه برخاسته از دادههاست .از این رو پاسخ به سواالت زیر میتواند به پایه
گذاری اقدامات جامع در این حوزه کمک نماید:
مولفههای اصلی بهبود فضای کسب وکار و تسهیل در حوزه تجارت فرامرزی کشور
کدامند؟ چه رابطهای میان مولفهها و شاخصهای تسهیل تجارت وجود دارد و تاثیر
آنها بر فضای کسب وکار چگونه است؟ موانع اصلی بهبود فضای کسب و کار و
تسهیل تجارت کشور کدامند؟

پیشینه پژوهش
پیشینه تسهیل تجارت
واژه تسهیل تجارت در اواخر دهه شصت وارد ادبیات تجارت فرامرزی شد ،اما هدف
تسهیل تجارت که از آغاز تجارت وجود داشته است ،هنوز زنده است و دستاوردهای
قابل توجهی تاکنون داشته است (استپلس3113 ،0؛ او.ای.سی.دی .)3100 ،3از آن
زمان ،تسهیل تجارت از حوزه ای به حوزه دیگر رفته و اثرات خود را بر جای گذاشته
است .در واقع ،پس از یک سری از بهبودها در حمل و نقل ،تعرفه 0تمرکز تسهیل
تجارت شد ،پس از آنکه تعرفهها کاهش یافت ،موانع غیر تعرفهای (مانند
محدودیتهای مجوزی و بهداشتی) مطرح و سپس دنباله تغییر ،به مسائل گستردهتر
مانند اثربخشی رویه ترخیص کاال از گمرک ،منتقل شد .روند فعلی در تسهیل تجارت
1.

Staples
Organisation for Economic Co-operation and Development
3. Tariffs
2.
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به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش همکاری بین اپراتورهای مرزی
تاکید دارد (فن و همکاران3100 ،0؛ پائودل .)3103 ،3الزم به ذکر است تجارت
فرامرزی 0به جریان کاال و خدمات بین کشورها میپردازد و در این جریان کاالیی یا
خدماتی ،کاال /خدمت توسط بازرگان از کشور خارج (صادرات) ،یا به کشور وارد
(واردات) یا از کشوری عبور داده (ترانزیت) میشود (او.ای.سی.دی3100 ،0؛
یوانسیفکت.)3100 ،2
تعريف تسهیل تجارت و آثار آن
تسهیل تجارت تعاریف مختلفی دارد .برخی محدود بر روی فرآیندهای بخش
هستند ،در حالی که برخی دیگر گستردهتر و دربرگیرنده مسائل بخش

دولتی2

خصوصی0

هستند (اورالیک3103 ،0؛ او.ای.سی.دی .)3100 ،3تسهیل تجارت از آنجا که بر پیاده-
سازی شفاف و کارآمد قواعد و مقررات تجارت متمرکز است ،اغلب به عنوان شاقول
تجارت بین المللی 01نیز گفته میشود .در تعریفی کوتاه ،تسهیل تجارت رفتار منطقی و
سیستماتیک در رویهها و اسناد گمرکی ،تعریف میشود .در دیدگاه گستردهتر ،در
برگیرنده تمامی اقداماتی است که حرکت کاال میان خریداران و فروشندگان در طول
زنجیره تامین بینالمللی را تحت تاثیر میگذارد (گروایس ،3100 ،00اسکپ.)3100 ،03
در جدول  0لیستی از تعاریف مراجع و سازمانهای مختلف از واژه تسهیل تجارت
ارائه گردد.
مطالعات زیادی در مورد پیامدهای اصالح سیاست و تسهیل تجارت انجام شده است.
برخی از محققان دریافتهاند که رویههای تجاری و گمرکی اضافی از طریق افزایش

1.

Fan
Paudel. Ramesh Chandra
3. Cross Border Trade
4
. Organisation for Economic Co-operation and Development
5. Uncefact
6. Public
7
. Private
8. Orliac
9. Organisation for Economic Co-operation and Development
10. Plumbing Of International Trade
11. Gervais
12. Escap
2.
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زمان صادرات و واردات ،حجم تجارت 0را کاهش میدهد (ویلسون و همکاران،3
3110و .)3112
جدول  -1تعاريف نهادهای مختلف از تسهیل تجارت
تعريف تسهیل تجارت

نام سازمان
0

سازمان تجارت جهانی ( :)WTO

سادگی و هماهنگی رویههای تجارت بین المللی است ،که در آن رویههای تجاری شاامل
فعالیتها ،راهکارها و تشریفات شامل جمعآوری ،ارائه ،تباادل و پاردازش داده و ساایر
اطالعات مورد نیاز برای انتقال کاال در تجارت بین الملل میباشد .

سازمان جهانی گمرک (:)WCO0

اجتناب از محادودیتهاای غیار ضاروری تجااری اسات .ایان امار مایتواناد باا اعماال
فناوریهای نوین بدست آید در حالی که کیفیت کنترل در حالتی هماهناگ و باینالمللای
ارتقا یابد.

مرکااز سااازمان ملاال متحااد باارای
تجارت الکترونیک و تسهیل تجارت
(:)UN/CEFACT2

سادهسازی ،استانداردسازی و هماهنگسازی رویهها و جریانات اطالعاتی مرتبط بارای
انتقال کاال از فروشنده به خریدار و انجام پرداخت ها مورد نیاز میباشد.

اتاق بین المللی بازرگانی (:)ICC2

ارتقاء کارایی فرآیندهای مرتبط با تجارت کاالیی از طریق مرزهای ملی.

سااااازمان توسااااعه و همکاااااری
اقتصادی (:)OECD

ساده سازی و استانداردسازی رویهها و جریاان اطالعااتی مارتبط و ماورد نیااز بارای
انتقال کاال از فروشنده به خریدار و انجام پرداختیها در دیگر مسیرها.

همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسایه
(:)APEC0

سادهسازی و منطقیسازی رویههای گمرکی و سایر رویههای اجرایی کاه باعاث تااخیر
در انتقال کاال شده یا افزایش هزینه انتقال کاال از طریق مرزهای بین المللی شوند.

جانکو و همکارانش در سال  ، 3112برآورد کردند که بهطور میانگین ،یک تاخیر یک
روزه در حمل و نقل کاال ،حجم تجارت را  0درصد کاهش میدهد .همچنین هر روز
تاخیر تا قبل از تحویل کاال به کشتی نیز حجم تجارت را تا یک درصد کاهش میدهد
(اسکپ .)3100 ،اهمیت زمان برای کاالهای حساس به زمان برجستهتر است .جانکو،
فروید و فام برآورد کردند که تاخیر یک روزه میتواند رقابت صادرات کاالهای غیر
حساس به زمان را تا  0درصد و کاالهای حساس به زمان را تا  0درصد کاهش دهد
(اسکپ3100 ،؛ او.ای.سی.دی .)3100 ،0مطالعه دیگری (ویلسون )3100 ،3بر روی
رویه ها و اسناد تجاری که شامل تکمیل اسناد بندری ،اظهارنامههای گمرکی و اسناد
تجاری نظیر فاکتور تجاری میشود ،نشان میدهد یک کاهش  01درصدی در زمان

1.

Inhabite trade
Wilson
3. World Trade Organization
4
. World Custom Organization
5. he United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
6. International Chamber of Commerce
7. Asia-Pacific Economic Cooperation
2.

8

. Organisation for Economic Co-operation and Development
Wilson
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انتظار مرز کشور وارد کننده ،تجارت را تا حدود  2.0درصد افزایش میدهد .یک
کاهش  01درصدی در تعداد امضاهای مورد نیاز در اسناد واردات میتواند تجارت
را تا  3.3درصد افزایش دهد .همچنین یک کاهش  01درصدی در تعداد اسناد مورد
نیاز توسط واردکننده میتواند تجارت را تا  00درصد افزایش دهد (اسکپ3100 ،؛
بوررلی و همکاران.)3102 ،0
مدلها و تحقیقات انجام شده
در حوزه عوامل موثر بر تسهیل تجارت تحقیقات مختلفی انجام شده است .با توجه به
تعداد زیاد رویهها و قواعد در یک فرآیند تجاری ،اکثر تحقیقات به سادهسازی رویه-
های تجاری معطوف میشود .ارتقاء همکاری میان سازمانهای مرزی ،توسعه پنجره
واحد ،استانداردسازی و استفاده از فناوری اطالعات در مطالعات مختلف مورد توجه
بوده است .در سال  3113محققان آنکتاد مدل تسهیل تجاری ،شامل مولفههای
استاندارد سازی (فرآیند توسعه قواعد جهانی مورد قبول برای فعالیتها ،رویهها،
اسناد و اطالعات تجاری) ،همسانسازی (همراستاسازی اسناد ،رویهها و فرآیندهای
ملی با استانداردها ،رویهها و معادات بینالمللی) و سادهسازی (فرآیند حذف قواعد
غیر ضروری و قواعد اضافی در رویهها و فرآیندهای تجاری) را به عنوان معیارهای
اصلی تسهیل تجارت ارائه کردند (یولن نکست .)3101 ،3این عوامل بر اساس
توصیهنامه شماره  00سازمان ملل در حوزه تسهیل تجاری و الگوی تسهیل تجارت
در کشورها تهیه گردیده است (یوانسیفکت.)3102 ،
در تحقیق انجام شده توسط اسکپ در سال  ،3113بهبود رقابتپذیری تجاری نیازمند
کسب دیدگاهی جامع از استراتژی ملی توسعه تجاری است .در این میان تسهیل
تجارت به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی یک استراتژی جامع توسعه تجاری
معرفی شده است (اسکپ .)3113 ،تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت میباشد که
به کشورها برای حفظ جایگاه و ارتقاء رقابتپذیری تجاریشان کمک میکند (اسکپ،
 ،3110دوال و همکاران .)3103 ،0بر اساس تحقیقات اسکپ در سال  ،3101مدل
تسهیل تجاری شامل مولفههای شفافیت ،سادهسازی ،همنواسازی ،هماهنگی ،استفاده

1.

Beverelli and Neumueller
Unnext
3. Duval
2.
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از فناوری روز ،ظرفیت سازی و کمک گرفتن از فناوری میباشد (وانگ و همکاران،0
.)3102
پورتقال و ویلسون در تحقیقی در سال  3100به بررسی زیر ساختهای نرم و سخت
جهت انجام اصالحات تسهیل تجارت و بهبود عملکرد صادراتی پرداختهاند .در مدل
ارائه شده در این تحقیق محیط کسب و کار (شامل مولفههای شفافیت حکومت ،اعتماد
عمومی به دولت ،روشهای پرداخت در صادرات و واردات ،معیارهای مقابله با
نوسانات ،میزان عالقمندی دولت جهت ارتباط با بخش خصوصی) و کارایی حمل و
نقل و تشریفات گمرکی (شامل مولفههای تعداد و روزهای الزم برای انجام تشریفات
صادرات و واردات) به عنوان عوامل زیرساختی نرم و فناوری اطالعات و ارتباطات
(شامل مولفههای در دسترس بودن آخرین فناوری ،سطح استفاده از فناوری ،توسعه
استفاده از اینترنت توسط کسب و کارها) و زیر ساختهای فیزیکی (شامل مولفههای
کیفیت زیرساختهای بندری ،فرودگاهی ،جادهای و ریلی) به عنوان عوامل زیرساختی
سخت معرفی شدهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که بهبود عوامل زیرساختی
باعث تسهیل تجاری و بهبود عملکرد صادراتی کشورها میشود .بر اساس یافتههای
این تحقیق ،توسعه و بهبود زیرساختهای فیزیکی بیشترین تاثیر را بر تسهیل تجاری
کشورها خواهد داشت .بهبود محیط کسب وکار و کارایی حمل و نقل و تشریفات ،با
تاثیر پذی ری از سطح درآمدی کشورها تاثیر مستقیمی بر تسهیل تجاری کشورها
دارد و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات باعث تسریع در ارائه
تسهیالت و انجام اصالحات خواهد شد ( پورتقال و ویلسون.)3100 ،3
در مدل دیگر ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،3102عوامل
توانمندسازی تجارت تبیین شده است .هدف این مدل آگاهسازی سیاستگذاران
کشورها از مشخصههای بنیادین و اثرگذار بر روی تواناییهای یک کشور جهت
بهره مندی کامل از تجارت است .در این مدل عوامل دسترسی به بازار ،مدیریت
مرزها ،زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل و محیط کسب و کار به عنوان
شاخصهای تسهیل و توانمندسازی تجارت معرفی شدهاند (دبلیو.ای.اف.)3102 ،0
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سایر تحقیقات در حوزه تسهیل تجاری به منظور شناسایی مولفهها و مقولههای آن
انجام شده است .برخی از تحقیقات به دنبال یافتن مولفههای تسهیل تجارت در بخش
دولتی و رویههای مرتبط با سیاستگذاری و نظارت هستند (ماریه و پالن0؛ لی و
کیم .)3102 ،3برخی دیگر از تحقیقات به تسهیل تجارت از طریق بهبود روشها و
رویههای تشریفات گمرکی و بندری پرداختهاند (گرینر3110 ،0؛ پرتقال و ویلسون،
3100؛ دوال و همکاران .)3103 ،در جدول  3لیستی از عوامل مختلف تسهیل تجارت
ارائه گردیده است.
جدول  -4عوامل تسهیل تجاری در تحقیقات مختلف
مقوله

منبع

استراتژی توسعه تجاری

Marie& Pellan. (2011), Lee, H., Kim, C. (2016), ESCAP.
)(2013), Grainger, A. (2007), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018
PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011), ESCAP. (2013),
)Grainger, A. (2008

تجار معتبر

)ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007

توانمندسازی

Marie& Pellan. (2011), Grainger, A. (2008), Grainger, A.
)(2007), OECD. (2018

ثبات قوانین

)Marie& Pellan. (2011), OECD. (2018

رقابت

Marie& Pellan. (2011), Grainger, A. (2007), OECD. (2018),
)ESCAP. (2013

زیر ساخت فیزیکی

)PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011

سادهسازی

Grainger, A. (2007), OECD. (2018), Marie& Pellan. (2011),
)UNCEFACT. (2018), WCO. (2018), ESCAP. (2013

استاندارد سازی

شفافیت
فناوری اطالعات

&ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007), OECD. (2018), Marie
)Pellan. (2011), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018
PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011), Marie& Pellan.
(2011), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018), Grainger, A.
)(2007), OECD. (2018

قوانین پیشرفته

)Grainger, A. (2007), OECD. (2018

مشارکت بخش خصوصی

)Marie& Pellan. (2011), Grainger, A. (2007), OECD. (2018

مشارکت در تدوین قوانین

)UNCEFACT. (2018

هماهنگسازی

Grainger, A. (2008), Grainger, A. (2007), OECD. (2018),
)UNCEFACT. (2018), WCO. (2018), ESCAP. (2013

همنواسازی

)UNCEFACT. (2018), ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007
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همچنین با توجه به ویژگیها و توانمندی کشورها در حوزههای زیر ساختی ،قوانین
و مقررات ،توانمندی نیروی انسانی و سطح فناوری ،توافقنامههای منطقهای و بین
الدوَلی و  ...باعث شده تا مولفههای بدست آمده در هر کشور مجدد مورد بازبینی
قرار گیرند .از سوی دیگر در تحقیقات ارتباط میان مولفهها ،نوع ارتباط و اولویت آنها
برای دستیابی به تسهیل تجارت مشخص نیست .از این رو در این تحقیق سعی شده
است تا با در نظر گرفتن وضعیت کشورمان ،مدلی جامع در خصوص تسهیل تجارت
ارائه شود.

روش شناسی پژوهش
طرح پژوهش :رويکرد کیفی
باتوجه به اینکه در تحقیقات انجام شده مدل جامع و مشخصی به منظور تسهیل
تجاری مشاهده نشده است ما به دنبال درک ،تفسیر و تبیین دقیق پدیده هستیم از این
رو از روش تحقیق کیفی استفاده کردهایم .در پژوهشهای کیفی ،محقق از طریق
فرآیند تفسیر مفاهیم ،به تحلیل پدیدهها از دیدگاه جامعه آماری هدف و در بستر
نهادی و اجتماعی خاص آنها دست مییابد .تحقیقهای کیفی ،با معنای پدیدهها به
جای اندازهگیری و ارزیابی آنها سروکار دارد .رویکرد نظریه برخاسته از دادهها،
یکی از روشهای کیفی است که هدف آن ،شناسایی و شناخت تجربههای افراد از
رویدادها و وقایع ،در بستری خاص است (کوبین و استرائوس .)3110 ،0هدف این
مطالعه نیز بررسی و شناخت و درک اشخاص از مقوله تسهیل تجارت و موانع آن،
برای دستیابی به نظریهای در این حوزه است .بنابراین ،در این تحقیق برای دستیابی
به نظریهای جامع در زمینة تسهیل تجارت ،از روش نظریهپردازی زمینهبنیان استفاده
شده است .کوربین و اشتراوس در سال  0330نظریه دادهبنیاد را اینگونه تبیین
کردهاند :منظور از نظریه دادهبنیاد ،نظریه برگرفته از دادههایی است که در طی فرآیند
پژوهش به صورت نظاممند گردآوری و تحلیل شدهاند .در این راهبرد ،گردآوری و
تحلیل دادهها و نظریهای که در نهایت از دادهها استنتاج میشود در ارتباط نزدیک با
یکدیگر قرار دارند .پژوهشگر به جای این که مطالعه خود را با نظریه از پیش تصور

Strauss and Corbin
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شده ای آغاز کند کار را با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع کرده ،اجازه می دهد که
نظریه از دل دادهها پدیدار شود (کوبین و استرائوس.)3110 ،
رکن اساسی در فرآیند تحلیل ،کدگذاری است .فرآیند تفکیک دادههای تحقیق ،توصیف
و بیان آنها با عباراتی کوتاه در یک جدول را کدگذاری گویند .فرآیند تحلیل شامل
سه نوع کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است (کراسول.)3103 ،0
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق شامل واردکنندگان و صادرکنندگان ،اعضای اتاق بازرگانی
ایران و تهران ،سیاستگذاران دولتی در بخشهای مختلف دولت و تعدادی از استادان
و صاحبنظران دانشگاهی آشنا با مفاهیم تسهیل تجاری انجام شده است .برای
نمونهگیری ،ذینفعان ابتدا به صورت هدفمند و در ادامه تا اشباع تحقیق با استفاده از
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .ترکیب و تعداد ذینفعان به شرح جدول  0است:
جدول  -8نمونه آماری
نام گروه نمونه آماری

سازمان /نهاد

تعداد

واردکنندگان و صادرکنندگان

اتاق بازرگانی ایران /تهران

03

واردکنندگان و صادرکنندگان

مستقل

2

سیاستگذاران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت اقتصاد و امور دارایی

3

اساتید و صاحب نظران

دانشگاه

3

در این تحقیق در سه دور نسبت به مصاحبه با ذینفعان اقدام شده است .در دور اول
با رویکرد نمونهگیری هدفمند با  01نفر واردکننده و صادرکننده و  0نفر سیاستگذار
و  0استاد دانشگاه مصاحبه شد .سپس به منظور اشباع نظری و تکمیل نمونه با
استفاده از رویکرد گلوله برفی  3مصاحبه دیگر انجام پذیرفت .در این مرحله
مصاحبه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد تا به لحاظ مفاهیم بیان شده در مصاحبهها به
همپوشانی حداکثر دست یافتیم .برای این منظور پس از هر مصاحبه صبحتها و
موضوعات مطرح شده با مصاحبههای قبلی مورد مقایسه قرار میگرفت .در طی
مصاحبهها ،موضوعات مختلف مطرح میگردید که بعضاً این موضوعات نیاز به
بررسی تخصصی بیشتری داشت .از این رو در ادامه مصاحبهها از افرادی استفاده
میشد که در آن حوزه خاص تمرکز و دانش بیشتری نسبت به سایر اعضا داشته
باشند.
Creswell
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تمامی مفاهیم به پشتوانه دادههای حاصل از مصاحبهها توصیف شدهاند .پس از دور
اول و دوم مصاحبهها و استخراج مفاهیم و مقولهها دور سوم مصاحبه با  0نفر از
ذینفعان و  3نفر از اساتید انجام شد .در این دور مفاهیم و مقولههای مختلف در
اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا ابعاد مختلف این مفاهیم را بررسی و
توضیحات و نقطه نظرات خود را اعالم نمایند .تمامی مصاحبهها به صورت باز بوده
و با طرح سواالت تحقیق ،نظرات ذینفعان دریافت گردیده است .در تمامی مصاحبهها
از ذینفعان درخواست شده تا با در نظر گرفتن وضعیت موجود و اهداف کالن و
برنامهریزیهای انجام شده کشور و همچنین رویکردها و الگوهای جهانی تجربه شده
و یا در حال اجرا ،صحبتهای خود را تکمیل نمایند.
کیفیت در پژوهش کیفی :معیار مقبولیت 0در ارزيابی نظرية زمینهبنیان
روششناسی و ساختار تحقیق این پژوهش به گونهای است که بتواند اطالعات و
تفسیرهایی دقیق و قابل اعتماد را برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری
فرامرزی ارائه دهد .جدول  0خالصهای از معیارهای سنجش کفایت فرآیند تحقیق و
کیفیت دادهها و تفسیرها را نشان میدهد .برای ارزیابی قابل اتکا بودن دادهها و
تفسیرها ،ترکیبی از معیارهای مورد استفاده در ارزیابی تحقیقات مبتنی بر روش-
شناسی برخاسته از دادهها مورد استفاده قرار گرفته است (کوربین و استرائوس،3
 .)0330در این خصوص معیارهای جدول  0برای تحلیل استفاده شده است است.
جدول  -4معیارهای سنجش کفايت فرآيند تحقیق و کیفیت دادهها و تفسیرها
معیار

شرح

اعتماااد پاا يری :میزاناای کااه

 0ماه هدایت مصاحبهها
بررسی مصاحبه های انجام شده و ارزیابی نتایج و تفسیرهای انجام شده پژوهشاگر توساط
دو نفر از استاد دانشگاه
ارائه گزارشی از نتایج تحقیق به  0نفر از مصاحبه شوندگان و کساب بازخوردهاای آنهاا در
مورد تفسیرهای محقق و بررسی میزان دقیق بودن آنها
انجام مصاحبه مجدد با دو نفر از خبرگاان دانشاگاهی آشانا باا تجاارت فرامارزی باا هادف
بررسی نتایج و مدل بدست آمده
نتیجه  :بسط و پاالیش تفسیرها

نشان می دهد نتایج حاصال از
تحقیق تاا چاه میازان نمایناده
دادههای تحقیق است.

انتقااال پاا يری :میزاناای کااه
قابلیت به کارگیری یافتاه هاای
تحقیاااق را فضاااای واقعااای و

در این تحقیق سعی شده از مصاحبه با ذینفعان مختلف از بخشهای دولتای و خصوصای و
دانشگاهی استفاده شود .این مصاحبهشوندگان ساوابق اجرایای و علمیااتی متعاددی در ایان
حوزه داشته و بعضا از اطالعات جهانی در ایان حاوزه و نتاایج حاصال از ایان مطالعاات در

Credibility
Strauss and Corbin
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عملیاتی نشان می دهد.

کشورهای مختلف مطلع بودند .توضیحات مصاحبه شوندگان با عنایت به تجربیات شخصای
و محیط واقعی کشور و مشاهده تجربیات سایر کشورها به صورت کاربردی ارائاه شاد .باه
گونهای که تقریبا تمامی مصاحبه شوندگان با تاکید بر اعالم مولفههای قابل اجرا به توضایح
عوامل تسهیل تجاری پرداختند.
نتیجه :مفاهیم نظری ارائه شده از دادههای حاصل از مصاحبه شوندگان این مطالعه استخراج
شد.

اتکاااا پا ا يری :میرانااای کاااه

در مصاحبهها شرکت کنندگان وضعیت گذشته و جاری کشور را نیز ماورد بحاث قارار داده
اند .همچنین در پیشنهادات تسهیل تجاری نگاه آیندهنگرانه داشته و بعضا موضوعاتی مطارح
شده که در حال حاضر روند بهبودهای آتی در حوزه تساهیل تجاارت در جهاان را مشاخص
مینمود.
نتیجه :صرف نظر از زمان و مکان ،نتایج و مولفههای یافت شده عماومی باوده و محادود باه
زمان و مکان نیستند.

عمومیاات :میزاناای کااه نشااان

در مراحل متن کاوی و مصاحبهها زمان کاافی زیاادی بارای بررسای صارف شاده اسات و
مصاحبه ها به صورت باز طراحی شده تا محدود به حوزه کوچکی نباشد.
مصاحبه با ذی نفعان با حوزههای تخصصی مختلف انجام شده تا نتاایج مولفاههاای تساهیل
تجارت تنها محدود به یک حوزه نباشد.
مصاحبه شوندگان با عنایت به تجربیاات عماومی خاود در حاوزههاای مختلاف ،پیشانهادات
مختلف در حوزههای مختلف ارائه میدادند تا بتوان به عمومیت در مدل دست یافت.
مصاحبه ها با ذینفعان مختلف تا جایی ادامه یافت که دیگر هام پوشاانی میاان صاحبتهاای
مصاحبهشوندهها به حداکثر رسید.
نتیجه :ابعاد متعددی از پدیده مورد بررسی شناسایی شدند.

تصديق پا يری :میزانای کاه
نشااان ماایدهااد تااا چااه حااد
تفسااایرهای صاااورت گرفتاااه
برآمده از مصاحبه شاوندگان
است و تحات تااثیر ساوگیری
محقق نبوده است.

دو نفر از اساتید دانشگاهی آشنا به موضوع متن های مصااحبههاا را بررسای و تفسایرهای
محقق را ارزیابی و تایید کردند.
محقق با ارائه مختصری از روش اجرایی مصاحبهها به  0نفار از مصااحبه شاوندگان نظار
آنها را دریافت نمود.
نتیجه :بسط و پاالیش تفسیرها

راسااتی :میزاناای کااه نشااان

مصاحبه ها به صورت تخصصی و باز انجاام شاده و مصااحبه شاوندگان باه دور از فشاار
بیرونی نظرات خود را اعالم میکردند.
مصاحبه شوندگان خود عالقمناد باه بهباود فضاای کساب و کاار و تساهیل تجاارت باوده و
مشتاقانه تجربیات و دغدغههای خود را مطرح میکردند.
مصاحبه شوندگان پیگیر دسترسی به نتاایج تحقیاق و نظارات ساایر ذینفعاان بارای بهباود
فضای کسب و کار هستند.
نتیجه :شواهدی دال بر تالش مصاحبه شونده برای گریز از موضوعات مورد بحث یافت نشد.

تطااابق :میزاناای کااه نشااان
مایدهاد یافتااههاا باا ساااختار
ذهناای افاازاد نساابت بااه پدیااده
مورد بررسی تطبیق دارد.

محقق شده از طریق روش های مورد اساتفاده بارای تحقاق اعتمااد پاذیری ،قابلیات اعتمااد و
تصدیق پذیری

فهم پ يری :میزانی کاه نشاان

یافتههای تحقیق توسط  0نفر از ذینفعان در بخشهای دولتی ،خصوصی و دانشگاهی مرتبط
قرار گرفت و همچنین توسط دو نفر از اساتید آشنا به حوزه مورد بررسای و ارزیاابی قارار
گرفت.
نتیجه :یافتههای تحقیق و نامگذاری های انجام شده برای ذینفعان فوق قابل فهم بود.

کنتاارل پاا يری :میزاناای کااه

ذینفعان مختلف در هنگام اعالم مولفههاای تساهیل تجاارت ،وضاعیت کشاور و سیاساتهای
تجاری و اقتصادی را در نظر میگرفتند و همچنین وضعیت اقدامات و برنامههاای کشاور در
خصوص تسهیل و بهبود فضای کسب و کار را در نظر داشتند.
نتیجه :ابعاد مختلف تاثیر گذار بر مدل تسهیل تجاری در مدل در نظر گرفته شده است.

منحصر بودن یافتهها به زمان
و مکان را نشان میدهد .ثباات
و پایاااداری در تبیاااین هاااای
صورت گرفته را مد نظر دارد.

می دهد یافتهها ،ابعااد مختلاف
پدیده مورد بررسی را در خود
جای داده اند.

می دهاد تفسایرها تحات تااثیر
اطالعااات نادرساات یااا طفااره
رفتن مصاحبه شوندگان قارار
نگرفته است.

می دهد نتایج حاصل از تحقیق
تا چه حد نماینادهای از جهاان
واقعاای مصاااحبه شااوندگان
است.
نشان میدهد تا چه حاد ابعااد
قابااال کنتااارل پدیاااده ماااورد
بررسی تمرکز شده است.
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يافتههای پژوهش بر اساس مراحل تحقیق
گام اول -کد گ اری باز :محقق با در نظر گرفتن سواالت تحقیق ،دادههای گردآوردی
شده در مصاحبهها را به دقت مورد مطالعه ،بررسی و تحلیل قرار گرفته داده است.
این امر به منظور شناسایی مفاهیم موجود در مصاحبهها صورت گرفته است تا
بتوان در این مرحله مفاهیم نهفته در آنها را استخراج کرد .به عنوان مثال در مورد
زیر به بررسی مصاحبه افراد در رابطه با موضوع تسهیل تجارت و مفاهیم موجود
در آنها پرداختهایم:
« در همه جای دنیا طرفین تجاری ،دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و
با کمترین هزینه ،میتوانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و
مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند .بر این اساس چنانچه سازمان توسعه تجارت
ایران ،این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کند ،گام بزرگی در جهت
تسهیل تجارت برداشته است».
در نقلقول فوق محقق با تحلیل نکات ذکر شده در رابطه با لزوم ایجاد فهم مشترک
در تبادل پیام میان تجار ،مفهوم «زبان مشترک در تبادل دادهها» را استخراج نموده
است.
پس از بررسی دادهها و انتخاب مفاهیم مناسب برای هر کدام ،هریک از این مفاهیم با
یکدیگر مقایسه شده تا شباهتها و تفاوتهایشان مشخص شود .به عنوان مثال با
مقایسه مفاهیمی همچون «افزایش دانش»« ،عدم تخصص کارکنان»« ،مشاوره گرفتن
در حوزه تجارت»« ،ناکارآمدی نظام کنترل و مدیریت و اداره خارجی» ،محقق متوجه
نیاز به توانمندسازی کارکنان و رویهها میشود .از این روی با ترکیب مفاهیم مذکور
مقوله «توانمندسازی» استخراج شده است.
در مرحله بعدی ،مقولههای استخراج شده به منظور ساختن مقوله کالنتر با یکدیگر
ترکیب میشوند تا مقولهای کاملتر و محوریتر ایجاد گردد .به عنوان مثال با ترکیب
مقولههای «توانمندسازی»« ،زیرساخت پرداخت»« ،زیرساخت فیزیکی» و «فناوری
اطالعات» ،مقوله کالنتر «زیر ساخت» استخراج شده است .در این تحقیق  003مفهوم،
 32مقوله و  0مقوله کالن استخراج شده است .نمونهای از مفاهیم و مقولههای
استخراجی در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  -4توزيع مفاهیم و مقولههای تحقیق
مقوله

مقوله

مفهوم

کالن
استراتژی

استراتژی



عدم استفده از ارز دو نرخی



تجارت و

اقتصادی



آزادی نرخ ارز

نرخ ارز

غیر واقعی باودن و پاایین باودن

اقتصادی



تثبیت نرخ ارز



قیمت گذاری دولتی

بلندمدت



نداشااااتن ماااادل اقتصااااادی



مشکالت ارزی



نرخ باالی تسهیالت

مشخص



متوسط تعرفه باال



محدودیت های نهادی

استراتژی



توسااااعه

خارجی



موانع غیر تعرفه ای

تجاری





ناکارمدی استراتژی های تجاری



برنامهریزی بلند مدت



نداشتن استراتژی کالن



بهبود روابط اقتصادی



نداشتن سیاستگذاری بلند مدت

استراتژی نامشاخص تجاارت
استراتژیهای نامشخص برای

حمایت تولید داخلی



تعرفه گذاری منطقی





دیپلماسی اقتصادی

اقتصاد کالن



سیاساااتهاااای نادرسااات در



هماهنگی سیاساتهاا باا اهاداف
هماهنگی سیاستها با یکدیگر

حمایت از تولید ملی


عادم انطبااق اساتراتژیهاا بااا

منابع


عدم برنامهریزی برای توسعه

آتی


عاادم پایااداری سیاسااتهااای

تجاری
پایبنااادی



عدم پایبندی به تعهدات



به قوانین



عدم اجرای صاحیح قاوانین و

قوانین

عاادم ایفااای تعهاادات و اجاارای



عدم دریافت مالیات عادالنه

ثبااااااات



عدم نوسان ارز



مشاااخص نماااودن سیاساااتهای

اقتصادی



کنترل تورم

تسهیالت بانکی

ثبااااااات



پایااداری سیاسااتهااای بااین



قوانین

المللی

تعهدات

تغییااارات زیااااد در مقاااررات و

حقوق و عوارض



تغییر سیاستها



عدم تداوم سیاستهای اقتصادی



تغییاار قااوانین و پایاادار باودن



عدم ثبات تصمیمات



عدم نوسان تعرفه و تغییر قوانین

آنها و عدم ثبات در دوره اجرایی


تغییرات با اطالع رسانی از قبل

گام دوم -کد گ اری محوری:در حالی که کد گذاری باز ،دادهها را به مقولههای
محوری مختلف تفکیک میکند ،کد گذاری محوری ،مقولهها و زیر مقولههای آنها را با
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توجه به مشخصه ها و ابعاد آنها به یکدیگر مرتبط میسازد .برای کشف نحوه ارتباط
مقولهها با یکدیگر ،محقق از پارادایم استفاده میکند .پارادایم ابزاری تحلیل است که
اشتراوس و کوربین برای مطالعه دادهها پیشنهاد کردهاند .اجزای اصلی پاردایم
عبارتند از مقوله محوری (پدیده) ،شرایط علی ،شرایط مداخله گر ،شرایط بستر
(زمینه) ،راهبردها (کنشها یا واکنشها) و پیامدها (کوربین و اشتراوس.)3110 ،0
مقوله محوری :در میان مقولههای بدست آمده ،مقوله «زیر ساخت» به عنوان مقوله
محوری (پدیده) انتخاب گردیده است .دلیل انتخاب آن به عنوان مقوله محوری این
است که در نهایت تسهیل تجارت (کاهش زمان و هزینه تجارت) به طور مستقیم
نیازمند این مقوله بوده و خود را در ایجاد این مقوله نشان میدهد .در بسیاری از نقل
قولهای بررسی شده در این تحقیق ،به این مقوله به عنوان یکی از اصلیترین
مقولهها به جهت تسهیل فرآیند تجارت اشاره داشتهاند .به گونهای که مشخص است
با داشتن زیرساختهای ضعیف و ناکارآمد نمیتوان به تسهیل تجارت جامع دست
یافت .بنابراین این مقوله به عنوان مقوله محوری در مرکز مدل قرار داده شده است.
برچسب انتخاب شده برای مقوله نیز انتزاعی بوده و در عین حال از جامعیت
برخوردار است .مطابق مدل سازمان ملل ،فرآیند تجارت فرامرزی را میتوان به سه
گام اصلی طبقهبندی نمود :خرید ،حمل و پرداخت .فرایند خرید به ارتباط میان دو
تاجر باز میگردد با این حال در بعد حمل ،ذینفعان متعددی همچون متصدیان حمل
و نقل ،گمرک ،نهادهای نظارتی و استاندارد و  ...و در حوزه پرداخت ،بانکها ،بیمهها،
موسسات اعتبارسنجی و  ...نقش دارند .ناکارآمدی این دو بخش حمل و پرداخت در
مصاحبههای اکثر ذینفعان به عنوان یکی از چالشهای تسهیل تجارت مطرح شده
است .مصاحبه شوندگان بیان داشتهاند که این زیرساختها (زیرساخت پرداخت،
زیرساخت فیزیکی) میبایست بهبود یابند .استفاده از اتوماسیون ،بهبود فرآیندها و
سازوکارهای اجرایی ،مقوله دیگری بود که مصاحبه شوندگان به آن اشاره داشتند.
مقولههای توانمندسازی نیروی انسانی و سادهسازی فرآیندها از دیگر مقولههای
اصلی در تسهیل تجارت هستند.
شرايط علی :مقوله «استراتژی تجاری و اقتصادی بلند مدت» به منزله شرایط علی در

Strauss and Corbin

1.
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وقوع یا توسعه پدیده در نظر گرفته شده است .به این معنی که داشتن زیرساختهای
مناسب در حوزه های حمل و نقل ،بانکی ،نیروی انسانی و فناوری نیازمند داشتن
استراتژی های بلند مدت و حمایتی است .اکثر مصاحبه شوندگان یکی از علل نداشتن
زیرساخت های فیزیکی مناسب در حوزه حمل و نقل و بندری و فرودگاهی را نداشتن
استراتژی بلندمدت توسعه تجاری عنوان داشتهاند و ذکر کردهاند که نداشتن یک
استراتژی توسعه تجاری بلندمدت و با ثبات ،باعث شکلگیری ناموزون و ناقص
زیرساخت های فیزیکی در نقاط مختلف کشور شده است .در حوزه اقتصادی نیز ذکر
گردیده است که نبود یک استراتژی مشخص اقتصادی و بلندمدت و با ثبات ،باعث
ضعف در زیرساخت پرداخت و مالی کشور در حوزههای بانکی ،ارزی و بیمهای
گردیده است و این حوزه همواره بیشترین نوسانات را در حوزه فرآیندها و
رویکردها داشته است .زیرساخت پرداخت کشور به همین دلیل ،همواره دچار
تغییرات مستمر بوده و باعث شده تا تسهیل تجارت با چالش مواجه گردد .از دیگر
علل وقوع ضعف در زیرساختها و فرآیندها ،به نقل از مصاحبه شوندگان ،میتوان
به بیثباتی در اجرای قوانین و مقررات اشاره داشت .بیثباتی قوانین باعث شده تا
سرمایهگذاران و تجار و سایر ذینفعان نتوانند به صورت پایدار و مطمئن به توسعه
زیرساختهای فیزیکی ،پرداخت ،فناوری و نیروی انسانی بپردازند .از این رو در این
تحقیق با توجه به نیازمندی توسعه زیرساخت به وجود استراتژیهای توسعه تجاری
و اقتصادی و ثبات قوانین ،مقوله استراتژی بلند مدت به عنوان شرایط علی بروز
پدیده در نظر گرفته شده است.
شرايط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر مجموعهای از وقایع و شرایط هستند که پس از
شروع مطالعه و در حین انجام پژوهش رخ میدهند .در پژوهش حاضر مقوله
«شفافیت» به عنوان شرایط مداخله گر رخ داده است .در میان یافتههای تحقیق
مصاحبه شوندگان به لزوم جریان آزاد اطالعات و اطالع رسانی دقیق و به موقع به
منظور انطباق تجار اشاره داشتهاند .جریان آزاد اطالعات و دسترسی به موقع به
اطالعات باعث میشود تا همه ذینفعان ضمن داشتن زمان کافی برای انجام تغییرات،
آمادگی خود و فرآیندهای خود را اصالح نمایند .مقوله دیگر «عدم فساد» به عنوان
یکی از عوامل موثر در زنجیره تسهیل تجارت ذکر گردیده است .به نقل از مصاحبه
شوندگان فساد باعث ناکارمدی فرآیند و عدم استقبال کارگزاران از بهبودهای
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فرآیندی ،ایجاد قوانین و رویههای مبهم و یکجانبه میگردد که این عوامل میتواند
تسهیل تجارت را با مشکل مواجه کند« .تبیین دقیق» قوانین و رویهها به منظور اینکه
همه به صورت یکسان از قوانین و مقررات و رویهها ،برداشت یکسانی داشته باشند
نیز از موارد دیگری است که باعث ایجاد مشکل در تسهیل تجارت میشود .تبیین
دقیق قوانین و مقررات و سیاستها باعث میشود تا ضمن جلوگیری از کندی فرآیند
به ع لت نامشخص بودن آن توسط کارگزاران دولتی و قانونی و تجار ،از بروز فساد
نیز جلوگیری گردد.
شرايط زمینه :شرایط زمینه گروهی از موقعیتها و شرایطی هستند که زمینه ایجاد
پدیده مورد نظر را فراهم میسازند و بر نوع کنشها و رفتارها تاثیر میگذارند و
مقوله محوری و نتای ج منتج از آن را تحت تاثیر قرار میدهند .در این تحقیق مقوله
«امکان رقابت» به عنوان شرایط زمینه انتخاب گردیده است .امکان رقابت از دو مقوله
«اجرای عادالنه» و «عدم تبعیض» استخراج شده است .اجرای عادالنه قوانین و
مقررات برای تمامی تجار (خصوصی ،دولتی یا شبه دولتی) باعث میشود تا
رویههای ناکارآمد و استثناها در رویهها کاهش یافته و رویهها استانداردتر اجرا
شوند .عدم تبعی ض فرآیندی و قانونی نیز خود از عوامل تاثیرگذار بر تسهیل فرایند
تجارت است .امکان رقابت با توجه به تاثیرگذاری بر روی مقولههای راهبرد ،پدیده و
پیامد مقوله زمینه انتخاب گردیده است.
مقوله راهبردی :در این تحقیق «استاندارد سازی» و «زنجیره تامین پایدار» به عنوان
مقوله راهبردی انتخاب شده است .راهبردها یا کنشها فعالیتهای هدفمندی هستند که
راهبردهایی برای پدیده مورد نظر فراهم مینمایند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایج
میشوند .مقوله استانداردسازی از مقولههای «قوانین پیشرفته»« ،قاعده گذاری»،
«زبان مشترک»« ،به رسمیت شناختن متقابل»و «یکسان سازی» استخراج شده است.
از خالل مصاحبهها به لزوم ایجاد قوانین پیشرفته و قاعدهگذاری مکرراً تاکید شده
است به این مفهوم که قوانین به صورتی ایجاد گردند که با یک مکانیزم تعریف شده
و کوتاه بتواند بازخوردهای محیطی و اجرایی را جمعآوری نموده و بتوانند به
سرعت اصالح شوند .در این رویهها میبایست به خوبی ساختار فرجامخواهی و
رویههای اعتراضی برای تجار در نظر گرفته شود .این رویهها و قوانین پیشرفته
میبایست به صورت مناسب قاعدهگذاری گردند تا به صورت تعریف شده و رایج در
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میان ذینفعان به رسمیت شناخته شده و به صورت مستمر این قواعد و قوانین
فراخوانی و استفاده شوند .ایجاد زبان مشترک و به رسمیت شناختن متقابل و یکسان
سازی فرآیندها میتواند در ایجاد ارتباطات فرآیندی بین سازمانی کمک نموده و
بسیاری از فعالیتها را سادهسازی نماید و همچنین تبادل اطالعات را آسانتر ساخته
و باعث میگردد از فعالیتهای تکراری جلوگیری شود .استفاده از قوانین پیشرفته و
قاعدهگذاری میتواند در توسعه زیرساختهای فیزیکی و پرداخت نیز موثر باشد.
مقوله زنجیره تامین پایدار نیز از مقولههای «تجار معتبر»« ،ائتالف تجار»« ،مشارکت
بخش خصوصی» بدست آمده است .از دید صاحبنظران ،همکاری تجار و بخش
خصوصی (حمل و نقل ،پرداخت ،استاندارد و  )...در توسعه قوانین و زیرساختها
میتواند بسیار موثر باشد .این مشارکت میبایست به گونهای مستمر و پایدار باشد
تا بتوان با توسعه ظرفیتهای ذینفعان بخش خصوصی ،ساختاری بلندمدت و پایدار
ایجاد نمود.
پیامدها :پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنشهای مربوط به پدیده مورد نظر
حاصل میشوند .مقوله «تسهیل تجارت» پیامد راهبرد است« .سادهسازی»،
»همنواسازی» و «هماهنگسازی» جزء مفاهیمی است که در مقوله تسهیل تجارت
مشاهده میشود .سادهسازی و هماهنگسازی روشهای تجارت [از جمله] فعالیتها،
شیوهها و تشریفات در جمعآوری ،ارائه ،تبادل و پردازش دادههای مورد نیاز برای
جابجایی کاال در تجارت بینالمللی از اجزای تسهیل تجارت است .همنواسازی
فرآیندها ،رویهها ،قوانین و زیرساختها به معنای ایجاد یک کل از طریق اجزای
متفاوت است .از این طریق میتوان با ایجاد یک سینرژی میان ذینفعان و اجزاء،
تجارت فرامرزی را تسهیل نمود .در شکل  0مدل حاصل از کدگذاری محوری ارائه
شده است.
گام سوم -کدگ اری انتخابی :در این مرحله محقق بر اساس نتایج کدگذاری باز و
محوری به ارائه نظریه میپردازد .در این مرحله سعی میشود با ایجاد ارتباط میان
مقولهها حول مقوله محوری به منزله مفهوم اصلی ،روابط نظری برای پدیده ارائه
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شده و ضمن آن ،حول این رشته اصلی ،بین مفاهیم و مقولهها ،ارتباطی نظاممند
ایجاد شود (کوربین و اشتراوس.)3110 ،0

شکل  -1مدل حاصل از کد گ اری محوری

کدگذاری انتخابی با روشن کردن خط داستان ،بر اساس الگوی ارتباط شناسایی شده
بین مقولهها و زیر مقولهها در کد گذاری باز و محوری ،شروع میشود .گامهای
کدگذاری انتخابی عبارتند از :معین کردن خط داستان ،ارتباط دادن زیر مقولهها به
مقوله اصلی از طریق پارادایم ،اعتبار بخشی به روابط و پر کردن شکافهای بین
مقولهها .در این تحقیق برای کدگذاری انتخابی با استفاده از روش مصاحبه با
ذینفعان ،به تعیین روابط ،شدت و جهت رابطه بین مقولههای مرحله کدگذاری
محوری پرداخته ایم و نتایج و مدل حاصل را مجدد جهت ارزیابی به ذینفعان تحقیق
ارائه کرده و ارزیابی و تایید آنها را کسب کردهایم .الزم به ذکر است در مرحله بعدی
تحقیق با استفاده از مدل سازی تفسیری-ساختاری روابط میان مولفهها مورد تحلیل
قرار گرفته است که نتایج در مقاله دیگری ارائه شده است.
Strauss and Corbin

1.
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در مدل حاصل از کد گذاری انتخابی« ،استراتژیهای توسعه تجاری و اقتصادی» دو
رکن اصلی تسهیل تجارت در کشور ما هستند .این دو بعد میتوانند در «توسعه
زیرساختها» (فیزیکی و مالی و توانمندسازی و فناوری اطالعات)« ،ایجاد ثبات در
قوانین» و عدم تغییر مستمر و یکباره آنها و امکان «مشارکتگیری از تجار و بخش
خصوصی» در توسعه و قانونگذاری و همچنین در شکل گیری «شفافیت و ثبات
اقتصادی» موثر باشند .مشارکت ذینفعان و شفافیت باعث شکلگیری «قوانین ساده،
روان ،کارآمد و استاندارد» میگردد  .از سوی دیگر با استفاده از «زیرساختهای
قوی»« ،ثبات قوانین» و «مولفههای اقتصادی» مناسب میتوان «زنجیره تامین پایدار»
در حوزه تجارت فرامرزی ایجاد نمود .با ایجاد «زنجیره تامین پایدار» و «قوانین و
مقررات استاندارد» ،میتوان به «سادهسازی»« ،هماهنگسازی» و «همنواسازی»
فرآیندها ،رویهها ،مقررات و زیرساختها اقدام نمود تا فضای کسب و کار در حوزه
تجارت فرامرزی تسهیل گردد.
از دید سیاستگذاران (به نقل از مصاحبهشوندگان) دو بعد امکان افزايش نظارت و
تسهیل تجارت توامان میبایست در نظر گرفته شود .در حالی که تجار و ذینفعان
بخش خصوصی بیشتر دغدغه تسهیل تجاری را دارند .این دو بعد ممکن است در دو
طیف مختلف و مخالف یکدیگر باشند به گونهای که محور نظارت به دنبال بررسی
دقیقتر و استثنائات کمتر و قوانین پیچیدهتر است در حالی که در تسهیل تجارت به
دنبال کاهش زمان و هزینه انجام فرآیندهای تجاری از طریق سادهسازی،
انعطافپذیری ،استفاده از فناوری اطالعات و استانداردسازی رویهها و مقررات است.
در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن ضرورت توجه به هر دو بعد« ،امکان و افزایش
نظارت» با ایجاد «یکسانسازی فرایندها و قوانین» و «زنجیره تامین پایدار» ایجاد
میگردد و «تسهیل تجاری» نیز از طریق سادهسازی ،همنواسازی و هماهنگسازی
این فرآیندها به دست میآید.

بحث و نتیجه گیری
همانگونه که بیان شد هدف تحقیق ارائه مدلی به منظور تسهیل تجارت فرامرزی در
کشور است .بدین منظور با روش تحقیق کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه برخاسته از
دادهها با ذینفعان مختلف مصاحبه و در نهایت مولفههای تسهیل تجارت تعیین و در
مرحله بعدی با استفاده از کدگذاری محوری و انتخابی ارتباط میان مولفهها تعیین و
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مدل تحقیق ارائه گردید .با بررسی مولفههای شناسایی شده در تحقیق با سایر
تحقیقات انجام شده در جدول  ،0همپوشانی زیادی میان آنها وجود دارد.
جدول  -4مقايسه مولفههای مدل پیشنهادی با تحقیقات پیشین
مقوله /مفهوم

عنوان پژوهش

شاارایط علاای :اسااتراتژی

عملکرد تجاری و تسهیل تجارت ،سال  ،3100پیرز و ویلسون ،گمرک و تسهیل تجارت  ،سال

تجاااری و اقتصااادی بلنااد

 ،3110گرینر ،طراحی و بکارگیری تسهیل تجارت در آسیا و اقیانوسیه ،3100 ،اسکپ

شااارایط زمیناااه :امکاااان

تسهیل تجارت در آسهآن ،3100 ،ماریاه و پاالن ،پاژوهش گمارک و تساهیل تجاارت  ،ساال

مدت
رقابت

 ،3110گرینر ،تسهیل تجارت و اقتصاد جهانی ،سال  ،3100سازمان او-ای-سی-دی

مقوله محوری :زیر ساخت

پژوهش عملکرد تجاری و تسهیل تجارت ،سال  ،3100پیرز و ویلسون

مداخله گر :شفافیت

راهنمای بهکارگیری تسهیل تجارت ،3100 ،یوان-سیفکت ،توافقناماه تساهیل تجاارت،3100 ،
سازمان تجارت جهانی ،پژوهش گمرک و تسهیل تجارت  ،سال  ،3110گرینر ،تسهیل تجاارت
و اقتصاد جهانی ،سال  ،3100سازمان او-ای-سی-دی ،تسهیل تجاارت در آساه آن،3100 ،
ماریه و پالن

مقوله راهبردی :اساتاندارد

تسهیل تجارت در آسه آن ،3100 ،ماریه و پالن ،اثرات تسهیل تجارت بر حاشایه گساترده و

ساااازی ،زنجیاااره تاااامین

فشرده تجارت ،3102 ،کیم و لی ،طراحی و بکارگیری تسهیل تجاارت در آسایا و اقیانوسایه،

پایدار

 ،3100اسکپ ،پژوهش گمرک و تساهیل تجاارت  ،ساال  ،3110گرینار ،راهنماای بکاارگیری
تسهیل تجارت ،3100 ،یوان-سیفکت ،توافقنامه تسهیل تجارت ،3100 ،سازمان تجارت جهانی

پیامد :تسهیل تجارت

پژوهش گمرک و تساهیل تجاارت  ،ساال  3110و  ،3110گرینار ،تساهیل تجاارت و اقتصااد
جهانی ،سال  ،3100سازمان او-ای-سای-دی ،راهنماای بکاارگیری تساهیل تجاارت،3100 ،
یوان-سیفکت ،توافقنامه تسهیل تجارت ،3100 ،سازمان تجارت جهانی ،طراحی و بکاارگیری
تسهیل تجارت در آسیا و اقیانوسیه ،3100 ،اسکپ

تعیین استراتژیهای بلندمدت و با ثبات در حوزههای اقتصادی و تجاری از جمله
مواردی است که بنا به نتایج تحقیق میبایست به منظور تسهیل تجارت در کشور
مورد تاکید قرار گیرد .بر اساس نظرات مصاحبهشوندگان مدل مشخص و تعریف
شدهای در خصوص این استراتژیها در کشور وجود ندارد .این عوامل در تحقیقات
دیگر جزء اولویتهای مدل تسهیل تجاری ذکر نگردیده بود .عامل دیگری که به عنوان
مانع تسهیل تجارت در کشور مطرح گردید ،توجه و تاکید بر نظارت دقیق در اسناد و
رویه هاست .این امر باعث شده تا اکثر قوانین موجود با نگاه سختگیرانه تدوین و
رویهها و تشریفات زمانبر بوده و باعث افزایش هزینه مبادالت تجاری شود .در مدل
تحقیق سعی شده تا تعادلی میان بعد نظارت و تسهیل ایجاد شود .در مدل تحقیق
ضمن توجه به رویههای نظارتی از طریق سادهسازی ،هماهنگسازی و همنواسازی،
تسهیل تجاری محقق میگردد .در هنگام مطالعه تحقیقات انجام شده در سایر
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کشورها تقابل این دو بعد چندان مشاهده نمیشود ولیکن در کشور ما در خالل
مصاحبهها ،ذینفعان به این موضوع مکرر اشاره داشتند.
در نظریه برخاسته از دادهها عالوه بر استفاده از مصاحبه در جمعآوری دادهها بر
مشاهدات مستقیم و مطالعه مستندات نیز توجه شده است .در این تحقیق بر دانش و
تجربه مصاحبهشوندگان تاکید شده است .از این رو میتوان انتظار داشت با استفاده
از منابع گستردهتر و انجام مشاهدات در دوره زمانی بلند مدتتر ،بینش عمیقتری در
خصوص تسهیل تجارت فراهم شود .از سوی دیگر همانند اغلب مطالعات مبتنی بر
نظریه برخاسته از دادهها  ،یافتههای این مطالعه با اتکاء به دیدگاهها و تجربیات افراد
و شرایط محیط تحقیق میباشد ،لذا نتایج حاصله در شرایط و محیط مشابه قابل
تعمیم است .در انتها پیشنهاداتی که میتواند فراروی محققین آتی برای ادامه این
پژوهش مد نظر قرار گیرد به شرح زیر ارائه شده است:
با توجه به اینکه در مدل حاصل از تحقیق ،ضریب نفوذ و وابستگی میان مولفهها
تعیین نشده است پیشنهاد میشود با استفاده از روشهای تحقیق کمی همچون
مدلسازی تفسیری-ساختاری روابط میان مولفهها تعیین شود .از سوی دیگر با
عنایت به اینکه تاکنون مدل جامعی در کشور در خصوص ایجاد یک مدل موثر و
کارآمد برای نظارت بر فرآیندهای تجارت فرامرزی ارائه نشده است ،انجام تحقیقات
در این خصوص می تواند به موضوع تسهیل تجارت نیز کمک نماید .الزم به ذکر
است ،اقدامات تسهیل تجارت بسیار به هم مرتبط هستند اگرچه اغلب به عنوان عناصر
مستقل نام برده میشوند از این رو به منظور اثربخشی اقدامات میبایست رویکردی
سیستماتیک و یکپارچه و گام به گام برای آن پیشنهاد شود .بر این اساس بررسی
اولویت اقدامات و ترتیب آنها با استفاده از روشهای تحقیق کمی نیز میتواند به بسط
و اجرای مدل تحقیق کمک نماید.
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Introduction: One of the persistent and basic questions of the organizational research
literature is why some organizations outperform others. The answer can be found in
supply chain management. Given the new concepts of supply chain management and
similar concepts that result in a higher cooperation and closer relationships between a
firm and its suppliers, nowadays, suppliers and clients are no longer considered as
competitors of the organization, but rather as members of a larger groups known as
supply chain. Each member in the chain aims at maximizing the profitability and
improving the total performance of the chain (Perez-Franco et al., 2016). Hatamifar
et al. (2017) surveyed the effectiveness of integrated supply chains in hotels to achieve
competitive advantages. The three factors of internal integrity, product integrity and
customer integrity had positive functions. Santajo Mandal et al. (2017) surveyed the
role of the capabilities and integrity of supply chains in the improvement of their
flexibility. The risks and uncertainty of a supply chain have become important and
interesting subjects for research over the past few years. Supply chain risk is a
potential incident that might prevent the normal flow of materials and information
within the chain. It is, therefore, a disruption in the function of the supply chain. The
main feature of a supply chain is connectivity of its members so that the risk of one
member can be transmitted to other members. When one supplier declares bankruptcy,
for instance, not only its business but also all the other members of the supply chain
are affected.
Methodology: A questionnaire was used for data gathering, and the collected data
were analyzed based on partial least squares. Given that the structural equation model
was used for the data analysis, the sample group size was determined based on the
relevance between the number of the statements and respondents. The relevance was
obtained based on the relationship 5 < A < 15. Taking into account that the
questionnaire comprised of 83 statements, the sample group size was found to be 793,
i.e. nine participants for each statement. A pilot study was also conducted with 20
participants based on which the reliability of the questionnaire was determined using
Cronbach’s alpha. The structure of the questionnaire is presented in Table 1.
To test the research model, a structural equations model was used based on the partial
least square approach. Before interpreting the model, we needed to make sure that the
model suited our objectives and its results would be reliable by confirming it generally
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in terms of measurement and structure. Therefore, Cronbach’s alpha, composite
reliability, and convergent validity were used (Table 2). By making sure about the
suitability of the measurement model, the reliability of the structural model was
examined using cv.red and cv.com.
Table 1. Structure of the questionnaire
Variables
Number of statements Cronbach’s alpha
Competitive advantage
13
0.824
Supply chain risk management
32
0.837
Integrity of the whole supply chain
32
0.892
Organization performance
6
0.799
Table 2. Total structure reliability and goodness of fit
Variables
AVE
C.R
Cronbach’s alpha C.V RED
Competitive advantage
0.75
0.923 0.889
0.75
Supply chain risk management
0.648 0.916 0.648
0.647
Integrity of the whole supply chain 0.711 0.924 0.898
0.711
Organization performance
0.813 0.963 0.953
0.187

CV. COM
0.75
0.647
0.711
0.802

Finally, since the model was based on partial least square, the total goodness of fit
was examined using the GOF index, which was higher than 0.3. So, the general
goodness of fit of the model was supported. The index was obtained using the
following formula:
(1)
GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 = 0.324
Having confirmed the goodness of fit for the model at the three levels of the structural
equation model in Smart PLS, the hypotheses were examined.
Results and Discussion: The results indicated that an improvement in the risk
management of a supply chain prepares the ground for the improvement of
organizational performance (t = 8.417, β = 0.277). Undoubtedly and as noted, what
affects organizational performance is the risk of the supply chain that may deter the
improvement of the business performance of the organization and the optimized use
of all the resources of the organization toward improved performance. When the risk
of the supply chain as a whole increases, the organization fails to make decisions in
uncertain situations, which may lead to the inefficiency of the decisions made by the
organization and the efforts to steer the organization.
Conclusion: Needless to say, risks may cause loss of performance. On the other hand,
the organization can perform more satisfactorily in implementing its decisions when
the risk is managed effectively. In this regard, our results are consistent with the
findings of Heidari et al. (2016). It was shown that the integrity of a supply chain can
be effective in organizational performance (t = 5.966, β = 0.247).
The proposed model is a supply chain management model adjusted for the modern
environment of the industry in Iran. The features and capabilities of the model make
it more flexible and easy to expand so that it can be used in different companies in
different industries with different management policies.
Keywords: Integrated management of electronic supply chain of goods, Competitive
advantage, Supply chain risk, Performance of company.
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بررسی تاثیرگذاری مديريت يکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کاال از طريق
متغیرهای تعديلگر مديريت ريسک زنجیره تامین و مزيت رقابتی بر عملکرد
سازمانی
سید حمزه خرم نسب ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات ،دوبی ،امارات
فرهاد حسین زاده لطفی ،0استاد گروه ریاض ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
محمد رضا شهریاری ،دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
مانی شریفی ،دانشیار گروه مهندسی صنایع  ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
تاریخ دریافت0399/10/82 :

تاریخ پذیرش0399/12/09 :

چکیده
توجه به عملکرد سازمانی و راهکارهای بهبود آن همواره از دغدغههای مدیران بوده است.
مدیران سعی بر این داشتهاند که برای بهبود عملکرد سازمانی از ابزارهایی که در اختیار دارند
به نحو احسن بهره بگیرند .هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچگی
زنجیره تامین الکترونیکی از طریق متغیرهای تعدیلگر ،مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت
رقابتی بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است .تحقیق حاضر بر اساس هدف از
نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی  -همبستگی است.
جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بوده که بر
اساس روش چو-بنتلر یک نمونه متشکل از  393نفری از آنها انتخاب گردید .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه بود ،این پرسشنامه مبتنی بر  23گویه بوده است که پایایی آن با استفاده از
معیار آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و بارهای عاملی تایید گردید و روایی آن نیز از طریق سه
روش روایی محتوی ،روایی همگرا و روایی افتراقی با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی
تایید گردید .دادهها به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت یکپارچه زنجیره تامین
الکترونیکی ،مزیت رقابتی و همچنین مدیریت ریسک زنجیره تامین میتوانند زمینه را برای
بهبود عملکرد سازمانی مهیا نمایند.
کلمات کلیدی :ریسک زنجیره تأمین ،عملکرد شرکت ،مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین
الکترونیکی ،مزیت رقابتی.
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مقدمه
زنجیره تأمین نقشی مهم و حیاتی در بقای کسب و کار دارد .وقتی عملکرد شرکت دچار
ضعف شود شرکت از رقابت در بازار خارج شده و احتماالً به اضمحالل میرود .این
وضعیت شرکتها را وامی دارد تا بیشتر بر قابلیت زنجیره تأمینشان به عنوان ابزار
بهبود یا حفظ رقابتپذیری متمرکز شوند (اودین 0و همکاران .)8112 ،سالوادور 8و
همکاران ( )8110معتقدند که وقتی شرکتها در رابطه با دغدغههای کیفیت و جریان
مواد با تأمینکنندگان و مشتریان تعامل میکنند ،میتوانند انتظار عملکرد به موقعتری
بر اساس تحویل به موقع و سریع داشته باشند .در حوزه سنجش عملکرد کیفی یا کمی
بودن شاخصها ،هزینهای یا غیر هزینهای بودن شاخصها ،انعطافپذیری و تحویل
هزینه ،بهرهبرداری از منبع ،انعطافپذیری ،شفافیت ،اعتماد و نوآوری شاخصها را
مورد توجه قرار دادهاند (پیریز فرانسیکسو و همکاران .)8102 ،3بدین ترتیب کامال
آشکار است که تصمیم گیری درباره مدیریت تامینکننده نقش قابل توجهی در تولید و
مدیریت لجستیک شرکتها دارد و بسیاری از شرکتهای با تجربه بر این باورند که
مدیریت تأمینکنندگان مهمترین فعالیت یک سازمان به شمار میآید (وی و همکاران،0
 .)8112از طرفی تجارت الکترونیک نیز به دلیل امتیازات بیشماری که در اختیار
کاربران قرار میدهد ،خیلی زود به بستری برای انجام تجارت در میان اقشار جامعه
تبدیل شده است (محمد شفیعی و همکاران .)0392 ،در این بین شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب ،به دلیل گستردگی زنجیره تامین در صورتی که سعی بر بهبود عملکرد
سازمانی خود داشته باشد ،نیازمند توجه ویژه به زنجیره تامین خود بوده و در
صورتی که بتواند در توسعه قابلیتهای زنجیره تامین خود ،از جمله یکپارچگی زنجیره
تامین و مدیریت ریسک زنجیره تامین موفقتر عمل نماید بهتر میتواند به اهداف کسب
و کاری خود دست یابد و چشماندازهای طراحی شده را محقق سازد ،که این موضوع
برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یک موضوع حیاتی است .سئوال اصلی در این
تحقیق این است که آیا مدیریت ریسک ،یکپارچگی زنجیره تامین و مزیت رقابتی میتواند
بر عملکرد سازمانی شرکت اثرگذار باشند؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زنجیره تأمین شامل تمامی بخشهایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین
خواسته مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند .این بخشها شامل تولیدکننده،
تأمینکننده ،بخش حمل و نقل ،انبارها ،خرده فروشیها و مشتریان هستند و
فعالیتهایی چون توسعه محصول جدید ،بازاریابی ،عملیات اجرایی ،توزیع ،خدمات
مالی ،خدمات مشتری و موارد دیگر را دربر میگیرند .زنجیره تأمین یک مجموعه پویا
از جریان اطالعات ،محصول و سرمایه در بین سطوح مختلف خود است ،که مشتری
تنها یک جزء درگیر و درونی در زنجیره تأمین است .مدیریت زنجیره تأمین در ابتدا در
اوایل سال  0921مطرح شد و بعد از آن توجه بسیار زیادی به آن شده است (المبرت
و کوپر .)8111 ،0تا آنجا که در اوایل سال  ،0991دانشگاهیان برای دادن ساختار به
مدیریت زنجیره تأمین تالش زیادی انجام دادهاند .در طی این سالها تعاریف متعدد و
مختلفی از لجستیک 8و مدیریت زنجیره تأمین شده است که به طور خالصه در ذیل
آورده شده است (ابریکه و همکاران.)8101 ،3
مديريت يکپارچگی زنجیره تامین الکترونیکی
المبرت و همکاران )0991(0اظهار میدارند که هدف از یکپارچگی ،بهبود کارایی و
اثربخشی کل فرایند در میان اعضای زنجیره تامین میباشد .یکپارچگی زنجیرههای
تامین در سطوح استراتژیک و عملیاتی صورت میگیرد و یکی از دالیلی که سازمانها
دست به یکپارچگی زنجیرههای عرضهشان میزنند ،جهانی شدن میباشد (وست بروک
و همکاران .)8110 5جهانی شدن منجر به افزایش تقاضا برای تنوع محصول و همچنین
دوره عمر کوتاهتر محصول گردیده و به همین خاطر میتوان این گونه استدالل نمود
که رقابت بین شرکتها نیست ،بلکه بین زنجیرههای تامین میباشد .طبق یک اظهار،
منفعت یکپارچهسازی مدیریت زنجیره تامین ،توانایی طراحی سریعتر محصوالت با
کیفیت باالتر و هزینههای پایینتر در مقایسه با یک شرکت واحد است (آجمیرا و
کوک.)8119،2
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مديريت ريسک در زنجیره تامین الکترونیکی
در چند سال اخیر ریسک و عدم اطمینان در زنجیره تامین به موضوعی مهم و جذاب
در بین پژوهشگران و محققان تبدیل شده است .ریسک در زنجیره تامین ،رخداد
بالقوهای است که از جریان طبیعی مواد اطالعات در زنجیره تامین جلوگیری میکند و
به همین دلیل ،به اختالل در زنجیره تامین منجر میشود .ویژگی اصلی زنجیره تامین،
ارتباط همه اعضای آن است ،به همین دلیل ،ریسک مربوط به یک قسمت به سایر اعضا
نیز منتقل میشود .برای مثال ،زمانی که یک تامینکننده ورشکست میشود ،عالوه بر
این که بر حلقه بعد از خود تاثیر میگذارد ،بر همه اعضای زنجیره تامین تاثیر نیز
میگذارد.
در حالت کلی ،ریسک زنجیره تأمین به شکل «رویدادها یا وضعیتهای ممکن الوقوع
ولی نامعلوم که درصورت وقوع پیامدهای مثبت یا منفی بر اهداف سازمان دارد»
تعریف شده است .با وجود تأثیرات زیاد ریسک زنجیره تأمین ،این مفهوم موضوع
جدیدی است که در گذشته توجه اندکی به آن شده است .طیف وسیعی از ریسکهایی
که در زنجیره تأمین وجود دارند ،ممکن است اثرات منفی بر عملکرد زنجیره تأمین وارد
کنند؛ بنابراین ،سازمانها به منظور غلبه بر ریسکهای زنجیره تأمین ،باید از
راهبردهای مناسب برای مدیریت و کنترل آنها استفاده کنند.
پیشینه پژوهش
بیگلری و همکاران ( )0392به بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تأمین در صنعت
ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان پرداختند .نتایج این تحقیق از نیاز شرکتهای
ساختمانی به افزایش سطح یکپارچگی با تأمینکنندگان برای بهبود حکایت دارد.
حاتمیفر و همکاران ( ) 0392به بررسی اثرگذاری عملکرد یکپارچه زنجیره تامین هتلها
به منظور کسب عملکرد مزیت رقابتی پرداختند .سه عامل یکپارچگی داخلی ،یکپارچگی
محصول و یکپارچگی مشتریان دارای عملکرد مثبتی هستند و به خوبی توانستهاند
عملکرد مثبتی را از خود به جای بگذارند .اما از سوی دیگر سه عامل سطوح همکاری
و یکپارچگی تأمینکنندگان به هیچ وجه نتوانستهاند عملکرد مثبتی در یکپارچگی زنجیرة
تامین هتلهای شهر اصفهان داشته باشند .صمدیان و حسینی ( )0395به بررسی تاثیر
یکپارچگی زنجیره تا مین بر مزیت رقابتی پرداختند .نتایج به نشان داده است که
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یکپارچگی زنجیره تامین زمینهساز بهبود و تقویت عملکرد مزیتساز رقابتی میشود.
حیدری و همکاران ( )0395به بررسی مدیریت ریسک بر انعطافپذیری استراتژیک و
عملکرد زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی فناوری اطالعات یکپارچه پرداختند.
یافتههای این مقاله با توجه به مطالعات انجام شده حاکی از آن است مدیریت ریسک و
درک و اجرای آن در سازمان بر انعطافپذیری استراتژیک و عملکرد زنجیره تامین و
فناوری اطالعات یکپارچه تاثیر مثبت و معناداری دارد .یان کیو و همکاران )8103( 0به
بررسی استراتژیهای زنجیره تأمین بر یکپارچگی و عملکرد سازمانی پرداختند .نتایج
این تحقیق موید استراتژی زنجیره تأمین ناب تحت تاثیر عواملی همچون هزینه ،کیفیت
و همچنین تحویل میباشد .سانتانو ماندال و همکاران )8103( 8به بررسی نقش
قابلیتهای زنجیره تامین و یکپارچگی زنجیره تامین بر تقویت انعطافپذیری زنجیره
تامین پرداختند .یافتهها نشان میدهد که قابلیتهای لجستیک ،از طریق یکپارچگی
لجستیک مؤثر ،تأثیر قوی بر انعطافپذیری زنجیره تامین میگذارد .بنابراین برای
بهبود انعطافپذیری زنجیره تامین باید توجهی ویژه به مقوله قابلیتهای پویای زنجیره
تامین و همچنین یکپارچگی زنجیره تامین داشت .ژئوان لی و همکاران )8103( 3به
بررسی ابعاد انعطافپذیری زنجیره تامین بر تقویت عملکرد مالی پرداختند .نتایج نشان
میدهد که سه بعد از انعطافپذیری زنجیره تامین (یعنی آمادگی ،هشیاری و چابکی)
به طور قابل توجهی بر عملکرد مالی شرکت اثر میگذارد .همچنین مشخص شده است
که آمادگی زنجیره تامین ،به عنوان یک قابلیت انعطافپذیر فعال ،تأثیر بیشتری بر
عملکرد مالی شرکت نسبت به تواناییهای واکنش پذیری از قبیل هوشیاری و چابکی
دارد و پیشنهاد میکند که شرکتها باید به رویکردهای پیشگیرانه برای انعطافپذیری
زنجیره تامین توجه بیشتری داشته باشند .االندلوسی و همکاران )8103( 0به بررسی
نقش استراتژیهای مدیریت ریسک زنجیره تامین بر انعطافپذیری زنجیره تامین
پرداختند .نتایج موید این بوده است که توجه به مدیریت ریسک در زنجیره تامین بر
انعطافپذیری زنجیره تامین میتواند اثرگذار باشد و زمینهساز بهبود عملکرد سازمانی
میشود.

1.

Yan
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3. Zhaon Li
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چارچوب نظری
زنجیره تامین الکترونیکی یکی از اجزاء مهم و کاربردی کسب و کارهای شرکتها به
حساب میآید .یکپارچگی زنجیره تامین و مدیریت آن یکی از اهداف مهم در کسب و
کارها به حساب میآید .بحثی که اغلب بر سر زبانهاست در مورد رابطه بین یکپارچگی
داخلی و خارجی میباشد .یک گروه از مولفین از این ایده حمایت میکنند که یکپارچگی
داخلی (درون سازمانی) تقریباً پیشنیازی برای یکپارچگی مدیریت زنجیره
تامین محسوب میشود .به عبارت دیگر ،یکپارچگی خارجی از یکپارچگی داخلی پیروی
میکند (استیونس ،0991 ،0کارکستون و همکاران .)8110 ،8با توجه به موارد پیش گفته

در ادامه فرضیههای پژوهش ارائه شدهاند.
معرفی مدل و فرضیههای پژوهش
فرضیه نخست :مدیریت یکپاچه زنجیره تامین الکترونیکی کاال بر عملکرد شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب تاثیرگذار است.
با افزایش یکپارچگی در زنجیره تامین ،شرکتها باید در پی یک چالش اساسی باشند
که بتوانند زمینه را برای بهبود عملکرد کسب و کار مهیا نمایند و آن توجه به ریسک
زنجیره تامین الکترونیکی میباشد .در صورتی که مکانیزمهای مدیریت ریسک در
سازمانها جدی گرفته شود میتوان این انتظار را داشت که سازمانها در زمینه ریسک
و امتیازهای آن موفق بوده و از این موضوع در راستای کسب عملکرد باالتر استفاده
نمایند .بنابراین مدیریت ریسک میتواند باعث این شود که در برابر چالشهای محیطی
شرکتها در زنجیره تامین الکترونیک بهتر از گذشته عمل نموده و در برابر آنها مقاوم
باشند .بنابراین فرضیه دوم این پژوهش ارائه میشود.
فرضیه دوم :مدیریت ریسک زنجیره تامین الکترونیکی کاال بر عملکرد شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب تاثیرگذار است.
مدیریت ریسک در زنجیره تامین الکترونیکی این امکان را به شرکتها میدهد که
گزینههای متفاوتی برای بهبود عملکرد و مدیریت تغییرات محیطی داشته باشند که این
موضوع از هدر رفت منابع جلوگیری میکند .موضوع دیگری که مطرح میشود مزیت

Stevens
Croxton

1.
2.
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رقابتی شرکتها است که در فضای کسب و کاری بسیار مورد توجه قرار میگیرد.
اکثر شرکت ها سعی بر این دارند با تقویت کیفیت محصوالت و خدمات خود ،بهبود
نوآوری در محصوالت ،زمان ارائه محصوالت یا به عبارتی قابلیت تحویل محصوالت
خود ،زمینه را برای بهبود عملکرد کسب و کاری در زنجیره تامین مهیا نماید .بنابراین
دستیابی به مزیت رقابتی این امکان را به شرکتها میدهد که بهتر و توانمندتر از
گذشته در راستای دستیابی به اهداف کسب و کاری عمل نمایند .از سوی دیگر این
مزیت رقابتی اگر در کل زنجیره تامین الکترونیکی ایجاد شود این امکان به وجود میآید
که شرکت ها بهتر بتوانند از مدیریت یکپارچگی در زنجیره تامین در راستای تقویت
عملکرد کسب و کار استفاده کنند .بنابراین میتواند نقش تعدیلگر را در این رابطه نیز
داشته باشد .با توجه به این گفتهها فرضیه سوم ارائه میشود.
فرضیه سوم :مزیت رقابتی در زنجیره تامین الکترونیکی بر عملکرد شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب تاثیرگذار است.
شرکتها در راستای کسب مزیت رقابتی امروزه اقدامات بسیار گستردهای را انجام
میدهند که بتوانند با دستیابی به سطح باالتری از مزیت رقابتی در راستای بهبود عملکرد
کسب و کاری خود اثرگذار باشند .اهرمهای رقابتی این امکان را به شرکتها میدهد که
بهتر و توانمندتر از رقبا خدمات و محصوالت خود را ارائه دهند و این توانمندی در ارائه
خدمات در صورتی که قابل تقلید و کپی برداری نباشد شرکتها میتوانند به طور مدیدی
از این ابزار استفاده نمایند و عملکرد متمایزی را نسبت به رقبای خود ارائه دهند .برای
دستیابی به اهرمهای رقابتی پایدار که مد نظر تحقیق حاضر است شرکتها باید از منابع
نامشهود خود از قبیل دانش سازمانی و نیروی انسانی به خوبی بهره گرفته تا بتوانند با
بهبود ارزش آفرینی در اقدامات خود سطح نوآوری را در کل فرآیندهای سازمانی تقویت
نموده و از این رو بتوانند زمینه بهبود عملکرد کسب و کار خود را مهیا نمایند.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقهای توصیفی–
پیمایشی است .در این تحقیق برای گردآوری دادهها از یک پرسشنامه استفاده شده
است .روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی
میباشد .چون رویکرد مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل بر اساس مدل
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معادالت ساختاری میباشد ،برای تعیین حجم نمونه محقق از رویکرد تناسب بین تعداد
گویه و افراد پاسخ دهنده بهره گرفته است .این تناسب از طریق رابطه5  Q  15 :

که تحت عنوان قاعده چو -بنتلر میباشد تعیین میشود .با توجه به اینکه تعداد
پرسشهای پژوهش حاضر  23گویه بوده است ،محقق حد وسط این رابطه را برای
تعیین حجم نمونه انتخاب نموده و به ازای هر گویه  9نفر پاسخدهنده را در نظر گرفته
است .بنابراین بر اساس رابطه فوق حجم نمونه  393نفر تعیین گردید .روش نمونهگیری
در این تحقیق از نوع تصادفی ساده بوده است .برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از
پرسشنامه استاندارد که از لحاظ روایی مورد تایید خبرگان زنجیره تامین میباشد
استفاده شد .از سوی دیگر پیش از توزیع نهایی ،محقق تعداد  81پرسشنامه را در میان
اعضای جامعه آماری توزیع نمود و پایایی پرسشنامه را نیز پس از گردآوری و با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی کرد .در ادامه ساختار پرسشنامه برای
آشنایی در جدول  0ارائه گردیده است.

اثر مستقیم

مزیت رقابتی:
 -۱قیمت یا هزینه
 -۲کیفیت
 -۳قابلیتهای تحویل
 -۴نوآوری در
محصول
 -۵زمان ارائه به بازار

اثر مستقیم

عملکرد شرکت
ملی مناطق
نفتخیز جنوب

اثر مستقیم

مدیزیت یکپارچه زنجیره تامین
الکترونیکی کاال:
 -۱تسهیم اطالعات
 -۲قابلت انتباق سازمانی
 -۳استراتژی زنجیره تامین
 -۴اعتماد

ریسک زنجیره تامین الکترونیکی کاال:
 -۱ریسک از طرف تامین کننده
 -۲ریسک از طرف تولید کننده
 -۳ریسک از طرف لجستیک
 -۴ریسک اطالعات
 -۵ریسک محیط
 -۶ریسک کلی زنجیره تامین

نگاره  -1مدل مفهومی پژوهش منبع

 -۵همکاری
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جدول  -1ساختار پرسشنامه
تعداد گويه ها

ضريب آلفای کرونباخ

نام متغیرها
مزيت رقابتی

 11گويه

026.6

مديريت ريسک زنجیره تامین

 1.گويه

02616

يکپارچگی کل زنجیره تامین

 1.گويه

0266.

عملکرد سازمانی

 4گويه

02666

منبع پرسشنامه :تحقیقات :سالنتانو ماندال و همکاران ،ژئوان و همکاران و االند لوسی و همکاران

تحلیل يافتهها
اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری تحقیق نشان میدهد که
 30/0درصد زن و  22/9درصد مرد 05/5 ،درصد  85سال و کمتر 05/5 ،درصد 82
سال تا  35سال 30/0 ،درصد  32تا  05سال 01/2 ،درصد  02تا  51سال دارند80/9 .
درصد کاردانی و پایینتر 02/3 ،درصد کارشناسی و  89/0درصد کارشناسی ارشد و
باالتر هستند.
برازش مدل
بهه منظور آزمون مهدل پژوهش از مهدل معادالت سهههاختاری با رویکرد حداقل
مربعات جزئی اسهتفاده شهده است .مدل معادالت ساختاری ( )SEM0یک تکنیک تحلیل
چنهد متغیری بسهههیهار کلی و نیرومنهد از خانواده رگرسهههیون چند متغیری و به بیان
دقیقتر بسهههط مدل خطی کلی ( )GLM8اسهههت که به پژهشهههگران این امکان را میدهد
مجموعهای از معادالت رگرسیون را به صورت همزمان مورد آزمون قرار دهند.
پیش از ورود بهه تحلیهل عهاملی تهاییهدی ،محقق از آزمون کفایت حجم نمونه (آزمون
-KMOبارتلت) استفاده نموده است.
جدول  -.نتايج آزمون  KMOو بارتلت برای متغیرهای تحقیق
آماره آزمون KMO

آماره آزمون بارتلت (مربع کای دو)

سطح معناداری

0/46

1664/1.6

0/000

همهانطور که مالحظه میگردد ،آماره آزمون  KMOبرای تمامی گویهها از  1/5باالتر
اسهت و سهطح معناداری نیز برای تمامی متغیرهای مشاهده شده از  1015کمتر است،
لذا تحلیل عاملی برای گویههای سازههای پنهان مناسب میباشد.

Structural Equtinal Model

1.

. General Linear Model

2
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پیش از این که به تفسهیر مدل پرداخته شود ،ابتدا باید مناسب بودن مدل در سه بخش
اندازه گیری ،ساختاری و کلی تأیید شود تا بتوان به نتایج آن اعتماد کرد .در واقع باید
پهایهایی و اعتبهار مهدل اثبهات شهههود .بهه همین منظور در بخش مهدل انهدازه گیری از
شهاخص های آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا اسهتفاده شده که نتایج آن
در جدول  3ارائه شهده اسهت .همچنین پس از تأیید مناسب بودن مدل اندازه گیری باید
به قابلیت اتکای مدل سهاختاری اشاره کنیم که برای این منظور از دو شاخص متقاطع
افزونگی و شههاخص متقاطع اشههتراکی اسههتفاده شههده اسههت .همانگونه که در جدول
شههماره  3مشههخص گردید ،مقادیر محاسههبه شههده با مقادیر مطلوب  AVE  0 / 5و

 C.R  AVEمتناسب بوده و قابل قبول میباشد.
جدول  -1روايی سازه کل
پايايی اشتراکی

پايايی ترکیبی

)(AVE

)(C.R

1/35

1/983

1/229

مديريت ريسک زنجیره تامین)(SCR

1/220

1/902

1/220

يکپارچگی کل زنجیره تامین)(ESCM

1/300

1/980

1/292

عملکرد سازمانی)(CP

1/208

1/923

1/953

نام متغیرها
مزيت رقابتی)(MC

ضريب آلفای کرونباخ

در ادامه به بررسی برازش در جدول  0پرداختهایم.
جدول  -6بررسی برازش متغیرها
نام متغیرها

ضريب تعیین ()R2

C.V RED

CV. COM

مزيت رقابتی )(MC

0/.11

0/66

0/66

مديريت ريسک زنجیره تامین )(SCR

-

0/466

0/466

يکپارچگی کل زنجیره تامین )(SECM

-

0/611

0/611

عملکرد سازمانی )(CP

-

0/166

0/60.

در رویکرد حداقل مربعات جزئی سه شاخص مهم در بررسی برازش شامل
 GOF , R2 , Q2گزارش میگردد R 2 .برای متغیرهای مکنون مدل ،بیانکننده میزان
تأثیرپذیری متغیرهای وابسته از متغیر مستقل است .در صورتی که باالتر از 1/09
باشد نشان دهنده حد مطلوب این شاخص است .در آزمون استون گیسر دو مقدار
(مقادیر )Q2ارائه میشود :شاخص متقاطع افزونگی و شاخص متقاطع اشتراکی که
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شاخص اول به ارزیابی کیفیت مدل ساختاری و شاخص دوم به ارزیابی کیفیت مدل
بیرونی (مدل اندازه گیری) میپردازد (تننهاوس Q 2 .)8115 ،مثبت و بزرگ ،نشان از
قابلیت باالی پیشبینی مدل دارد و مقادیر  Q 2منفی نشان دهندهی تخمین بسیار ضعیف
متغیر پنهان است .همانطور که در این رابطه مشاهده میشود تمامی مقادیر این دو
شاخص باالی  %35و در محدوده مطلوب میباشند که این موضوع نشان دهنده تایید
برازش از نقطه نظر شاخص  Q 2میباشد.
در آخر نیز به برازش کلی مدل اشاره شده است که در مدلهای مبتنی بر حداقل مربعات
جزئی از شاخص  GOFاستفاده می شود که باید بیشتر از  1/3باشد ،این شاخص
برابر  1/380بدست آمد.
حال پس از تایید برازش مدل در سه سطح مدل معادالت ساختاری ،که بوسیله نرم
افزار اسمارت پی ال اس ایجاد شده است به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته میشود.
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آزمون فرضیهها
همانطور که در این دو مدل مشاهده میشود محقق بنا دارد با استفاده از این روابط به
بررسی مدل پژوهش بپردازد .در صورتی که قدرمطلق آماره تی از  0/92باالتر باشد
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فرض در سطح اطمینان  95درصد مورد تایید است.
همچنین ضریب مسیر موید این بوده است که میزان تاثیر بین روابط تا چه میزان است.
در این پژوهش نتایج به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.
جدول  -6نتايج روابط بین سازه ها
متغیر

ضريب مسیر

آماره ی

مستقل

وابسته

)(p

t

اول

مديريت يکپارچه زنجیره تامین ESCM

عملکرد

0/..6

6/666

تايید

دوم

ريسک زنجیره تامین SCR

عملکرد

0/.66

6/644

تايید

سوم

مزيت رقابتی MC

عملکرد

0/.66

6/616

تايید

فرضیه

نتیجه

بررسی تاثیرگذاری مديريت يکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کاال از طريق66 ...

نتیجه گیری و پیشنهاد
بدون شک توجه به عملکرد سازمانی موضوعی است که هر سازمان برای تقویت و
بهبود آن اقدام به هر گونه فعالیتی مینماید .در این بین به نظر میرسد در صورتی که
سازمان ها بتوانند در کل زنجیره تامین یک هماهنگی مناسب و مطلوبی را ایجاد نمایند
خواهند توانست توانمندتر از گذشته این عملکرد را بهبود دهند .به عبارتی این رویکرد
مورد استقبال قرار گرفته که زنجیره تامین میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد
سازمانی داشته باشد .زنجیره تامین به دلیل این که با بخشهای مختلف در ارتباط
است اگر در وضعیت مطلوبی باشد این امکان را در اختیار شرکتها قرار میدهد که
بتوانند به صورت توانمندتری به پوشش خالءهای خود بپردازند و از این پوشش جهت
بهبود عملکرد خود استفاده نمایند .عدم توفیق شرکتها در زنجیره تامین یکپارچه باعث
یک نوع ناهماهنگی بین کل زنجیره تامین شده و افزایش هزینههای شرکتها در
فعالیتهای سازمانی را در پی خواهد داشت .بنابراین یکپارچگی ،موضوعی بسیار
مناسب در راستای بهبود عملکرد خواهد بود .از سوی دیگر توجه به موضوع ریسک
و مدیریت آن همواره در زنجیره تامین الکترونیکی از دغدغههای مدیران بوده است.
بسیاری از مدیران با این تردید رو به رو هستند که در صورتی که نتوانند به خوبی
ریسک های کل زنجیره تامین را شناسایی و آن را مدیریت نمایند در راستای کسب
عملکرد مطلوب با مشکل رو به رو خواهند بود .همانطور که در این پژوهش مشاهده
شد ،هدف اصلی محقق ارائه یک مدل کاربردی در زمینه بهبود عملکرد سازمانی با
توجه به شناسایی عوامل مدیریت یکپارچگه زنجیره تامین ،مدیریت ریسک و مزیت
رقابتی بوده است .نتایج به دست آمده از این تحقیق گویای این است که بهبود مدیریت
ریسک در زنجیره تامین زمینه را برای بهبود عملکرد سازمانی مهیا مینماید .بدون
شک همانطور که در این پژوهش به آن اشاره داشتیم آن چه که میتواند عملکرد
سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد ریسک موجود در زنجیره تامین است که میتواند
باعث این شود که سازمان ها در زمینه رونق و بهبود عملکرد کسب و کاری با مشکل
رو به رو شوند و نتوانند در راستای دستیابی و بهبود عملکرد سازمانی از منابع کلی
سازمان به نحو احسن بهره بگیرند .در تحقیق رجبزاده و همکاران ( ،)0329موضوع
فوق مورد بررسی قرار گرفته بود و نتیجه به دست آمده گواه نقش مثبت مدیریت
ریسک زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی بوده است .از سوی دیگر ،یکپارچگی زنجیره
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تامین نیز موضوعی بوده است که در این تحقیق بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است.
بهبود یکپارچگی در کل زنجیره به این منزله است که سازمان در زمینه فعالیتهای
کسب و کاری و فرآیندهای کاری در سازمان با اتالف منابع رو به رو نیست .در
صورتی که یکپارچگی در کل زنجیره تامین ایجاد شود میتوان این انتظار را داشت که
سازمان در زمینه دستیابی به یک زنجیره تامین ناب موفق عمل نماید و این موضوع
زمینه را برای بهبود عملکرد کسب و کاری بدون شک مهیا مینماید .در تحقیقهای
المزوعی و همکاران ( ،)8112غالمیان و همکاران ( ،)0323بیگلری و همکاران ( )0392و
سجادی و سعیدی ( )0390این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نتایج گواه تایید
اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی بوده است که این نتایج
با تحقیق حاضر هم راستا هستند .از سوی دیگر ،دستیابی به مزیت رقابتی نیز میتواند
عملکرد سازمانی را تحت تاثیرقرار دهد .مزیت رقابتی و اهرمهایی که شرکتها در
بازارهای رقابتی با خود به همراه دارند باعث این میشود که سازمان در راستای بهبود
فروش و همچنین تقویت سهم بازار بهتر از گذشته عمل نماید که این موضوع بدون
شک باعث بهبود عملکرد کسب و کار شرکتها خواهد شد .کیوانیپور ( )0329و
روانستان و آقاجاری ( )0390در تحقیق خود بیان داشتند که بهبود توانمندی رقابتی
نقشی سازنده در بهبود عملکرد سازمانی دارد .که این نتایج با تحقیق حاضر هم راستا
میباشد.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پس از جنگ تحمیلی به مدیریت تولید مناطق خشکی
تغییر نام داد .حوزه فعالیت آن کل کشور به استثنای منطقه موسوم به فالت قاره ایران
را در بر گرفت .این شرکت در سال  0339با توجه به سیاستها و برنامههای وزارت
نفت مبنی بر ایجاد تغییر و تحول در نحوه اداره فعالیتها و ساختار سازمانی مناطق
نفتخیز جنوب مورد بازنگری قرار گرفت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شامل
یک ستاد مرکزی و پنج شرکت تابعه شکل گرفت .در همین خصوص و با توجه به نتایج
پژوهش حاضر ،در ادامه چند سیاست راهبردی به عنوان پیشنهاد جهت بهبود عملکرد
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه میگردد:
 -0طراحی و بازنگری مداوم سیستم یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی کاال
و کاربرپسند نمودن آن .دورنمای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،حضور در بازار
و رقابت با سایر رقبا و تولیدکنندگان داخلی و خارجی است ،که این امر میتواند چالشی
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 نیاز به، شرایط نوین.بزرگ برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب محسوب گردد
تغییر در بسیاری از راهبردها و مدلهای ذهنی و عملیاتی موجود در این صنعت و به
.عبارت دقیقتر در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب میباشد
 براساس یافتههای موجود محتوای مدلهای فعلی مدیریت تأمینکنندگان با مدلهای-8
 متفاوت بوده و فاقد، علیرغم تشابهات صوری،به روز و موجود در بازارهای رقابتی
 نیاز به طراحی مدلهای بومی و کاربردیتر،اثربخشی الزم است و در این راستا
.احساس میشود
 مدل پیشنهادی این تحقیق توانمندی و ویژگیهای خاصی دارد که قابلیت گسترش-3
و انعطافپذیری آن را افزایش داده است و از این رو میتوان آن را برای سایر
. صنایع و همچنین سیاستهای مدیریتی متفاوتی به کار برد،شرکتها
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Introduction: One of the weaknesses associated with buying non-textbooks in the
field of children is that parents do not trust their contents. At the same time, ethical
measures and ethical marketing in book sales companies, and brands active in the field
of children's books, including written and illustrated books, can create a suitable
culture for Iranian children from an early age by raising the per capita reading rate. In
the meantime, because the decision-making power of children in choosing right books
is low, the role of parents in choosing books is very important. Therefore, ethical
marketing and doing pathology in this field can play important roles in creating a
culture of reading at an early age.
Objectives: The purpose of this study is to focus on a corrective mechanism in the
children’s book market and explain the required immoral actions in this area. Lack of
a pathological approach in the field of book marketing can reduce trust in brands in
the field of written and illustrated books, and the market share of these brands declines
over time due to the inability to provide value to the customer. This also degrades the
reading culture in childhood. Thus, the main focus of this research is on the pathology
of ethical marketing practices and the presentation of a process model in the field of
children's book marketing.
Methodology: The present research is developmental-applied in terms of purpose and
qualitative in terms of data collection and nature. The study made use of a data-based
theory along with the "Strauss and Corbin systematic approach". Therefore, the
phenomenon-centrality of ethical marketing in the field of cultural products,
especially in the field of non-textbooks for children, causal conditions, contextual
conditions, intervening conditions, and finally reaction measures and ethical
marketing consequences were studied through the data theory. Open, axial and
selective codings were done to analyze the data in this method. In order to collect the
data, in-depth semi-structured interviews were conducted with open-ended interviews
along with the views of experts in the field of ethical marketing of children's
textbooks. The participants were selected through purposive and snowball sampling.
Open-ended questions asked about the experts' understanding of ethical marketing,
the harms of ethical marketing in the non-textbook publishing industry; the
1
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consequences of paying attention to ethical marketing in the non-textbook publishing
industry and certain other issues. The statistical population of the study included all
the senior managers, consultants, managers and marketing experts in the brands active
in the field of compiling and selling children's textbooks as well as university
professors. The sampling continued until theoretical adequacy was achieved. In total,
20 interviews were conducted, and no new codes were obtained from 15 to 20 people
in the interview process.
Results and Discussion: The results suggest the existence of uncertainty in parents'
decision-making as a causal condition, ethical marketing as a central phenomenon,
contextual conditions including the broad categories of rules and regulations and
ethical culture, intervening conditions including vendor personal characteristics and
organizational support, strategies in three major categories of ethical branding, vendor
ethical responsibility and ethical attachment. The results of this study reinforce the
culture of reading and improve sales performance. In this study, in the section on
causal conditions, parents' decision uncertainty was raised. In fact, these conditions
refer to the creation of the main phenomenon. It seems that one of the major
weaknesses and disadvantages in the field of ethical marketing is the inability of
parents to make sure about purchasing non-textbooks for children. The main tenet of
this research has been ethical marketing.
Conclusion: Ethical marketing in this study includes normative and descriptive
marketing that seeks to explain the ethical characteristics of marketing. In the
normative part, the main focus is to explain the principles. Also, in the field of
background conditions, the researcher achieved two major categories of rules and
regulations as well as moral culture, which shows weaknesses in the country in these
two areas. In fact, these two major categories suggest that organizations are not in a
stable and supportive position in terms of specific and precise frameworks so as to
achieve ethical marketing. Moreover, regarding the interventionist conditions that can
affect the identified strategies, the research points to the individual characteristics of
the salesperson and organizational support that can affect ethical marketing programs.
The fifth dimension concerned strategies and included ethical branding, vendor ethics,
and general ethics. Finally, for the target community and the whole Iranian society, it
is important to enhance the sales performance for all brands active in the field of
publishing non-textbooks and strengthen the culture of reading books, especially nontextbooks among children.
Keywords: Ethical marketing, Children, Ethical branding, Non-textbook publishing
industry, Consumer uncertainty.

نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
مقاله پژوهشی /سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011

آسیبشناسی و ارائه الگوی فرآيندی بازاريابی اخالقی در حوزه کتب غیر درسی
کودکان
زهرا انجم شعاع ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران
اسماعیل حسن پور قروقچی ،0گروه مدیریت بازرگانی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران
مهدی باقری ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی،
بندرعباس ،ایران
محمد حسین رنجبر ،گروه حسابداری و مدیریت مالی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد بندر عباس،
دانشگاه آزاد اسالمی ،بندر عباس ،ایران
تاریخ دریافت0931/11/01 :

تاریخ پذیرش0931/00/12 :

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ،طراحی و تبیین الگوی فرآیندی بازاریابی اخالقی در حوزه کتب غیر
درسی کودکان است .پژوهش حاضر از نظر هدف توسعهای  -کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت
از دستۀ پژوهشهای کیفی است .جامعۀ آماری در بخش کیفی ،خبرههای بازاریابی است.
خبرگان با روش نمونهگیری هدفمند و گلولۀ برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت دادهها،
در مجموع با  11خبره مصاحبه شد .روش تجزیه و تحلیل ،نظریه دادهبنیاد مبتنی بر رویکرد
نظاممند بود .دادهها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند .نتایج به دست آمده موید این
است که عدم اطمینان تصمیمگیری والدین به عنوان شرایط علی ،پدیده محوری شامل بازاریابی
اخالقی ،شرایط زمینهای شامل مقولههای کالن قوانین و مقررات و فرهنگ اخالقی ،شرایط
مداخلهگر شامل ویژگیهای فردی فروشنده و حمایت سازمانی ،راهبردها نیز سه مقوله کالن
برندسازی اخالقی ،مسئولیتپذیری اخالقی فروشنده و آمیخته اخالقی شناسایی شده و در
نهایت پیامدهای این پژوهش تقویت فرهنگ کتابخوانی و بهبود عملکرد فروش بوده است.
کلمات کلیدی :بازاریابی اخالقی ،کودک ،برندسازی اخالقی ،صنعت چاپ و نشرکتب غیردرسی
کودک و عدم اطمینان مصرف کننده.

 -0نویسنده مسئولe.hasanpour@iauqeshm.ac.ir :
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مقدمه
امروزه مصرفکننده ها به دلیل دستیابی به حجم باالی اطالعات پیرامون اقدامات
شرکتها ،به نوع رفتارهای ارائه شده توسط شرکتها در زمینه بازاریابی حساسیت
باالتری دارند .اقدامات غیراخالقی بازاریابی ،در بین ذینفعان اصال موضوع جذابی
نیست زیرا این اقدامات باعث میشود که ذینفعان ( شامل مشتری و سهامداران و غیره)
ارزش کمتری را در دریافت محصول درک نمایند (الرسن و الوسون:1109 ،0
آکیتینسون و بوتلر :1101 ،1اوگارسا  :2012 ،9بالسی  .)0319 ،0از سویی این ذینفعان
به دنبال این هستند که اقدامات مثبت اخالقی را که برندهای فعال در بخشهای مختلف
ارائه میدهند به صورت برجسته دنبال نمایند .مهمترین هدف فعالیتهای بازاریابی در
شرکتها برآورده کردن نیازهای مشتریان و بهبود سطح ارزش درک شده مشتریان
میباشد (رودرگیرز راد و همکاران .)1101 ،5هماهنگی هرچه بیشتر بین خواستهها و
نیازهای مشتریان و همچنین خدمات ارائه شده میتواند زمینه را برای افزایش ارزش
ارائه شده از سوی برندهای بازاریابی به مشتریان مهیا نماید .این موضوع زمینه را
برای بهبود چرخه عمر برندهای فعال در حوزه بازاریابی مهیا خواهد کرد (اولیوا و
کیلی :1102 ،6مورفی و همکاران :1115 ،2برینکرت.)1111 ،1
دلیل این همه توجه به بخش بازاریابی این است که بازاریابی یکی از ارکان مهم اقتصاد
به حساب می آید که نقش مهمی در رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی دارد و در
مواردی به علت نادیده گرفتن حقوق مصرفکننده ،میتواند نابسامانیهای شدیدی به
همراه بیاورد .همین موضوع سبب شده است که رویکردهایی با نظریههای منتقدانهای
در این خصوص مطرح شود که از مهمترین آن بازاریابی اخالقی میباشد (کای و
چادوری :1119 ،3کاریگان .)1102 ،01وجود جنبشهایی در جوامع در زمینه حمایت از
حقوق مصرفکنندهها است که نشان میدهد نظریههایی مانند بازاریابی اخالقی به چه
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میزان دارای اهمیت در جوامع میباشند .این اعتقاد به شدت احساس میشود که اخالق
بازاریابی بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی شرکتها است در صورتی که برندها به
موضوع اخالق و بازاریابی اخالقی توجه داشته باشند ،در واقع خواهند توانست سهم
بازار خود را به دلیل حمایت از مصرفکنندهها به طور قابل توجهی افزایش دهند
(فرانس فالکورد و همکاران :1106 ،0بریکمن .)1111 ،1زیرا اقدامات اخالقی به خوبی در
بازار منعکس خواهد شد و مصرفکنندهها به دیگران پیرامون ارزشهای اخالقی درک
شده بازخورهای مثبتی ارائه میدهند که این موضوع بدون شک در بازار میتواند
زمینه الزم برای تصویرسازی مثبت را ایجاد نماید (بویلند و هالفورد :1109 ،9گویل و
پرتی.)1100 ،0
کودکی در دو رده مختلف تعریف میشود ،کودکی اولیه که دو تا شش سالگی است و
دوره کودکی میانی که شش تا نه سالگی را شامل میشود در این دوران فرد کودک
بسیار عالقمند به یادگیری مطالب جدید میباشد و شخصیت خود را در این مرحله از
زندگی رشد میدهد (مشتاقی و همکاران .)0931 ،فرهنگ کتابخوانی به ویژه کتابهای
غیردرسی از جمله ضعفهای کشور ماست .امروزه سرانه کتاب و کتابخوانی به ویژه
کتاب های غیردرسی به نسبت سایر کشورهای مطرح دنیا در ایران در حد ناچیز است
(امیدعلی و نورمحمدی .)0936 ،از سوی دیگر زیرساختهای کشور در زمینه فرهنگ
کتابخوانی بسیار در حد پایین است ،در کشور ایران دسترسی عموم به کتابخانههای
عمومی بسیار پایین است .یک ایرانی تنها دو دقیقه از روز را صرف کتاب خواندن
مینماید که این آمار در مقایسه با کشورهای همسایه همانند ترکیه که  55دقیقه است
عدد بسیار ناچیزی است (محبوب .)0931 ،دلیل انجام این پژوهش پاسخ به این سئوال
بود ،که چگونه به واسطه اقدامات بازاریابی اخالقی میتوان بخشی از کاستیهای
مطالعه به ویژه در بخش کودک را جبران نمود؟ در واقع ،یکی از ضعفهای مرتبط با
خرید کتب غیردرسی در حوزه کودک ،عدم اعتماد والدین به محتوا و مفید نبودن مطالب
ارائه شده در این کتابها است .این در حالی است که ،اقدامات اخالقی و تدوین بازاریابی
اخالقی در شرکتهای فروش کتاب و برندهای فعال در زمینه کتابهای کودکانه اعم
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از کتابهای نوشتاری و مصور میتواند یک فرهنگ مناسب را از سنین پایین برای
کودکان ایرانی در زمینه بهبود سرانه مطالعه ایجاد نماید .در این بین به دلیل اینکه قدرت
تصمیمگیری کودکان در انتخاب کتابهای مناسب پایین است ،نقش والدین در انتخاب
کتابها بسیار حائز اهمیت است .در صورتی که در زمینه مشاوره و فروش کتاب،
صداقت و اخالقمداری رعایت نگردد و فروش کتاب بدون در نظر داشتن کاربرد و
زمینه مورد نیاز والدین و کودکان باشد ،میتواند سبب گردد که والدین و کودکان عالقه
به کتاب و کتابخوانی را از دست بدهند و این موضوع به عنوان یک پیامد منفی در
راستای بهبود سرانه مطالعه در کشور به حساب میآید .بنابراین توجه به بازاریابی
اخالقی و آسیبشناسی در این حوزه میتواند نقش مهمی در ایجاد فرهنگ کتابخوانی
و استقبال از این موضوع در سنین پایین داشته باشد .در این تحقیق تمرکز بر این است
که یک سازوکار اصالحکننده در زمینه وضعیت بازار کتاب و فروش آن به کودکان
مدنظر قرار گیرد و اقدامات غیراخالقی موجود در این حوزه را به خوبی تشریح و تبیین
نمایند .نبود یک رویکرد آسیبشناسانه در حوزه بازاریابی کتاب میتواند اعتماد را به
برندهای فعال در حوزه فروش کتابهای نوشتاری و مصور کاهش دهد و سهم بازار
این برندها به مرور زمان به دلیل عدم توانمندی ارائه ارزش به مشتری کاهش یابد و
از سویی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در دورههای کودکی را کمرنگتر نماید .این
موضوع سبب شده است که در این تحقیق تمرکز اصلی بر آسیبشناسی اقدامات
بازاریابی اخالقی و ارائه یک الگوی فرآیندی در این عرصه باشیم.

پیشینه نظری پژوهش
بازاريابی اخالقی
هرچند موضوع اصلی این پژوهش آسیبشناسی موضوعهای مرتبط با اخالق در
فرآیندهای بازاریابی است ،اما توجه به اخالق در کسب و کار یک موضوع بسیار مهم
و کاربردی به حساب میآید (لوچس و همکاران :1101 ،0فریمن .)1100 ،1با توجه به
تنوع فرهنگی در کشورها و دنیای کسب و کار ،توجه به اخالق میتواند در کسب و کار
از جمله موضوعهای با حساسیت باال باشد .کسب و کارها باید با واقعیت سیستمهای

Luchs
Freeman

1.
2.

آسیبشناسی و ارائه الگوی فرآيندی بازاريابی اخالقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان 28

مختلف قانونی و اخالقیات و یا سیستمهای هنجارهای اخالقی مقبول در جوامع و
انجمنهای مختلف سازگار باشند (نیوتن و همکاران .)1101 ،0اگر چه اقدامات خاصی
ممکن است در برخی از جوامع اخالقی و قانونی در نظر گرفته شوند ،اما در جای دیگر
آنها کامال غیر قابل قبول و حتی غیر قانونی هستند .در واقع جهان (کسب و کار) جهانی
عموما فاقد نظام حقوقی جهانی پذیرفته شده و قابل قبول و همچنین نظامنامه اخالقی
متحد است (پانگ و کوباچی .)1105 ،1هیچ گونه اتفاق نظری در مورد اینکه آیا ممکن
است مجموعهای از قوانین و ارزشهای یک شکل برای انسانها با زمینههای فرهنگی
متفاوت وجود داشته باشد ،وجود ندارد (اولسون و همکاران .)1102،9این موضوع سبب
می شود که به دنبال دستیابی به یک الگوی بومی در جهت بازاریابی اخالقی و اقدامات
اخالقی در فضای کسب و کار کشور خود باشیم و صِرف بررسی و پیادهسازی
الگوهای کسب و کار اخالقی دیگر نقاط جهان نمیتواند پیامدهای مطلوبی در حوزه
کسب و کارهای اخالقی برای کشور ما داشته باشد.
شاید در نگاه نخست ،مشکل بازاریابی اخالقی نبود یک نظامنامه واحد بازاریابی اخالقی
در کل دنیا است ،همانطور که پیشتر بیان داشتیم چنین نظامنامهای بدون شک در
صورت تدوین نیز شکست میخورد .بنابراین آن چیزی که مشهود میباشد این است
که ارائه یک الگوی اخالقی بستگی زیادی به بسترها ،بازیگران عرصه کسب و کار و
فرهنگ هر کشوری دارد .حتی از دید بسیاری از اندیشمندان ،رعایت مسائل اخالقی در
بازاریابی بسیار سختتر و چالشبرانگیزتر از دیگر بخشهای اخالق میباشد (گاردنر،0
 : 1116هاستینگ و همکاران :1110 ،5هولدن و کاس.)1109 ،6
آنچه که در شروع به بازاریابی اخالقی کمک مینماید شرح مناسب از ارزشها است
که میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای اخالقی به حساب آید .ارزشها در واقع نشان
دهنده نوع باورها و اصول مطلوب در افراد میباشد که از فرهنگ هر جامعه نشات
میگیرد (پاین و پرسلی .)1109 ،2در این بین ارزشهای کارکنان در کنار ارزشهای
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جمعی در سازمان میتواند بر هویت اخالقی شرکتها اثرگذار باشد ( پاول .)1100 ،0به
طور کلی اگر بخواهیم به تشریح مفهوم بازاریابی اخالقی بپردازیم ،باید این طور بیان
کنیم که بازاریابی اخالقی دربرگیرنده کدها و ارزشهای اخالقی تاثیرگذار بر راهبردها
و رویکردهای مورد استفاده شرکتها در بازاریابی است که مشوقهایی در راستای
توسعه صداقت و عدالت در آمیخته بازاریابی فراهم کرده و زمینه الزم را برای
جلوگیری از محصوالت ناامن ،قیمتگذاری فریبنده ،تبلیغات فریبنده و یا رشوهخواری
و تبعیض در توزیع ایجاد مینماید (اولیویا و کلی .)1102 ،1در بازاریابی استفاده از
رویکردهای اخالقی است که میتواند نقش بسزایی در بهبود مدیریت فروش و
روش های تبلیغاتی داشته باشد .امروزه نیاز به دانستن دالیل اعمال غیراخالقی منفی
در بازاریابی و جایگزین نمودن آن با رقابت سالمتر به شدت احساس میگردد (ون
برگ و میلز.)1105 ،9
آسیبشناسی بازاريابی اخالقی درکسب و کارها
اگر بخواهیم کمی در مورد بازاریابی اخالقی در کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای
فعال در حوزه فرهنگی دقت نماییم ،کمتوجهی و گاهی بیتوجهی در اصول بازاریابی
اخالقی باعث رنجش مصرفکنندههای این حوزه گردیده است .به عبارتی ،در
نظامنامههای کسب و کاری شرکتها ،بیشتر توجه به جایگاههای شرکتها در بازار
شده است و کمتر به مسئولیتها و وظایف شرکتها در کسب و کارها اشاره شده
است .البته تالشهایی در این بین در حال انجام شدن است ،اما این تالشها نه منسجم
بوده و نه اینکه در بین مخاطبین باعث به وجود آمدن احساسات مثبت و مطلوب در
رابطه با بازاریابی اخالقی شده که این موضوع موید ضعفهای گسترده در این بخش
است (قلیمطلق و همکاران.)0931 ،
عمده ضعف در بخش بازاریابی اخالقی کسبو کارها ،کمتر توجه داشتن به بحث سواد
اخالقی و آموزش پذیر بودن آن است .بسیاری از مواقع دلیل کمکاری و نبود برنامه،
عدم شناخت صحیح پیامدهای مثبت اخالق در کسب و کارها است که از طریق آموزش
به خوبی میتواند ایجاد گردد و منجر به سواد اخالقی در بین کسب و کارها شود
1.

Powell
Oliva and Kelle
3. Von Bergen and Miles
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(فرانس فالکورد و همکاران .)1106 ،از سوی دیگر باید به موضوع دیگری نیز توجه
داشت و آن وجود سیستمهای نظارتی مناسب و قانونمند در کشورها در راستای
مدیریت رفتارهای ضداخالقی است .در صورتی که این سیستمهای نظارتی ایجاد شود
و چارچوبهای کلی را برای کسب و کارها به ویژه کسب و کار های فعال در حوزه
محصوالت فرهنگی ایجاد نماید خواهد توانست بازاریابی اخالقی را در فعالیتهای
کسب و کار سرعت بخشد و جهت حرکت و برنامههای کسب و کاری را مشخص نماید
(عباسی و همکاران .)1100 ،0از سوی دیگر کمکاری بخشها ونهادهای مدنی و اجتماعی
در کشور در راستای ترغیب برندها برای فعالیت بیشتر در حوزه کسب و کارهای
اخالقی بوده است .به نظر میرسد در صورتی که جامعه در حوزه بازاریابی اخالقی
نقش منفعل داشته باشد نمیتوان این انتظار را داشت که کسب و کارها در حوزه
فعالیتهای بازاریابی اخالقی از خود رویکرد فعالی نشان دهند .این پدیده باعث افت و
کاهش فعالیتهای بازاریابی اخالقی شده و به عنوان یک آسیب مهم کسب و کاری
شناخته میشود(تاج آبادی و نوعی سرچشمه.)0936 ،
پیشینه تجربی پژوهش
اولیويا و کیلی ( )1102در بررسی شکاف بین اقدامات اخالقی شرکتها به مقایسه بین
دو کشور فرانسه و برزیل پرداختند .در این تحقیق محققین تاکید داشتند سیستمهای
قانونی و استانداردهای نظارتی ،سطح اقدامات اخالقی را نشان میدهد .نتایج نشان
داده شده گویا ی این بوده است که تقویت رفتارهای اخالقی شرکتها از جنبشهای
اجتماعی نشات میگیرد .مورفی ( )1102به تحقیقی تحت عنوان بازاریابی اخالقی و
مفاهیم شناختی در این زمینه پرداخت .در این تحقیق ،رشد نگرانی در زمینه بازاریابی
اخالقی از جمله موضوعهای مهم در دنیای بازاریابی بوده است .سعی اصلی این تحقیق
نشان دادن مزایای مهم بازاریابی اخالقی از جمله در زمینه رشد فروش و بهبود عملکرد
مالی شرکتها بوده است .تاج آبادی و نوعی سرچشمه ( )0936به آسیبشناسی
اخالق تبلیغات بازرگانی در بین کودکان در فضای مجازی پرداختند .در این بین کودکان
از این لحاظ حائز اهمیت هستند که این تبلیغات میتواند زمینه تحریک احساسی کودکان

Abbasi

1.
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شده و این امر زمینه انتخابهای نادرست را مهیا نماید که میتواند بر رشد و پرورش
این افراد اثرگذار باشد .فیاضی و مدرس نیا ( )0936به تدوین معیارهای
اخالقی – رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل محتوای
مصاحبهها نشاندهندة آن است که در زمینۀ گفتار به رعایت ادب گفتاری و
گشادهرویی ،در زمینۀ رفتار به داشتن صداقت ،درستکاری ،مراجعۀ مرتب به مشتری،
شناخت مشتری و آشنایی با محصوالت سازمان و رقیبان و در زمینۀ پوشش به
آراستگی ظاهری نیروی فروش در شرکت قاسم ایران ،توجه و تأکید بیشتری میشود.
حلیمی و همکاران ( ) 0936به بررسی ادراک مشتری و پاسخ به هنجارهای اخالقی در
خدمات حقوقی بازاریابی صنایع غذایی پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که
بین قیمت و هنجار توزیع و کیفیت روابط سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین
رابطه اطالعات و هنجار قرارداد و کیفیت روابط سازمانی معنادار گزارش شده است.
نتایج همچنین نشان میدهد رابطه بین محصول و هنجار ارتقاء و کیفیت روابط
سازمانی و متغیرهای صداقت و یکپارچگی سازمانی و تعهد سازمانی مثبت و معنادار
میباشد .سلیمانی و همکاران ( )0936به بررسی نقش بازاریابی اخالقی در رفتار
مصرف کننده اینترنتی پرداختند .نتایج تحقیق مدل مفهومی ارائه شده را تأیید نمود و
نشان داد که بین بازاریابی اخالقی و رفتار مصرف کننده اینترنتی ارتباط وجود دارد.
نتایج معادالت ساختاری نیز نشان داد از میان ابعاد بازاریابی اخالقی دو بعد رازداری
و پایبندی به تعهدات تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرف کننده اینترنتی دارند.
عباسی و همکاران ( )1100به بررسی عوامل موثر بر تقویت بازاریابی اخالقی پرداخته
بودند .نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فردی ،نهادی ،اجتماعی و محیطی خاص در
بازاریابی اخالقی موثر بوده و عوامل مؤثری در آن وجود دارد .اوگارسیا )1100( 1در
پژوهشی به بررسی بحران پیامد مدلهای اخالقی ملی بر یادگیری اخالق تجاری در
دانشگاههای رومانیایی پرداختند .در این تحقیق نتایج مؤید این بود که یادگیری اخالقی
دانشجویان رشتههای بازاریابی میتواند شاخص مهمی در زمینه بهبود و تقویت مبانی
اخالقی در جامعه و فضای بازاریابی باشد .گويل و پرتی )1100( 8به دنبال بررسی
ارتباط کسب و کارهای اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکتها بودند .در این تحقیق
محققین این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که تقویت و بهبود بازاریابی اخالقی
Radu Florin Ogarcă
Goel and Preeti
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میتواند زمینه را برای بهبود انجام فعالیتهای اجتماعی در حوزههایی همانند ذینفعان
و همچنین نیروی انسانی مهیا نماید .بنابراین یک رابطه خطی بین بازاریابی اخالقی و
مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد .قربانیان و خیری ( )0930به بررسی تاثیر
بازاریابی غیراخالقی درک شده بر پاسخ مصرفکنندگان پرداختند .نتایج حکایت از آن
داشت که بازاریابی غیر اخالقی درک شده بر اعتماد ،قصد خرید ،رضایت و وفاداری
مصرف کنندگان تاثیر منفی دارد .قلی مطلق و همکاران در سال  0931به طراحی الگوی
عمل اخالقی در نظام بازاریابی پرداختند .پژوهشگر با بهکارگیری راهبرد نظریهپردازی
داده بنیاد ،مصاحبههایی نیمه ساختار یافته با خبرگان حوزه اخالق اسالمی و بازاریابی
انجام داده است .با کدگذاری باز در نرمافزار اطلس.تی و لحاظ نمودن ارزش اخالقی
عمل فروشندگان به عنوان مقوله محوری ،الگوی عمل اخالقی به دست آمده است .نتایج
پژوهش ،اهمیت رابطه ادای حقوق الهی (حقاهلل ،حقالناس ،حقالنفس) و وظیفه افراد را
نیز در جهت قرب به پروردگار ،نشان میدهد .يانگ فن ( )1115در مقالهای تحت عنوان
«برند اخالقی شهرت اخالقی» در شرکت های خصوصی به بررسی مفهوم نام تجاری
اخالقی و ارتباط آن با شهرت شرکتهای بزرگ در ایاالت متحده آمریکا میپردازد .از
نظر محققین برندها به طور سنتی تنها به عنوان یک ساختار اقتصادی مورد مطالعه
قرار گرفته اند در واقع برند به عنوان یک ساختار اجتماعی باید محسوب شود ،که هنوز
به طور کامل با توجه به فقدان پژوهش در این زمینه کمتر کسی به آن توجه میکند .در
واقع نام تجاری شرکتها یک بخش حیاتی از مدیریت شهرت اخالقی شرکت به حساب
می آید .نام تجاری اخالقی در کسب شهرت شرکتها گامی بلند بر خواهد داشت که به
نوبه خود باعث تقویت برند نیز در آینده خواهد شد .از طرف دیگر هرگونه رفتار
غیراخالقی در برند و شهرت آن به شدت به داراییهای نامشهود شرکت آسیب خواهد
رساند و حتی باعث از بین رفتن این داراییهای نامشهود نیز میشود.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،توسعهای ـ کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها با توجه
به ماهیت پژوهش ،از نوع کیفی است .در این پژوهش از نظریه دادهبنیاد با «رهیافت
نظاممند استراوس و کوربین» استفاده شده است .بنابراین پدیدهمحوری بازاریابی
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اخالقی در حوزه محصوالت فرهنگی به ویژه حوزه کتب غیردرسی کودکان ،شرایط
علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر و درنهایت اقدامات واکنشی و پیامدهای
بازاریابی اخالقی ،در قالب نظریه دادهبنیاد ،بررسی شدند .برای بررسی و تحلیل دادهها
در این روش از سه نوع کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شد .برای گردآوری
دادهها از مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته با سوالهای باز با خبرگان حوزه
بازاریابی اخالقی کتبغیردرسی کودکان استفاده شد که از طریق نمونهگیری هدفمند
و گلوله برفی انتخاب شدند .سئوالهای باز شامل درک خبرهها از بازاریابی اخالقی،
آسیبهای موجود در بازاریابی اخالقی در صنعت چاپ و نشر کتب غیردرسی،
پیامدهای توجه به بازاریابی اخالقی در صنعت چاپ و نشر کتب غیردرسی و مواردی
دیگر در همین زمینه بوده است .جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کلیه مدیران ارشد،
مشاوران ،مدیران و کارشناسان بخش بازاریابی در برندهای فعال در حوزه تدوین و
فروش کتبغیردرسی کودکان و همچنین اساتید دانشگاهی بود و نمونهگیری تا حصول
«کفایت نظری» ادامه یافت .کفایت نظری به وضعیتی اشاره دارد که در آن هیچ داده
بیشتری یافت نمیشود که پژوهشگر به وسیله آن بتواند ویژگیهای مقوله را رشد دهد
(رضاپور نصرآباد .)0936 ،در این تحقیق 11 ،مصاحبه صورت گرفته بود که در فرایند
مصاحبه از نفر  05تا  11هیچ کد جدیدی به دست نیامده بود ،به همین دلیل محقق فرایند
مصاحبه را با توجه به مفهوم کفایت نظری خاتمه داده بود .برای محاسبۀ پایایی
کدگذاران ،0چند مصاحبه از مصاحبههای انجام گرفته برای نمونه انتخاب شده و در
فاصلۀ زمانی کوتاه و مشخص ،هر یک از آنها دوباره کدگذاری میشوند .سپس کدهای
مشخص شده در دو فاصلۀ زمانی برای هر یک از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند.
برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر ،روش بازآزمایی بهکار میرود .روش محاسبۀ
پایایی بین کدگذاریها در دو فاصلۀ زمانی به کمک رابطۀ  0انجام شده است (کوال،1
.)0336
رابطۀ )0

× %011

تعداد توافقات × 1
تعداد کل کدها

= درصد پایایی بین کدگذاران

تعداد کل کدهایی که محقق و همکار وی ( در دو مصاحبه5و )3ثبت کردهاند برابر با
 065کد بوده که در این میان تعداد کل توافق بین کدها برابر با  65و تعداد کل عدم
Re-test Reliability
Kvale

1.
2.

آسیبشناسی و ارائه الگوی فرآيندی بازاريابی اخالقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان 81

توافقها در این دو زمان برابر  01و پایایی بین کدگذاران برای مصاحبههای انجامگرفته
 21درصد به دست آمد .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  61درصد است،
قابلیت اعتماد کدگذاریها تأیید میشود.
اعتبار (روايی) مصاحبه .در پژوهش حاضر ،برای ارزیابی اعتبار سه معیار موثقبودن
و اعتبار (باورپذیری) ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد
(خواستار .)0911 ،در واقع برای اعتبار از نظر هشت متخصص استفاده شده است.
برای انتقال پذیری با سه متخصص بازاریابی مشورت شد و در نهایت در زمینه اطمینان
پذیری در تمام مراحل ضبط و یادداشت برداری صورت گرفته بود.

يافتههای پژوهش
داده های پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز ،محوری و گزینشی بررسی و
تحلیل شدند.
پديده محوری .پدیده اصلی یا مقوله محوری پدیدهای است که کانون و محور اصلی
پژوهش است .در این تحقیق مقوله کالن پدیده محوری ،بازاریابی اخالقی بوده است و
مقولههای خردی که بر اساس رویکرد استقرایی از کدهای باز استخراج شده شامل
بازاریابی اخالقی توصیفی و بازاریابی اخالقی هنجاری بوده است .در جدول  0در این
تحقیق کدگذاریهای پدیده محوری ترسیم شده است.
مطابق جدول  0در پدیده اصلی که در این تحقیق شناسایی شده بود مقوله کالن
بازاریابی اخالقی شناسایی شده و همچنین  1مقوله خرد نیز شناسایی شده است در
این بخش توجه به بازاریابی اخالقی هنجاری و توصیفی بوده است .در ادامه تعدادی
از شواهد استناد شده از مصاحبههای بیست گانه ارائه میشود.
در مصاحبه نخست فرد خبره در رابطه با پدیده اصلی موضوع بازاریابی اخالقی
توصیفی بیان میدارد که « به نظر میرسد یکی از موضوعهای مهم در حوزه بازاریابی
اخالقی ،توصیه و توجه به تعریف صحیح از ویژگیهای تصمیمگیری اخالقی میباشد،
هنگامی که یک تعریف صحیح در صنعت ما که همان چاپ و نشر کتبغیردرسی است
میتوان انتظار این را داشت که با سرعت باالتری رفتارهای اخالقی در صنعت و انتشار
آن در بین برندهای فعال در این حوزه شناسایی گردد و شرکتها و والدین در عرصه
بازاریابی اخالقی به شناخت بیشتری دست یابند»
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جدول  -1کدگذاری بر اساس رويکرد استراوس و کوربین در مورد پديده محوری
مقوله
کالن
پدیده
محوری

مقولهها
(کدهای
محوری)

کدهای باز

مطاالهاه یااحیر پیرامون ارزشهای جامهه در حوزه اخالق ،تبیین

نمونه کدهای
مصاحبه
P1,P3,P5,P6,P9
P14, P15

رفتارهای اخالقی در ینهت و انتشار آن در بین برندهای فهال در اين
حوزه ،افزايش ادراک از جامهه پیرامون نگرش والدين ( اعضای جامهه)
نساابت به اقدامات اخالقی ،تهريف یااحیر ويژگیهای تصاامیمگیری
اخالقی در ینهت چا و نشر ،شناخت یحیر در مورد نگرش والدين
در زمیناه اقاداماات اخالقی در یاانهات مورد نظر ،تبیین نظاامنامه
مشاا د در زمینه بازاريابی اخالقی ،تهريف یااحیر از فرايندهای
باازارياابی اخالقی در یاانهات مورد نظر و جهتدهی مشاا د به
بازاريابی اخالقی در ینهت
تهیین ایاول بازاريابی اخالقی در یانهت چا و نشر کتاک کودک،

بازاریابی اخالقی هنجاری

بازاریابی اخالقی

بازاریابی اخالقی توصیفی

یاحیر از مفهوم اخالق در یانهت چا و نشار کودکان ،شاناسايی

تهیین روشهای بازاريابی اخالقی در ینهت چا و نشر کتاک کودک،

P1, P2, P5, P6,
P9, P13, P15,
P19

تهريف یرير و روشن از درستی و نادرستی اقدامات در اين ینهت،
وجود استانداردهای مش د در اين ینهت در جهت ارزيابی اقدامات
اخالقی ،تهريف یاحیر از ارزش عدالت و انصااد در ینهت چا و
نشر ،تبیین یحیر مصداقهای امانتداری و یداقت در رفتار فروش،
تهريف یااحیر از جلوگیری باازاريابی کتاکهای بیمحتوا در بازار،
عدم استفاده ابزاری از قومیتها ،جنسیت در بازاريابی اخالقی ،،قبیر
بودن اقدامات غیراخالقی بازاريابان برای جذک مشتری

همانطور که عنوان پژوهش در حوزه بازاریابی اخالقی است ،پدیده اصلی و محوری
این پژوهش ،بازاریابی اخالقی است .در واقع شناخت علل نیاز به بازاریابی اخالقی در
کنار راهبردها ،بسترها و مداخلهها میتواند زمینه را برای بهرهگیری و بهرهمندی از
مزایای بازاریابی اخالقی بیشتر امکانپذیر نماید.
شرايط علی مجموعه علل و شرایطی است که کنشگر را به روی آوردن به رفتاری
خاص ترغیب می کند .شرایط علّی معموال رویدادها و وقایعی هستند که بر پدیدهها اثر
میگذارند .در این تحقیق مقوله خرد شناسایی شده بر اساس کدهای باز مصاحبهها،
نگرانی مصرفکننده از عواقب خرید ،عدم اطمینان پیرامون راهنمایی خرید برای والدین
و نبود شفافیت اطالعاتی در بازار کتب غیردرسی بوده است که این سه مقوله خرد
مقوله عدم اطمینان تصمیمگیری والدین را به عنوان یک مقوله کالن شکل دادهاند .در
ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را در جدول  1ترسیم نماید.
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جدول  -8کدگذاری بر اساس رويکرد استراوس و کوربین در مورد شرايط علی
مقوله کالن
شرایط علی

مقولهها
(کدهای

کدهای باز

محوری)

نمونه کدهای
مصاحبه

ناتوانی کتاک تهیه شده در حوزه کودکان در راستای شکلدهی به
ش صیت کودکان ،احساس ترس والدين از ناکارآمدی کتاک
نگرانی

پیشنهاد شده از سوی فروشندهها ،احساس والدين از نبود

مصرد-

هم وانی بین کتب موجود در بازار و مهارتهای زندگی کودکان،

کننده از

احساس والدين از نبود هم وانی بین کتب موجود در بازار و

عواقب

مهارتهای زندگی کودکان ،احساس والدين در زمینه متناسب

خريد

نبودن با نیازهای آينده کودکان  ،ناتوانی کتاک تهیه شده در

P2, P7, P8,P13,
P18, P19, P20

زمینه بهبود بهره هوشی کودکان ،ناتوانی کتاک در زمینه تامین

تصمیمگیری
والدین

احساس والدين از ناتوانی فروشندهها در راستای شناسايی
نیازهای کودکان در زمینه کتب غیردرسی ،عدم اطمینان والدين به
رفتارهای فروش فروشندههای حوزه کتب غیردرسی کودکان؛
احساس والدين از بیتوجهی فروشندهها در زمینه هدايت یحیر
آنها در راستای دريافت کتاک ،ناتوانی فروشندهها در برقراری
تهامل مثبت با والدين ،احساس والدين در زمینه نبود ت صد-
های الزم در بین فروشندههای کتب غیردرسی کودکان ،عدم

P1, P3, P6,P7,
P8, P9,P13,
P14, P15, P18,
P20

وجود حس مسئولیت پذيری راهنمايی در بین فروشندههای کتاک
کودک ،احساس والدين نسبت عدم نیات رفتاری مثبت در
رفتارهای فروشنده ،نبود گوششنوا و تابآوری باال در بین
فروشندهها در راستای توجه به گفتههای والدين و کودکان
افزايش احساس سردرگمی والدين در زمینه مفید بودن کتب
غیردرسی تهیه شده ،ناتوانی والدين در زمینه ارزيابی کتبهای

نبود شفافیت اطالعاتی در بازار کتبغیردرسی کودکان

عدم اطمینان

عدم اطمینان پیرامون راهنمايی خريد برای والدين

نیازهای تربیتی کودکان

تهیه شده غیردرسی از لحاظ وجود استانداردهای کافی ،ناتوانی
والدين در شناخت نويسنده کتاک کودکان ،شناسنامه انتشارات
کتاک و رزومه کاری انتشارات به دلیل عدم انتشار اين اطالعات،
نبود اطالعات یحیر در مورد کتاک کودک به ويژه در زمینه
بازخوردهای استفادهکنندههای کتاک ،عدم دسترسی والدين به
آخرين رخدادهای حوزه چا و نشر کودک ،احساس والدين از
نبود سازوکارهای نظارتی در زمینه کتبغیردرسی به ويژه از
لحاظ طراحی محتوای کتبغیردرسی ،عدم دسترسی والدين به
سیستم ارزيابی دقیق از عملکرد نويسنده و ناشر کودک ،سطر
آگاهی پايین(همه گروههای ذينفع) در زمینه کتاک در حوزه
کودکان ،نبود سیستم جامع اطالعاتی پیرامون جذک نظر والدين و
انتشار آن ،نبود تهريف یحیر از کارکردهای یحیر
کتاکخوانی توسط والدين برای کودکان و نبود اقدامات جدی از
سوی ناشرها در راستای بهبود شفافیت اطالعاتی در بازار

P2,P5,P7
P13,P14,P19
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود در شرایط علی که در این تحقیق شناسایی
شده یک مقوله کالن شامل عدم اطمینان تصمیمگیری والدین شناسایی و همچنین 9
مقوله خرد شامل نگرانی مصرفکننده از عواقب خرید ،عدم اطمینان پیرامون راهنمایی
خرید برای والدین و نبود شفافیت اطالعاتی در بازار کتب غیردرسی شناسایی شده
است .در ادامه تعدادی از شواهد استناد شده از مصاحبههای بیست گانه ارائه میشود.
در مصاحبه هفتم خبره گرامی این موضوع را بیان نموده بود «یکی از مشکالت عدم
تمایل والدین در حوزه استفاده از کتب غیردرسی ،نبود اطالعات صحیح در مورد
کتابهای انتشار یافته است .نبود شناسنامه دقیق از کتاب که در فروشگاههای کتب
غیردرسی وجود دارد از یک سو و همچنین از سوی دیگر ناتوانی فروشندهها در ارائه
کتبی که نیازهای والدین را بتواند پوشش دهد از جمله موضوعهایی است که به نظر
میرسد از علل اصلی در پدیده بازاریابی اخالقی میباشد».
در بحث علت در حوزه بازاریابی اخالقی باید به این موضوع توجه داشت ،یکی از
مشکالتی که با عدم رعایت بازاریابی اخالقی ایجاد میگردد ،کاهش اعتماد بین شرکتها
و والدین خواهد بود .هنگامی که در صنعت چاپ و نشر کتب غیردرسی ،فروشنده فقط
به دنبال فروش کتب غیردرسی باشد و به نگرانی و نیازهای والدین در این حوزه دقت
نکند ،والدین به این ادراک میرسند که در ارتباطهای بعدی نیز ممکن است در دریافت
محتوای مورد نیاز با مشکل مواجه شوند که این موضوع میتواند نشان دهنده عدم
اطمینان بیشتر در بین والدین میشود .بنابراین عدم اطمینان بین والدین در صنعت
نامبرده ،باعث میشود که بازاریابی اخالقی به شدت در این صنعت احساس گردد.
شرايط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر شرایطی هستند که تحت کنترل شرکتها قرار
دارند .این شرایط تأثیرگذاری عوامل علّی و زمینهای را تسهیل یا دشوار میسازند.
تحلیل داده های حاصل از مصاحبهها حاکی از آن است که بر اساس کدهای بازار چهار
مقوله خرد شناسایی شده است که شامل ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای
جمعیتشناختی ،حمایت مدیران از فعالیتهای اخالقی و سطح دانش و آگاهی بخش
فروش نسبت به رفتارهای اخالقی بوده است .با توجه به این چهار مقوله خرد (کدهای
محوری) دو مقوله کالن تحت عنوان عوامل محیطی (بیرونی) و عوامل درون سازمانی
شناسایی شد .در ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را در جدول  9ترسیم نماید.
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جدول  -8کدگذاری بر اساس رويکرد استراوس و کوربین در مورد شرايط مداخلهگر
کالن

مقوله

مقولهها

مداخلهگر

مصاحبه

توانمندی خود ایااالحی فرد فروشاانده ،توانمندی يادگیری

ويژگیهای ش صیتی

فروشنده ،خونسردی فروشنده در زمینه فروش کتاک ،عزت
نفس نیروی فروش ،انگیزش و نگرش نساابات باه اقدامات
اخالقی ،هوش هیجانی ،استهدادهای فردی فروشنده ،سرمايه
اجتمااعی نیروی انسااانی ،روحیه مهنوی نیروی انسااانی،
نیروی انسانی دانش محور فهال در برندهای کتاک فروشی،

P2,
P5,
P8,
P9,P11,P13,P16

شناختی

تجربه کاری باالی فروشاانده ،ساان نیروهای فروش ،درآمد
فروشنده ،تحصیالت فروشنده و قومیت فروشنده
توجاه مديران به اقدامات اخالقی ،افزايش جريان اطالعات در

حمايت مديران از فهالیتهای اخالقی

زمیناه اقادامات اخالقی توسااط مديران ،افزايش حمايتهای
مادی مديران از فروشااندهها و بازاريابان دارای رويکردهای

P2, P3, P4, P8,
P9,P10,
P11,P12,P16,
P17, P18,P19,P20

اخالقی در یاانهت چا ونشاار کتب غیر درساای ،برجسااته
کردن اقدامات اخالقی افراد در سازمان توسط مديران ،استفاده
از رويکردهای تشاويقی همانند مرخصاای ،وقت استراحت و
موارد از اين دسات در جهت برجسته کردن رفتارهای اخالقی
فروشندهها توسط مديران ،توجه به ترفیع نیروی انسانی با
رويکردهای اخالقی ،الگو قراردادن فروشااندههای اخالق مدار
توسط مديران ،ايجاد روابط نزديک با فروشندهها به منظور
افزايش فهالیتهای اخالقی؛ اسااتفاده مديران از رويکردهای
مديريت اخالقگرا ( رهبری اخالق-گرا) در سازمان به منظور
بهبود رفتارهای اخالقی
افزايش دانش فروشاانادهها و بازاريابان از اقدامات اخالقی،
دسااترساای فروشاانده ها و بازاريابان به تجارک ديگران در
حوزه بازاريابی اخالقی ،دساترسی فروشندهها و بازاريابان
باه خبرههای سااازمانی و برون سااازمانی برای رفتارهای
اخالقی ،برگزاری هماايشهای متهدد در حوزه فروش اخالقی

اخالقی

سطر دانش و آگاهی ب ش فروش نسبت به رفتارهای

حمایت سازمانی از اقدامات اخالقی

P1, P3, P7, P13,
P16,P17,
P18,P19, P20

بهبود حس همنوع دوستی در بین فروشندهها

ویژگیهای جمعیت-

ویژگیهای فردی فروشنده

شرايط

(کدهای
محوری)

کدهای باز

نمونه

کدهای

در یاانهات چا و نشاار کتب غیردرساای ،درگیرسااازی
فروشنده و بازاريابان در زمینه فروش اخالقی ،تبیین یحیر
ماديران ،رهبران سااازماانی در مورد مهیاارهای بازاريابی
اخالقی در بین فروشندهها و بازاريابان ،دسترسی فروشنده
و باازاريااباان به منابع علمی در حوزه رفتارهای اخالقی و
دسااترساای بیشااتر فروشااندهها و بازاريابان به فیلمهای
آموزشی در حوزه رفتارهای اخالقی

P2, P3, P8, P11,
P15, P18, P19,
P20
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود در شرایط مداخلهگر که در این تحقیق
شناسایی شده دو مقوله کالن عوامل فردی و حمایت سازمانی از اقدامات اخالقی و
همچنین  0مقوله خرد شناسایی شده است .در این بخش شرایط ویژگیهای شخصیتی
و ویژگیهای جمعیتشناختی در کنار دو عامل سطح دانش و آگاهی بخش فروش
نسبت به رفتارهای اخالقی و حمایت مدیران از فعالیتهای اخالقی مناسب بوده است.
در ادامه تعدادی از شواهد استناد شده از مصاحبههای بیست گانه ارائه میشود.
در مصاحبه سوم فرد خبره در مورد مقوله خرد ویژگیهای شخصیتی این طور بیان
میکند «یکی از دالیل مهم در پیادهسازی مفهوم بازاریابی اخالقی توجه به چند نکته
است که نخست میتواند به عزت نفس فروشنده اشاره داشت ،نیروی انسانی که دارای
عزت نفس باالیی است سعی دارد از رفتارهای اخالقی بیشتر در کنار رویکردهای
فروش خود استفاده نماید ،در کنار این موضوع توجه به روحیه معنوی فروش از جمله
موضوعهای دیگری است که به نظر میرسد در پیادهسازی راهبردهای بازاریابی
اخالقی میتواند اثرگذار باشد ،هرچه اهتمام به این موضوع یعنی روحیه معنوی فروش
باالتر باشد این گونه رفتارها افزایش خواهد یافت».
آن چیزی که به عنوان مداخله در فرایند پیادهسازی راهبردهای بازاریابی اخالقی مطرح
است میتواند  ،حمایتهای مدیران از اقدامات و راهبردهای بازاریابی اخالقی باشد.
هرگاه مدیران با پیادهسازی راهبردی در سازمان موافق بودند ،با در اختیار قراردادن
منابع و حمایت های خود زمینه را برای امکان تحقق بازاریابی اخالقی بیشتر فراهم
میکنند .از سوی دیگر در فرآیند پیادهسازی راهبردهای بازاریابی اخالقی در هر
شرکتی ،نقش ویژگیهای شخص فروشنده نیز یک عامل بسیار حیاتی است .فروشنده-
ها در صورتی که تمایلی از خود در زمینه فروش اخالقی نشان ندهند نمیتوان انتظار
پیادهسازی راهبردها در این حوزه را داشت.
شرايطزمینهای .به شرایط خاصی که بر کنشها و تعامالت تاثیر میگذارند «زمینه»
گفته میشود .در واقع شرایط زمینهای معرف این است که پدیده در چه بستری در حال
اتفاق افتادن است و این بستر چه میزان میتواند بر راهبردهای انتخابی شرکتها در
حوزه بازاریابی اخالقی تاثیرگذار باشد .این زمینه ناظر بر فضای حاکم بر صنعت چاپ
و نشر کتب غیردرسی میباشد که در این پژوهش در بُعد شرایط زمینهای ،بیشتر
مشارکتکنندگان به چهار مقوله خرد بر اساس کدهای استخراج شده اشاره داشتند که
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شامل قوانین بازار ،نظارت بر بازار ،روحیه اخالقی در سازمان و ارزش های اخالقی
فروشندهها بوده است .این چهار مقوله خرد تشکیل دهنده مقولههای کالنی تحت عنوان
قوانین و مقررات و فرهنگ اخالقی بوده است .در ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را در
جدول  0ترسیم نماید.
همانطور که در جدول  0مشاهده میشود در شرایط زمینهای شناسایی شده در این
تحقیق دو مقوله کالن فرهنگ اخالقی و قوانین و مقررات شناسایی شده بود و همچنین
 0مقوله خرد شناسایی شده در این بخش روحیه اخالقی در سازمان و ارزشهای
اخالقی فروشندهها در کنار قوانین بازار و نظارت بر بازار بوده است .در ادامه تعدادی
از شواهد استناد شده از مصاحبههای بیست گانه ارائه میشود.
در مصاحبه شانزدهم خبره گرامی در رابطه با مقوله خرد روحیه اخالقی در سازمان
این طور بیان میدارد که «در سازمانها بسیاری از مواقع که در زمینه موفقیت یا عدم
موفقیت پروژه بازاریابی اخالقی باید به آن اشاره داشت توجه به موضوع تعریف
صحیح چشمانداز سازمانی است که میتواند نقش مهمی در فعالیتهای بازاریابی
اخالقی در صنعت چاپ و نشر کتب غیردرسی داشته باشد .در واقع این مساله یعنی
وجود چشمانداز در بین شرکتهای فعال در صنعت چاپ و نشر کتب غیردرسی منجر
به این موضوع میشود که شرکتها بتوانند به دنبال ایجاد رویههای اخالقی در
بخشهای دیگر سازمان در این رابطه باشند».
بسترها و زمینه ها نیز نشان از عوامل بیرونی است که راهبردها در آن اجرایی
می گردند .هنگامی که در کشوری قوانین و مقررات در حوزه رفتارهای اخالقی وجود
داشته باشد ،بدون شک راهبردها با سرعت بهتری میتوانند پیادهسازی گردند .از سوی
دیگر فرهنگ هر شرکت یا جامعه نقش مهمی در پس زدن یا قبول کردن یک فعالیت
دارد .فرهنگهای ارزشمحور بدون شک پشتوانهای قوی برای پیادهسازی راهبردها
در حوزه بازاریابی اخالقی خواهند بود.
راهبردها .بیانگر رفتارها ،فعالیتها و تعامالت هدفداری است که تابع پدیده اصلی و
تحت تاثیر شرایط مداخله و زمینه حاکم است که در پژوهش حاضر شامل سه مقوله
کالن برندسازی اخالقی ،مسئولیت اخالقی فروشنده و آمیخته اخالقی بوده است که این
سه مقوله کالن از شش مقوله خرد شامل تصویرسازی اخالقی برند ،تدوین منشورهای
اخالقی در سازمان ،افزایش رفتارهای اخالقی در سازمان ،مسئولیت پذیری فروشنده،
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ترفیع اخالقی و قیمتگذاری منصفانه بوده است .در ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را
در جدول  5ترسیم نماید.
جدول  -4کدگذاری بر اساس رويکرد استراوس و کوربین در مورد شرايط زمینهای
مقوله
کالن
شرایط
زمینهای

مقولهها
(کدهای

کدهای باز

نمونه کدهای مصاحبه

محوری)

در شرکتهای فعال در حوزه چاپ و نشر کتب
غیردرسی ،وجود رویههای اخالقی در دیگر بخشهای
ددر شرکتهای فعال در حوزه چاپ و نشر کتب
غیردرسی ،گوشزد کردن اقدامات غبراخالقی در

P1, P3,P4, P5, P6, P7, P8 ,P9
,P10, P12,P16,P17,P18,P19,P20

سازمان توسط همکاران و مدیران ،وجود همراهی و
همگاهی دیگر بخشها با فروش در زمینه تحقق
رویکردهای اخالقی
وجود روحیه اقدامات خیرخواهانه در بازار چاپ و نشر

ارزش های اخالقی فروشنده ها

فرهنگ اخالقی

روحیه اخالقی در سازمان

وجود چشمانداز سازمانی در زمینه بازاریابی اخالقی

به ویژه در بین رقبا ،روحیه تبادل محوری در بین
فروشندهها ،باور مناسب پیرامون اقدامات اخالقی در
زمینه فروش ،توجه به اخالق فرد فروشنده ،ارزشمند
بودن کمک به مشتری از دید شرکتها و مدیران و
فروشندهها ،حساسیت فروشنده در فروش ،قدرت توکل

P1,P2,P9,P10,P11,P12,P14,P16

در بین فروشندهها ،اهمیت صداقت در رفتار از دید
فروشنده ،خداباوری فروشنده ،اعتقاد فروشنده به روز
حساب ( قیامت) ،پرهیز از آسیب به محیط پیرامون
توسط شرکت
وجود قوانین اخالقی در بازار ،تعریف مشخص از
مصادیق اقدامات غیر اخالقی در صنعت چاپ و نشر
دادگاههای تخصصی در کشور با رویکرد مالکیت
معنوی در صنعت چاپ و نشر ،مشخص بودن حقوق

P3, p9, p10

مصرفکننده در زمینه اقدامات غیراخالقی فروشندهها،
به روز شدن قوانین بازار در حوزه اقدامات اخالقی،
مشخص بودن سازکاروهای قضایی در زمینه اقدامات
غیراخالقی در صنعت چاپ و نشر کودکان

نظارت بر بازار

قوانین و مقررات

قوانین بازار

کودکان ،وجود حقوق مالکیت معنوی در بازار ،وجود

وجود مکانیسمهای برخورد با اقدامات غیراخالقی،
مشخص بودن کارگروه نظارت بر اقدامات اخالقی در
بازار چاپ و نشر کودکان ،شفافیت در زمینه نظارت بر
اقدامات اخالقی در بازار ،وجود نظارت متداول بر بازار
چاپ و نشر کودکان

P1, P4, P16,P17,P19
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جدول  -8کدگذاری بر اساس رويکرد استراوس و کوربین در مورد راهبردها
مقوله

مقولهها

کالن

(کدهای

راهبردها

محوری)

نمونه
کدهای باز

کدهای
مصاحبه

توجه برندهای فعال در صنعت به اقدامات خیرخواهانه در جامعه ،افزایش
فعالیت در حوزه دسترسی کودکان کمتر برخوردار به کتابهای
تصویرسازی
اخالقی از برند

غیردرسی؛ بهبود اقدامات حفاظت از محیط زیست به واسطه کاهش
وابستگی به کاغذ ،ارزیابی تصویر برند در حوزه فعالیتهای اخالقی،
حمایت از حقوق مصرفکننده ( والدین) در زمینه چاپ و نشر ،گسترش

P1, P2, P3,
P8, P13,
P14, P16,
P17, P19

شفافیت در زمینه فروش اخالقی و افزایش ارتباط با مشتریان در حوزه
هدایت صحیح والدین در راستای خرید اثربخش

برند

تدوین منشورهای اخالقی در شرکتهای فعال در حوزه چاپ و نشر،

سازی
اخالقی

تدوین
منشورهای
اخالقی در
شرکتهای
فعال در صنعت
چاپ و نشر

تدوین رویههای بازاریابی اخالقی در صنعت چاپ و نشر ،تدوین منشور
اخالقی در صنعت چاپ و نشر کودکان ،وجود استانداردهای مشخص در
حوزه رفتارهای اخالقی در صنعت ،وجود کمیتههایی برای بررسیهای
اقدامات غیراخالقی در شرکتها ،تعیین ارزشهای اخالقی در زمینه فروش
اخالق محور درشرکتهای و برندهای فعال در صنعت ،سیستم ارزیابی

P2, P4, P5,
P7, P11,
P15,P19,
P20

عملکرد در حوزه اقدامات اخالقی در شرکتهای فعال در صنعت ،تدوین
الزامهای اخالقی یا به عبارتی باید و نبایدهای اخالقی در زمینه اقدامات
اخالقی
احترام به حقوق افراد ،توجه به امانت داری در بین فروشندهها و

افزایش

بازاریابان ،تعهد کامل نسبت به رفتارهای اخالقی از سوی فروشندهها،

رفتارهای

توجه به خوشرویی در رفتار با والدین ،تاکید بر رفتارهای مثبت ( کمک به

اخالقی در

والدین در حین فروش و غیره) ،پرهیز از تعارض در منافع شرکت و

مسئولیت

سازمان

مصرفکنندههای کتب غیردرسی کودکان و توجه به درستکاری در بین

فروشنده

مسئولیت

P1,
P3,P5.,P7,
P8, P10,
P14,P15,P
16, P19

فروشندهها و بازاریابان

اخالقی
پذیری
فروشنده

افزایش حس مسئولیت پذیری در بین فروشندهها ،احساس وظیفه
فروشندهها و بازاریابان نسبت به فروش کتب غیردرسی کودکان ،توجه به
حق الناس در فروش ،برخورد منصفانه با سهامداران و افزایش رفتارهای

P1,P2,P6,
P8,P9,P10

خبرخواهانه از سوی فروشنده و بازاریاب نسبت به مشتری
کاهش دروغ در زمینه تبلیغات محصوالت ،جلوگیری از اقدامات غیراخالقی
در زمینه رقابت با رقبا ،جلوگیری از رشوه و اقدامات غیراخالقی دیگر
آمیخته

ترفیع اخالقی

برای فروش بیشتر محصوالت ،جلوگیری از ارائه اطالعات غلط به منظور
ترغیب والدین برای دریافت محصوالت در تبلیغات و جلوگیری ازتکنیک-

بازاریابی

P1,P4,P5,
P9,P14

های اغراق آمیز در جهت اقناع والدین و کودکان

اخالقی

انصاف در قیمتگذاری ،توجه به حاشیه سود منصفانه شرکت در قیمت-
قیمتگذاری

گذاری ،تخفیفات قیمتی برای اقشار کم تر برخوردار ،جلوگیری از قیمت-

اخالقی

گذاری تبعیضی و توجه به اقشار ضعیف در قیمتگذاری محصوالت چاپ
ونشر

P1,
P2,P3,P4,
P5,P6,P7,
P9,P13,P1
6,P17,P18,
P19,P20
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همانطور بر اساس جدول  5در راهبردها که در این تحقیق شناسایی شده بود مقوله
کالن شامل سه بخش برندسازی اخالقی ،مسئولیت اخالقی فروشنده و آمیخته اخالقی
بود و همچنین شش مقوله خرد شناسایی شده در این بخش تصویرسازی اخالقی برند،
تدوین منشورهای اخالقی در سازمان ،افزایش رفتارهای اخالقی در سازمان،
مسئولیتپذیری فروشنده ،ترفیع اخالقی و قیمتگذاری اخالقی بوده است .در ادامه
تعدادی از شواهد استناد شده از مصاحبههای بیست گانه ارایه میشود.
در مصاحبه هشتم خبره گرامی در رابطه با مقوله خرد تصویرسازی اخالقی از برند
این طور بیان میدارد که «در صورتی که شرکتهای فعال در صنعت چاپ و نشر
بتوانند در این زمینه یعنی حمایت از حقوق مصرفکنندهها ( والدین) در زمینه چاپ و
نشر کتب غیردرسی فعالیت داشته باشند میتوان این انتظار را داشت که در عرصه
پیادهسازی با مشکالت کمتری رو به رو شوند .این در حالی است که در اصل موضوع
در بخش کتب غیردرسی این موضوع به عنوان یک آسیب جدی تلقی میگردد و بسیاری
از برندهای چاپ و نشر کتب غیردرسی اصال برنامهای در حوزه هدایت صحیح والدین
در راستای خریداثربخش از خود ندارند که این موضوع باعث شده است که برنامههای
بازاریابی اخالقی با مشکالت عدیدهی در این بخش همراه باشد».
راهبردها نشان دهنده رویکردهای است که شرکتها در زمینه بازاریابی اخالقی باید
دنبال نمایند .یکی از مهمترین بخشها توجه به برندسازی اخالقی است .شرکتهایی که
سعی دارند برند اخالقی در جامعه داشته باشند ،بازاریابی اخالقی را سرلوحه
فعالیتهای خود قرار میدهند .این شرکتها در زمینه برخورد با مسائل جامعه نقش
فعالتری دارند و سعی دارند درذکلیه فرآیندهای کسب و کاری خود به ویژه در حوزه
آمیخته بازاریابی رویکردهای اخالقی داشته باشند تا یک برنامه هماهنگ در این حوزه
شکل بگیرد.
پیامدها .پیامدها ،نتایج نهایی اجرای اقدامات واکنشی هستند .هر جا انجام یا عدم انجام
عمل معینی در پاسخ به مسئلهای برای حفظ یک موقعیت ،از سوی فرد یا سازمان
انتخاب شود پیامدهایی پدید میآید .دو مقوله کالن در این بخش شناسایی شده بود که
عبارتند از عملکرد فروش (بهرهوری مالی ،وفاداری مشتری) و تقویت فرهنگ
کتابخوانی( نگرش مثبت نسبت به کتابخوانی ،افزایش اعتماد نسبت به برندهای کتاب
در حوزه کودکان) .در ادامه محقق بنا دارد کدگذاری را در جدول  5ترسیم نماید.
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جدول  -8کدگذاری بر اساس رويکرد استراوس و کوربین در مورد پیامدها
مقوله کالن
پیامد

مقولهها
(کدهای

کدهای باز

نمونه کدهای مصاحبه

محوری)
درک مناسب از مفید بودن کتاب در حوزه
نگرش
مثبت
نسبت به
کتابخوانی

تقویت
فرهنگ
کتابخوانی

کودکان ،ارزشمند بودن تهیه در کتاب در
حوزه کودکان ،تصور مطلوب از اهمیت
کتابخوانی برای کودکان ،شناسایی بهتر

P1, P2, P3,P7,P12,P13,P15, P16, P18,
P19,P20

مزایا مثبت کتابخوانی در جهت فرم دهی به
شخصیت کودکان و شکلگیری ادراک مناسب
در جهت خرید کتاب درحوزه کودکان

افزایش

حس مطلوب در زمینه خرید از فروشگاههای

اعتماد

کتب غیردرسی کودک ،اطمینان بیشتر در

نسبت به

هنگام خرید کتاب کودک توسط والدین ،عدم

برندهای

حس سوء استفاده والدین از اعتماد به خرید

کتاب در

کتاب کودکان ،درک مناسب والدین از نیت

حوزه

مطلوب فروشندههای کتابهای کودک ،ایجاد

کودکان

روابط توام با اعتماد بین والدین و فروشندهها

P1,P2,P3,P4.P5,P6,P7,P8,P9
P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17
P18,P19,P20

کارایی فروش در بین برندهای فعال در
صنعت چاپ و نشر ،بهبود میزان تمایز در
بازار ،تقویت برندسازی مطلوب ،بهرهوری از
فروش ،افزایش اقدامات عمیق فروش ،پیش
بینی تعامالت و رفتارهای فروش والدین و
کودکان ،ارزش درک شده والدین ،بهبود
وفاداری

رضایت والدین از تعامل با شرکتهای فعال

مشتری

درحوزه کتب غیردرسی در حوزه کودکان،

P3,P5,P9,P12,P14,P15,P16,P19

بهبود سطح تعهد والدین نسبت به برند کتب
عملکرد

غیردرسی در حوزه کودکان ،حس امنیت

فروش

باالتر فروش
کاهش ریزش مشتری ،کاهش هزینه جذب
والدین و کودکان ،سرعت بخشی ارائه خدمات
به والدین ،بهبود کیفیت رابطه با والدین
تقویت عملکرد مالی شرکتهای فعال در
صنعت چاپ و نشر ،بهبود سطح منابع در
بهرهوری

اختیار شرکتها ،بهبود حاشیه سود فروش،

مالی

افزایش نرخ بازگشت سرمایه ،بهبود جلب نظر
ذینفعان مالی شرکت

P1,P2, P3,P7,P8, P12,P15, P17, P18,
P19,P20
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مطابق جدول  6درپیامدهای این دو مقوله کالن تقویت فرهنگ کتابخوانی و عملکرد
فروش شناسایی شده و همچنین چهار مقوله خرد شناسایی شده در این بخش
بهرهوری مالی ،وفاداری مشتری در کنار نگرش مثبت نسبت به کتابخوانی ،افزایش
اعتماد نسبت به برندهای کتاب در حوزه کودکان بوده است .در ادامه تعدادی از شواهد
استناد شده از مصاحبههای بیست گانه ارایه میشود.
در مصاحبه سوم خبره گرامی در رابطه با مقوله خرد نگرش مثبت نسبت به کتابخوانی
این طور بیان میدارد که «توسعه رویکردهای اخالقی اگر با هدایت صحیح صورت
بگیرد میتواند منجر به آن شود که درک از مناسب بودن تهیه کتاب در تربیت پرورش
و بهبود بالندگی آن میتواند مفید باشد و والدین کودک به خوبی با مزایای استفاده از
کتب غیردرسی در راستای توسعه شکل دهی به شخصیت کودکان آشنا گردند».
پیامد آخرین جزء مدل دادهبنیادی است .هر پدیدهای بعد از پیادهسازی دارای پیامدهایی
است که برای شرکتها بسیار مهم است .توجه به بازاریابی اخالقی میتواند زمینه از
بین بردن علت پدیده محوری که نگرانی والدین است را از بین ببرد و منجر به افزایش
تمایل آنها به خرید محصوالت و در نتیجه آشنایی بیشتر کودکان در جامعه با فرهنگ
کتابخوانی خواهد شد .بنابراین میتوان این انتظار را داشت که توجه به بازاریابی
اخالقی هم میتواند برای جامعه و هم برای شرکت مفید باشد.
کدگذاریمحوریوگزينشی .بعد از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری صورت گرفت که
در آن مقوله های جدا از هم در چارچوبی معنادار کنار یکدیگر قرار گرفتند و روابط
میان آنها ،به ویژه رابطه مقوله محوری با سایر مقولهها ،مشخص شد (شکل  )0پس از
کدگذاری محوری ،کدگذاری گزینشی انجام شد .کدگذاری گزینشی به معنای یکپارچه
کردن و پاالیش نظریه است که از طریق کشف مقوله محوری امکانپذیر میشود
(استراوس و کوربین.)0331 ،
مدل دادهبنیاد سعی میشود یک پدیده را به صورت کامل و سیستمی نگاه کرد .با توجه
به سوالهای مصاحبه و تقسیمبندی هر بخش و با افزایش تفکر خالق در استفاده از
رویکرد استقرایی برای جمعبندی کدهای اولیه در نهایت مدل فوق استنباط شد.
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بستر حاکم (شرایط زمینه ای)

شرایط علی

قوانین و مقررات

عدم اطمینان تصمیمگیری

فرهنگ اخالقی

والدین

پیامدها

راهبرد
برند سازی اخالقی

عملکرد فروش
قویت فرهنگ

مسئولیت اخالقی

کتاب خوانی

فروشنده

پدیده اصلی

بازاریابی اخالقی

آمیخته اخالقی

شرایط مداخله گر
ویژگیهای فردی فروشنده
حمایت سازمانی

شکل  -1الگوی کدگذاری بازاريابی اخالقی حایل از يافته های پژوهش

نتیجهگیری
تمرکز اصلی در این تحقیق ،درک پیامدها ،علل و اهمیت بازاریابی اخالقی در صنعت
چاپ ونشر کتب غیردرسی بوده است .همانطور که در این تحقیق نیز بیان داشتیم ،هر
فرهنگ و هر بستر نیازمند رویکردهای خاص خود در راستای پیادهسازی بازاریابی
اخالقی است .تمرکز اصلی این تحقیق نیز ارائه مدلی بوده است که از آسیبهای احتمالی
و ضعفهای موجود در فرآیند پیادهسازی بازاریابی اخالقی در صنعت چاپ ونشر کتب

غیردرسی جلوگیری نماید .با توجه به گفتههای فوق هدف اصلی پژوهش آسیبشناسی
و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخالقی برای کودکان در حوزه کتب غیردرسی بوده
است .برای به دست آوردن این الگو محقق از رویکرد دادهبنیاد سیستمی استفاده کرده
است .برای گردآوری دادهها محقق از خبرههای فعال و آشنا در صنعت چاپ و نشر
کتب غیردرسی کودکان استفاده نموده است .تعداد  11خبره در این پژوهش مشارکت
داشتند و بر اساس مصاحبه از پیش تعیین شده ،محقق سعی بر این داشت که سوال
اصلی خود را پاسخ دهد .همانطور که میدانیم در روش سیستمی داده بنیاد شش وجه
وجود دارد که در این پژوهش در بخش شرایط علی عدم اطمینان تصمیمگیری والدین
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مطرح شد .در واقع این شرایط علی ،ایجاد شدن پدیده اصلی را مطرح میکند .به نظر
میرسد یکی از ضعفها و آسیبهای عمده در حوزه بازاریابی اخالقی ،همین ناتوانی
والدین در اطمینان در عرصه خرید کتب غیردرسی در حوزه کودکان است .از سوی
دیگر پدیده اصلی این پژوهش بازاریابی اخالقی بوده است .بازاریابی اخالقی در این
پژوهش شامل بازاریابی هنجاری و توصیفی بوده است که در بازاریابی اخالقی
توصیفی سعی بر این است که ویژگیهای بازاریابی اخالقی تبیین شود و در بخش
هنجاری تمرکز اصلی بر این است که به تشریح و تبیین اصول بپردازیم .همچنین در
موضوع شرایط زمینهای محقق به دو مقوله کالن قوانین و مقررات و همچنین فرهنگ
اخالقی دست یافت که نشان دهنده بسترهای توام با ضعف در کشور در این دو حوزه
است .در واقع این دو مقوله کالن حاکم بر این است که سازمانها در راستای تحقق
بازاریابی اخالقی ،در یک وضعیت باثبات و حمایتی از لحاظ چارچوبهای مشخص و
دقیقی قرار ندارند .از سوی دیگر در حوزه شرایط مداخلهگر که میتواند بر راهبردهای
شناسایی شده تاثیرگذار باشد محقق به ویژگیهای فردی فروشنده و حمایتهای
سازمانی اشاره داشت که میتواند برنامههای بازاریابی اخالقی را تحت تاثیر قرار دهد.
بعد پنجم مورد بررسی راهبردها بوده است که شامل برندسازی اخالقی ،مسئولیت
اخالقی فروشنده و آمیخته اخالقی بوده است .در نهایت پیامد شناسایی شده که
می تواند نشان دهنده اهمیت آن برای جامعه هدف و همچنین کل جامعه ایران باشد،
توسعه عملکرد فروش برای کل برندهای فعال در حوزه چاپ و نشر کتب غیردرسی و
همچنین تقویت فرهنگ کتابخوانی به ویژه کتب غیردرسی در بین کودکان بوده است.
مهمترین پیشنهادهایی که میتوان در زمینه توجه به مفهوم بازاریابی اخالقی داشت به
این ترتیب است که اگر بخواهیم بازاریابی اخالقی در کلیه بخشها فعال گردد باید ابتدا
مدیران و کارکنان نسبت به پیامدهای مثبت بازاریابی اخالقی کامال آگاه باشند برای
این موضوع استفاده از دورههای آموزشی و همچنین برگزاری کارگاههای هماندیشی
بسیارسودمند است .از سوی دیگر جامعه نباید نقش منفعل در زمینه بازاریابی اخالقی
در حوزه کتب غیردرسی داشته باشد و گروههای مدنی باید فشارهای زیادی را در
زمینه بازاریابی اخالقی به برندهای فعال در این بخش وارد نمایند .همچنین دولت نیز
به همراه اصناف باید سازوکارهای نظارتی را در اداره ارشاد مورد بررسی قرار دهند
تا بتوانند زمینه را برای توسعه هرچه بهتر این موضوع مهیا نمایند .پیشنهاد علمی مهم
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دیگر این است که مدیران باید در زمینه بازاریابی تعاملی با والدین نقش فعالتری داشته
 مدیران برندهای فعال در حوزه چاپ و نشر کتب غیردرسی باید در راستای.باشند
ایجاد کارگاه های آموزشی برای والدین کودکان در راستای آشنایی هرچه بهتر با کتب
 نحوه ارزیابی یک کتاب از سوی والدین و هدایت آنها در جهت انتخاب،غیر درسی
 این موضوع. تالش نمایند،کارامد برای بهبود بهرهمندی کودکان از کتب غیر درسی
باعث از بین رفتن نگرانی والدین در خصوص غیر کارآمد بودن محصوالت برندهای
.فعال دراین صنعت میگردد و زمینه را برای قصد خرید آنها افزایش میدهد
در نهایت این پیشنهاد برای سایر محققین ارائه میشود که روابط استخراج شده را از
 پیشنهاد دیگری که به محققین عالقمند به این حوزه.لحاظ کمی مورد آزمون قرار دهند
 استفاده از رویکردهای کیفی دیگر همانند پدیدارشناسی برای دستیابی،داده می شود
 محدودیت اصلی این.به جوهره اصلی مفهوم بازاریابی اخالقی در تحقیقهای آتی است
 به همین دلیل به محققین بعدی برای از بین، م قطعی بودن این پژوهش است،تحقیق
.بردن این مشکل پیشنهاد میشود که تحقیقهای آتی را به صورت طولی انجام دهند
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Introduction: Today, one of the best tools available for value chain engineering is
applying the practical lessons of business models. By analyzing a business model, the
processes of development, presentation and receipt of value by a company can be
improved. Although many companies operating in different industries of the country
have increasingly turned to the analysis of their business models, the issue is moving
forward at a lower speed in the pharmaceutical industry. Numerous new business
models have been developed or renovated in today’s changing business environment.
The development and renovation of new business models are not a matter of choice
but a necessity in order to survive in an environment whose rules of the game are
constantly changing. In such a situation, the greatest challenge posed to organizations
is developing a framework through which an accurate understanding of the
dimensions and components of their business models can be achieved and a point of
reference can be offered to compare their business models with those of the competing
companies to enable innovation and outperformance. The main focus of this study is
to find a practical framework for pharmaceutical companies so as to identify and
compare the key features of their business models with those of active competitors,
hence to understand the strengths and positive qualities of other models and
overcoming their weaknesses.In this study, the latest scientific findings about the
business models of pharmaceutical companies are presented, and the common types
of these business models are identified using taxonomy (experimental typology) to
achieve a more comprehensive and accurate view of the dynamics of this business
model in companies.
Methodology: The statistical population of this study included all the Iranian
companies producing human drugs that have had a competitive product in the growth
stage. The study was conducted in two phases, content analysis and quantitative phase.
Initially, semi-structured interviews during the content analysis phase revealed a
comprehensive framework for the dimensions and components of the business model
of Iranian pharmaceutical companies, and then, through quantitative surveys and inperson questionnaires, the business model of each pharmaceutical company was
identified. The sampling method in the qualitative part of the research was judged
after 19 theoretical saturation interviews, and the quantitative research became
available. By using the PASS software, an optimal sample of 40 companies was
adopted. In this study, the empirical classification (taxonomy) approach, rather than
the ideal classification (typology), was used to identify various business models. In
clustering methods, since the data are classified irrespective of any presupposition or
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predetermined framework, the fuzzy c-means (FCM) clustering algorithm serves as
the most appropriate tool to attain the typological objective of this study.
Results and Discussion: Finally, by fuzzy clustering with the MATLAB software,
four distinct variants of the business model were identified for the pharmaceutical
companies, each having significant differences in the key features of the business
models with the other types. These four types included Diverse Effectiveness,
Concentrated Effectiveness, Diverse Effectiveness, Concentrated Effectiveness. The
identified types have specific similarities and differences in each business model
dimension and component which can be concisely compared as follows based on their
key features including concentration on quality rather than on efficiency, extent of
relationships in various areas such as sales, marketing, and raw material supply.
Conclusion: The competitive pharmaceutical products in Iran can be categorized in
four distinct types in terms of the characteristics of their business model. These models
have different characteristics in terms of the amount of value proposition, the
processes of shaping the value architecture, the mechanisms for interaction with
different groups of customers and value acquisition methods. Finally, these types of
business models were named based on their proprietary features as: diversified
effective, focused effective, diversified efficient and focused efficient. The first
business model type was labeled “diversified effective” as it is greatly focused on
quality and extensive relationships with various stakeholders of the value chain.
Companies such as CinnaGen, Exir, SobhanDarou, DarouPakhsh, Osvah, and
Samisaz had the greatest degree of membership in this business model type. The
second type was labeled “diversified efficient” as it is highly concentrated on cost
control and extensive relationship maintenance with the value chain stakeholders.
Companies such as ParsDarou, TehranShimi, AlborzDarou, TehranDarou, and
Actoverco had the greatest degree of membership in this business model type. The
third type was labeled “focused efficient” and included such pharmaceutical
companies as Hakim, CaspianTamin, Sepidaj, Loghman, and Jalinous which had the
greatest degree of membership in this business model type. Finally, the fourth type
was labeled “focused effective” and involved companies such as Shafa, Ronak,
DinehIran, and Modava with the greatest degree of membership therein.
Keywords: Business model, Taxonomy, Pharmaceutical companies, Successful
pharmaceutical product, Fuzzy clustering.
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گونهشناسی مدلهای کسبوکار محصوالت موفق دارويی در ايران
(با تمرکز بر داروهای رقابتی در مرحله رشد)
علی عسگرحلوائی ، 0دکترای مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه
عالمه طباطبائی ،تهران
مهدی ابراهیمی ،دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران
تاریخ دریافت0399/10/62 :

تاریخ پذیرش0399/00/62 :

چکیده
بسیاری از شرکتهای فعال در صنایع مختلف کشور به صورت فزایندهای به سمت بهرهگیری
از مزایای تحلیل مدلهای کسبوکارشان روی آوردهاند ،اما این امر در خصوص صنعت دارو
با کندی فراوان به پیش میرود .لذا در این پژوهش ،ضمن ارائه آخرین یافتههای علمی پیرامون
مدلهای کسبوکار شرکتهای دارویی ،گونههای رایج این مدلهای کسبوکار را با استفاده
از روش تاکسونومی شناسایی نمودیم تا بینشی جامعتر نسبت به پویاییهای مدل کسبوکار
این شرکتها حاصل گردد .جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای ایرانی تولیدکننده داروی
انسانی است که در بازه انجام این پژوهش دارای محصول رقابتی در مرحله رشد بودهاند .این
پژوهش در دو فاز کیفی به روش تحلیل محتوا و فاز کمی به روش پیمایش انجام شد .ابتدا در
مرحله کیفی از طریق تحلیل محتوا ،چارچوب متناسبی برای ابعاد و اجزای مدل کسبوکار
شرکتهای دارویی شناسایی گردید و در گام بعد از طریق پیمایش ،مدل کسبوکار هر یک از
شرکتهای دارویی مشخص شد .در نهایت با انجام تجزیه و تحلیلهای خوشهبندی فازی با
نرم افزار متلب ( ،)R2016aچهار خوشه یا گونه متمایز از مدل کسبوکار شرکتهای دارویی
شناسایی شدند که هرکدام در ویژگیهای کلیدی مدلهای کسبوکار (ارزش قابل ارائه،
مخاطبان ارزش ،شیوه معماری و نحوه ارائه ارزش ،و ارزشهای دریافتی) با سایر گونهها
تفاوتهای معنادار داشتند .این چهار گونه به ترتیب عبارتند از :اثربخش متنوع ،اثربخش
متمرکز ،کارای متنوع ،کارای متمرکز.
کلمات کلیدی :مدل کسبوکار ،گونهشناسی ،شرکتهای دارویی ،محصول موفق دارویی،
خوشهبندی فازی.

 -0نویسندۀ مسئولasgar.h.a@gmail.com :
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مقدمه
پژوهشگران ،واژه مدل کسب و کار را هنگامی به کار میبرند که مىخواهند نشان
دهند یک شرکت چگونه به خلق ارزش براى مشتریان خود مىپردازد و در ازاى آن،
خود چگونه بهرهمند میشود و سود مىبرد (ماسانل و ریکارت.)6101 ،0
برخی محققان ،مدل کسب وکار را فرایند قابل تطبیق بین فعالیتهای کلیدی به هم پیوسته
شرکت ،مورد توجه قرار میدهند (دمیل و لیکاک .)6101 ،6گاسمن و همکاران)6100( 3
برای درک تعریف مدل کسب وکار ،یک مدل عمومی ارائه دادند که به چهار بُعد چه
کسی؟ چه چیزی؟ چگونه؟ و چه ارزش کسب شده؟ تقسیم می شود؛ به طوری که
شناسایی و تعریف مشتریان هدف را در بعد چه کسی ،توصیف ارزش پیشنهادی به
مشتریان در بعد چه چیزی ،دانش نحوه خلق ارزش در طول زنجیره ارزش را در بعد
چگونه و باالخره تعریف شیوه کسب درآمد در بعد ارزش کسب شده مورد توجه قرار
میگیرد (پریرا و کاءتانو .)6102 ،0صائبی و فاس )6102( 2مدلهای کسب وکار را
محتوا ،ساختار و عوامل کاری مربوط به مبادالت در درون شرکت و بین شرکت با
سایر شرکای بیرونی جهت حمایت از فرایند خلق ،ارائه و کسب ارزش تعریف میکنند.
استفاده از مدلهای کسب وکار مناسب ،سازمانها را به قابلیتهای پویایی مجهز
میسازد که آنها را در برابر تغییرات و چالشهای گوناگون بیرونی چون تغییرات
محیطی و رقبا انعطافپذیر و مقاوم سازد .در چنین محیطهای متحولی ،شناسایی یک
مدل کسب و کار مناسب از چنان اهمیتی برای سازمانها برخوردار است که در بیشتر
مواقع آن را به عنوان منطق اصلی فعالیت سازمان و انتخاب استراتژیهای آن قلمداد
میکنند (هاسلم و اندرسون .)6106 ،2در نتیجه ،مطالعه انواع مدلهای کسبوکار موجود
و آشنایی با ویژگیهای اصلی آنها میتواند موجب اتخاذ تصمیمی مناسب به منظور
انتخاب یک مدل کسب و کار اثربخش و منطبق با شرایط واقعی سازمان گردد (التن و
سولومکو .)6112 ،7همچنین شناخت مدلهای گوناگون و توجه به طراحی مناسب آنها
میتواند به مالکان ،مدیران و مسئوالن فعال در عرصه کسب و کار کمک نماید تا اجزا،
1.

Casadesus-Masanell &Ricart
Demil & Lecocq
3. Gassmann, Frankenberger and Csik,
4. Pereira & Caetano
5. Saebi & Foss
6. Haslam & Andersson
7. Lawton & Solomko
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ساختار سازمان و فعالیتهای آن را به گونهای کارا و اثربخش در راستای کسب ارزش
مطلوب برای سازمان و ذینفعان آن هدایت نمایند (نایک 6100 ،0و پالو و تاتینن،6
.)6103
بنابراین توسعه چارچوبی که به واسطه آن سازمانها بتوانند شناخت دقیقی از ابعاد
و مؤلفههای مدل کسبوکارشان به دست آورند و پویاییهای مختلف آن را در برابر
سایر گزینههای مطرح ارزیابی نمایند ،ضروری به نظر میرسد .لذا کانون اصلی
تالشهای انجام شده در این پژوهش یافتن پویاییهای موجود در ساختار مدلهای
کسبوکار شرکتهای داروسازی است تا بدین واسطه بتوانند ویژگیهای کلیدی مدل
کسبوکار خود را شناسایی و با مدل کسبوکار رقبای فعال خود مقایسه نمایند و از
این مجرا هم با نقاط قوت و ویژگیهای مثبت سایر مدلها آشنا شده و هم در جهت
رفع نقاط ضعف مدل کسبوکار خود برآیند .در نتیجه سؤاالت اصلی که این تحقیق به
دنبال پاسخ آنهاست عبارتند از اینکه :مدل کسبوکار شرکتهای دارویی دارای چه
ساختار و اجزایی است؟ بر اساس ویژگیهای ساختاری ،چند گونه مدل کسبوکار در
بین شرکتهای دارویی وجود دارد؟ و ویژگیهای متمایز هر یک از گونهها چیست؟
به منظور پاسخ به سؤاالت این پژوهش ابتدا از طریق یک مطالعه کیفی و انجام مصاحبه،
چارچوب اجزاء و عناصر تشکیلدهنده مدل کسبوکار شرکتهای دارویی شناسایی
گردید و سپس با تدوین یک پرسشنامه بر اساس یافتههای بخش کیفی ،فاز کمی
پژوهش با اجرای یک طرح پیمایش به اجرا درآمد و گونههای رایج مدل کسبوکار
شرکتهای دارویی از طریق تجزیه و تحلیل خوشهبندی فازی شناسایی گردیدند.
پیشینه پژوهش
اصطالح مدل کسبوکار ابتدا در دهة  91میالدی در کاربردهای عملی استفاده شد ،اما
به تـدریج توسط جامعة علمی پذیرفته و دربارۀ آن مطالعات گوناگونی انجام شد .در
گسترۀ زمان مفهوم مدل کسبوکار به مرور از منطق شرکت (لیندر و کـانترل)6110 ،3
یـا شـیوۀ انجام کسبوکار ،به ابزاری مفهومی تکامل پیدا کرد که دربرگیرندۀ بلوکهای
ساختاری گوناگونی است (به طور مثال اوستروالدر ،پیگنیور و توچی)6112 ،0
1.

Naik
Palo & Tähtinen
3. Linder & Cantrell
4. Osterwalder, Pigneur and Tucci
2.
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دانشمندان متعددی در مورد چیستی بلوکهای ساختاری یا اجزای مدل کسبوکار
اظهار نظر کردهاند ،لیکن در این قسمت تنها به بیان چند مورد از جدیدترین و
برجستهترین نظریات توصیفکننده اجزای یک مدل کسبوکار اشاره میشود.
جدول  -1اجزای مدل کسبوکار از ديدگاه دانشمندان معاصر اين حوزه
محققین
Alt & Zimmermann
)(2001
)Stähler (2002

اجزای مدل کسبوکار
مأموریتها ـ ساختار ـ فرآیندها ـ درآمدها ـ مسائل قانونی ـ فناوری
ارزش قابل ارائه ـ محصول/خدمت ـ معماری ـ مدل درآمد

Afuah & Tucci
)(2003

ارزش مشتری ـ حیطه کسبوکار ـ قیمتگذاری ـ منبع درآمد ـ فعالیتهای مرتبط ـ کاربرد ـ
قابلیتها ـ تداوم

Hedman & Kalling
)(2003

مشتری ـ رقبا ـ ارائه ـ فعالیتها و سازمان ـ منابع ـ تأمینکنندگان ـ مدیریت

& Osterwalder
)Pigneur (2010

ارزش قابل ارائه ـ مشتریان هدف ـ ارتباط با مشتریان ـ منابع کلیدی ـ فعالیتهای کلیدی ـ
مشارکتهای کلیدی ـ جریانهای درآمد ـ ساختار هزینه

)Al-Debei (2010

محصول/خدمت ـ بخش بازار ـ نقشآفرین ـ جریان ارتباطات ـ کانال ـ حاکمیت ـ منابع ـ
پیکربندی ارزش ـ شایستگی اصلی ـ هزینه ـ شیوه قیمتگذاری ـ ساختار درآمد

& Runfola, Rosati
)Guercini (2013

بخشهای هدف بازار ـ ارزش قابل ارائه ـ مدل درآمدی

Bocken, Short, Rana
)& Evans (2014

ارزش قابل ارائه (محصول/خدمت ،بخشهای مشتریان ،ارتباطات) ـ خلق و ارائه ارزش
(فعالیتهای کلیدی ،منابع کلیدی ،فناوری کلیدی ،کانالهای کلیدی ،شرکای کلیدی) ـ ارزش
دریافتی (ساختار هزینه و جریانهای درآمدی)

Roome & Louche
)(2016

ارزش قابل ارائه ـ شبکه ارزش ـ ارزش دریافتی ـ نحوه خلق و ارائه ارزش

چهارچوب اولیه مورد استفاده برای شناسایی مدل کسبوکار شرکتهای دارویی در
این پژوهش با الگو گرفتن از نحوه دستهبندی آل دبی و آویسون ،)6101( 0اوستروالدر
و پیگنیور )6101( 6و مرور پژوهشهای برجسته در این حوزه تدوین شد .محقق در
این بخش با ترکیب مفاهیم مشابه و تجمیع بیشتر عناصر ممکن در قالب اجزاء مدل
کسبوکار تالش کرد تا آنچه را که به عنوان مواد خام اولیه برای آغاز پژوهش کیفی
مهیا میسازد از حداکثر جامعیت برخوردار باشد .در نتیجه با مبنا قرار دادن اجزاء
پیشنهادی استروالدر و پیگنیور ( )6101و افزودن سایر عناصر پیشنهادی از سوی آل
دبی و آویسون ( )6101و آفوآ و توچی )6113( 3چهارچوب اولیه مدل کسبوکار با
ترکیبی از چهار بعد اصلی (ارزش قابل ارائه ،دریافتکنندگان ارزش و نحوه تعامل،
معماری ارزش و ارزش دریافتی) ،یازده مؤلفه و  22شاخص تشکیل شد.

1.

Al-Debei & Avison
Osterwalder & Pigneur
3. Afuah & Tucci
2.
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محققین در ادامه با انجام یک پژوهش کیفی میدانی ،ابعاد و اجزای اصلی مدل کسبوکار
یک محصول دارویی حاضر در مرحله رشد را شناسایی نمودند .این مدل کسبوکار
در چهار بُعد و  9مؤلفه اصلی ارائه شد .بعد اول «ارزش قابل ارائه» بود که بیانگر
ارزش های مختلفی بود که شرکت از طریق محصول خود به مشتریانش ارائه میدهد.
این ارزشها شامل عواملی چون تازگی ،کیفیت ،طراحی ،برند ،قیمت ،کاهش هزینه،
سهولت دسترسی ،سهولت کاربرد ،تحت لیسانس بودن ،قدمت و سابقه محصول و
نداشتن عارضه است .بعد دوم عبارت بود از «دریافتکنندگان ارزش و نحوه تعامل»،
که شامل سه مؤلفه اصلی میشد )0 :مشتریان (بازار انبوه ،بازار گوشهای ،بازار
بخشبندی شده /بر اساس پنج دسته از سطوح مختلف مشتریان :پزشکان و انجمنهای
پزشکی ،اساتید رشته داروسازی ،شرکتهای پخش ،داروخانهها ،بیماران و عموم
مردم) )6 ،ارتباطات (کمک شخصی ،کمک شخصی اختصاصی) و  )3کانالها
(اختصاصی شرکت یا مشترک با شرکا  /محتوای کانالها :آگاهی ،ارزیابی ،خرید،
تحویل ،پس از فروش ،پرستیژ ،انحصار ،برتر بودن ،پیشرو بودن)
بعد سوم «معماری ارزش» نام داشت که شامل سه مؤلفه اصلی بود )0 :منابع کلیدی
(فیزیکی ،مالی ،انسانی ،معنوی) )6 ،مشارکتها (ائتالف استراتژیک با غیررقبا ،همکاری
با رقبا ،سرمایهگذاری مشترک برای ایجاد کسبوکار جدید ،ایجاد مناسبات در روابط
با تأمینکنندگان) و  )3ساختار هزینهای (کارا محور ،ارزش محور) .و بعد چهارم عبارت
بود از «ارزش دریافتی» که شامل دو مؤلفه اصلی بود )0 :مدل درآمدی (تراکنشی یا
تکرارپذیر؛ نقدی ( 31یا  21روزه) یا اعتباری (چندماهه) ،امانی و سیر فروش) و  )6مدل
تداوم (کسب وجهه و اعتبار نزد مشتریان (مشتریمحوری) ،افزایش توان رقابتی
(رقابتمحوری) و توجه و مراقبت از مسیر آینده علم دارو و بیماریها (آیندهپژوهی
علمی)).
گونهشناسیهای عمومی مدلهای کسب و کار
المپکین و دس )6110( 0هفت مدل کسب و کار را براساس مزیت رقابتی که میتوانند
کسب کنند معرفی کردند .این مدلها عبارتند از )0 :مدلهای مبتنی بر حق کمیسیون؛ )6
مدلهای مبتنی بر تبلیغات؛  )3مدلهای مبتنی بر داد و ستد؛  )0مدلهای مبتنی بر تولید؛

Lumpkin & Dess
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 )2مدلهای مبتنی بر ارجاع؛  )2مدلهای مبتنی بر حق عضویت و  )7مدلهای مبتنی بر
پرداخت در ازاء استفاده از سرویس.
هسکول )0999( 0براساس رویکرد مبتنی بر منابع ،چهار نوع مدل کسب و کار را
شناسایی کرد .در ادامة تحقیقات او اشوایزر )6112( 6با در نظر گرفتن سه بعدِ زنجیرۀ
ارزش ،قدرت بازار نوآوران در مقابل مالکان داراییهای مکمل و کل درآمد بالقوه،
گونههایی از مدلهای کسب و کار را شناسایی کرد .شکل زیر گونههای ارائه شده
توسط اشوایزر را نشان میدهد.
شکل  -1گونههای مدلهای کسبوکار از ديدگاه هسکول ( ،)1111به نقل از اشوايزر ()1001
کم
↑
کل درآمد بالقوه
↓
زیاد

 -0مدل سازنده بازار

 -3مدل تک الیه

کم

 -6مدل هماهنگ

 -0مدل یکپارچه

↑
قدرت بازار نوآوران
در مقابل مالکان

نوآورانه → زنجیره ارزش ← موجود

داراییهای مکمل
↓
زیاد

 )0مدل یکپارچه :این بنگاهها به تمامی داراییهای مکمل مورد نیاز برای تولید یک
محصول و ارائه به بازار دسترسی دارند و کل زنجیره ارزش صنعت را پوشش
میدهند.
 )6مدل هماهنگ :این بنگاهها بر روی یک یا چند مرحلة اساسی و بارز از زنجیره ارزش
تمرکز کرده و اقدام به برونسپاری و ایجاد هماهنگی در میان مراحل میکنند.
 )3مدل تک الیه :این سازمانها در یک زمینه یا مرحلة خاص از زنجیره ارزش فعالیت
میکنند ،اما میتوانند کل صنعت را تحت تأثیر قرار داده و دیدگاههای جدیدی را در
انجام کسب و کار ارائه نمایند و به طور کلی قوانین موجود در یک صنعت و قدرت
بازار موجود را به طور کامل تغییر دهند.
 )0مدل سازندۀ بازار :این بنگاهها گام یا مرحلة جدیدی را در زنجیره ارزش صنعت
خلق می کنند .در واقع به دنبال ایجاد یک مرحلة جدید در زنجیره ارزش یا ایجاد یک
بازار جدید در صنعت هستند (اشوایزر.)6112 ،3
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ویل 0و همکاران ( )6112براساس یک تعریف عملیاتی و در نظر گرفتن دو بُعد :نوع
کسب و کار (خلق کننده ،توزیع کننده ،مالک و کارگزار) و نوع دارایی (فیزیکی ،مالی،
انسانی و نامشهود)  02مدل کسب و کار را شناسایی کردند.
بعد اول  −چه انواعی از حقوق به فروش میرسند  −منجر به شناسایی  0نوع ابتدای
از مدل کسبوکار میشود :خلق کننده ،توزیع کننده ،موجر ،واسطه .بعد دوم  −چه
نوع داراییهایی دخیل هستند  −چهار نوع از داراییها را تعریف میکند :داراییهای
فیزیکی ،داراییهای مالی ،داراییهای نامشهود ،داراییهای انسانی .این تقسیم بندی
منجر به شناسایی  02نوع تخصصی از مدلهای کسبوکار میشود که به نمونههای
اولیه مدل کسبوکار 6مشهورند.
آمیت و زوت )6110( 3در تحقیقات براساس رویکرد مبتنی بر منابع ،تحلیل زنجیره
ارزش پورتر ،نظریه توسعة اقتصادی شومپتیر ،نظریه شبکههای استراتژیک و نظریه
مبادلة هزینة اقتصادی ،چهار نوع مدل کسب و کار را معرفی کردند .هدف مدل مبتنی
بر «کارایی» که به دنبال کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش سرعت در ارائه محصول
یا خدمت است ،ارائه ارزش از طریق افزایش کارایی عملیاتی است .مدل مبتنی بر
«مکملسازی» به دنبال آن است که کاالها یا خدماتی را برای مشتریان خود فراهم
آورد که مجموعة آن دارای ارزشی باالتر از هر یک از آن کاالها به صورت جداگانه
باشد .هدف مدل مبتنی بر «حفظ و نگهداری» نیز ایجاد برنامههایی است که به واسطة
آن ،مشتریان فعلی خود را حفظ کند ،به صورتی که آنان خرید خود را تکرار کنند .و
در نهایت مدل مبتنی بر «نوآوری» به دنبال ارائه یک محصول جدید یا خدمت جدید از
طریق یک مکانیزم ارزشی جدید است (آمیت و زوت.)6110 ،
اوستروالدر و پیگنیور ( )6101بر اساس یک دسته بندی تجربی ،انواع کلی مدلهای
کسبوکار را به پنج دسته تقسیم نمودند:
 )0مدلهای کسبوکار تفکیکی :مفهوم شرکت تفکیک شده براساس این دیدگاه است که
کسبوکارها در سه دسته کامال متفاوت قرار میگیرند :کسبوکارهای ارتباط با
مشتری (همانند شرکت های ارائه دهنده خدمات یا فروشنده محصول به مصرفکننده
نهایی)؛ کسبوکارهای نوآوری محصول (مانند شرکتهای تولیدکننده محتوا برای
1.
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سایر شرکتها) و کسبوکارهای زیرساختی (مانند شرکتهای تولیدکننده و
پشتیبانیکننده از تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات).
 )6مدلهای کسبوکار دنبالهدار :موضوع مدلهای کسبوکار دنبالهدار در مورد فروش
کم ِتعداد زیادی از اقالم است .به عبارت دیگر عرضه تعداد زیادی از محصوالت با
مخاطب خاص و محدود.
 )3پلتفرمهای چندوجهی :گوگل ،کنسول بازی ویی و فیس بوک تنها تعداد اندکی از
پلتفرمهای چند وجهی هستند .این پلتفرمها دو یا چند گروه مجزا و در عین حال به هم
وابسته از مشتریان را گرد هم میآورند .آنها با ایفای نقش واسطه و از طریق مرتبط
نمودن این گروهها به ارزشآفرینی میپردازند.
 )0رایگان به عنوان مدل کسبوکار :در مدل کسبوکار رایگان حداقل یک بخش مهم از
مشتریان شرکت از پیشنهادهای مجانی بهره میبرند .نرمافزارهای کاربردی با پرداخت
درونبرنامهای در زمره این گونهاند.
 )2مدلهای کسبوکار باز :شرکتها میتوانند با استفاده از مشارکت نظام مند با
شرکای خارج از سازمان به خلق و کسب ارزش اقدام کنند.
در پژوهشهای داخلی نمونههایی از گونه شناسی ایدهآل یا تیپولوژی انجام گردیده از
جمله رضوانی و روحانی ( )0391اما هیچ مورد تحقیقی که همانند این پژوهش به یافتن
الگوهای تجربی موجود در مدل های کسبوکار شرکتها اقدام کرده باشند یافت نشد.
گونههای مدل کسبوکار شرکتهای دارويی
مؤسسه پرایس واترهاوس کوپر 0در نشریه معروف خود با عنوان داروسازی 6161
( ،0 )6101مقالهای ارائه داد که بر اساس تجربیات ،اندوختهها و مشاهدات متخصصان
خود چهار نوع متمایز از مدلهای کسبوکار را برای شرکتهای داروسازی تشریح
میکند .مالک تفاوت این مدلها میزان تملک یا مشارکت در فرایندهای تولید میباشد.
در رویکرد فدرالی ،شرکت شبکهای از نهادهای جدا از هم ایجاد میکند که توسط یک
زیرساخت مشترک پشتیبانی میشود .این نهادها میتواند شامل دانشگاهها،
بیمارستانها ،کلینیکها ،ارائه دهندگان فناوری ،شرکتهای تجزیه و تحلیل داده و ارائه
دهندگان خدمات سبکهای زندگی باشد که در کشورهای متعدد واقع شدهاند.

PriceWaterHouseCoopers
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شکل  -1مدلهای کسبوکار شرکت های دارويی از ديدگاه مؤسسه پرايس واترهاوس کوپر ()1001
مبتنی بر همکاری مشترک :مدل فدرالی

مبتنی بر مالکیت :مدل تنوع کامل

 -شبکه نهادهای جدا از هم

 -شبکهای از نهادها که متعلق به یکی از شرکتهای

 -بر مبنای اهداف و زیرساختارهای مشترک

مادر است.

 -بر مبنای تساوی سرمایههای داخلی و خارجی

 -بر مبنای مفاد ترکیب داخلی و یکپارچه

 -ترکیب مزایای حاصل از اندازه و انعطاف

محصول/خدمت

پذیری

 -توزیع ریسک بین واحدهای کسبوکار

گونه مجازی

گونه ریسک پذیر

 -شبکهای از پیمانکاران

 -سبد سرمایه گذاریها

 -فعالیتهای هماهنگ شده توسط یکی از

 -بر مبنای مشارکت در مالکیت معنوی/رشد سرمایه

شرکتهایی که به عنوان مرکز فعالیت عمل

 -تحریک به افزایش کارآفرینی و نوآوری

میکند.

 -توزیع ریسک بین سبدهای سرمایه گذاری

 انجام عملیات بر مبنای پروژه به پروژه -ساختار مالی پرداخت دستمزد به ازای خدمات

در گونه مجازی مدل فدرالی ،اغلب یا همه عملیات اجرایی توسط شرکت برونسپاری
شده و شرکت نقش مدیریت محوری ایفا میکند ،به نحوی که فعالیت شرکای خود را
هماهنگ میکند .اغلب شرکتهای بزرگ داروسازی از پیمانکاران خارجی برای تکمیل
منابع داخلی خود استفاده میکنند ،ولی شرکتهای بسیار کمی از این مرحله فراتر رفته
اند 02 .گونه ریسک پذیر مدل فدرالی در عوض مشارکت در داراییهای معنوی و یا
برای رشد سرمایهای که تولید میکند ،مستلزم سرمایهگذاری در سبدی از
شرکتهاست نه برونسپاری وظایف خاص.
مدل تنوع کامل مدلی است که یک شرکت کسبوکار اصلی خود را به منظور تولید
محصوالت و ارائه خدمات مرتبط توسعه میدهد از جمله دستگاههای عیبیابی و
مدیریت جامع بهداشتی .شرکت جانسون یکی از پیشتازان صنعت داروسازی است که
از این رویکرد استفاده میکند.
ساباتیر 0و همکاران ( )6101مدل های کسبوکار شرکتهای دارویی را از لحاظ اینکه
به چه میزان سهم فعال و مستقلی در هر یک از مراحل اصلی زنجیره ارزش دارو ایفا
میکنند به هفت گروه طبقه بندی نموده است .زنجیره ارزش دارو دارای چهار مرحله
اصلی است که عبارتند از تحقیق و توسعه جهت کشف و شناسایی دارو ،ساخت و
توسعه دارو (دریافت مجوزهای رسمی) ،تولید دارو در سطح تجاری و انبوه ،و در
Sabatier
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نهایت فروش و توزیع دارو .با توجه به حضور یک شرکت دارویی در هر یک از این
مراحل به طور مستقل و یا با مشارکت دیگر مجموعهها و سازمانها مدلهای مختلف
کسبوکار شرکتهای دارویی به قرار زیر هستند:
 )0کامال یکپارچه :0این شرکتها در تمام نقاط زنجیره ارزش یعنی تحقیق و توسعه،
تولید و بازاریابی و فروش مستقالً فعال هستند .نمونهای روشن از چنین شرکتهایی،
داروسازهای بزرگ همانند نوارتیس یا جانسون است.
 )6یکپارچگی جزئی :6این نوع مدل کسبوکار شامل شرکتهایی است که تنها در نقاط
خاصی از زنجیره ارزش حاضر هستند .به عنوان مثال ،شرکتهای زیستفناوری
حاضر در مراحل اولیه یا میانی تولید یک دارو ،دارای این نوع مدل کسبوکار هستند
و فرایندهای توسعه و تولید یک داروی جدید را برونسپاری نموده یا محصولشان را
ذیل یک الیسنس خارجی تولید کرده و به فروش میرسانند .سازمانهای مبتنی بر
تحقیقات قراردادی 3و سازمانهای مبتنی بر تولید قراردادی 0نیز نمونههایی از این مدل
کسبوکار هستند.
 )3یکپارچه مجازی :2چنین شرکتهایی تقریباً تمام مراحل درون زنجیره ارزش را
برونسپاری میکنند .یکی از رایج ترین نمونههای این مدل کسبوکار مجازی شرکت
دارویی شایر 2است.
 )0مدلهای همکاری :7مشارکت با شرکتهای دیگر برای کشف داروها .چنین مدلهایی
نمونهای رایج از اشتراکگذاری همزمان ارزش و ریسک است .اصول یکسانی در
سرتاسر یک مدل مبتنی بر همکاری استفاده میشود.
 )2بایوسیمیالر (شبیهسازی زیستی) و ژنریک :2در این مدل شرکت از مزایای حق ثبت
اختراع داروهای برند 9بهره میبرد .الزم به ذکر است که بایوسیمیالرها از ژنریکها
متفاوت هستند ،بایوسیمیالرها برای تولید و فروش نیاز به اثبات اثربخشی و ایمنی
خود دارند.
1.
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 )2کارگزاری فناوری :0در این مدل یک شبکه قوی از مشتریان ،دو یا چند شرکت را
برای دست یابی به یک تهاتر به دور هم جمع میکنند .این شرکتها را می توان به
عنوان شرکتهای خدماتی معرفی کرد.
 )7داروی دنبالهدار :6این مدل عبارت است از توسعه یک مولکول که در حال حاضر در
بازار موجود است ،اما با عالئم جدید .
کو )6102( 3در مقاله مروری خود بیان میکند که رشد اخیر شرکتهای دارویی
تخصصی ریشه در مدل کسبوکار انعطافپذیر ،وسیع و باز آنها دارد ،در حالی که
داروسازیهای سنتی بزرگ با چالش اتمام زمان بهرهبرداری انحصاری از حق ثبت
اختراع ،تهدید داروهای ژنریک و بهره وری پایین در تحقیق و توسعه ()R & D
مواجهاند .مدل کسبوکار شرکتهای دارویی تخصصی را میتوان به چهار دسته
تقسیم کرد .یک گروه از این شرکتها متخصص در جستجوی ترکیبات برای صدور
مجوز (دریافت مجوز به عنوان توسعه دهنده یک ماده مؤثره یا ترکیب جدید) هستند؛
یک گروه دیگر بر روی بازاریابی داروهای تخصصی به تعداد محدودی از مشتریان
متمرکز هستند؛ بعضی از آنها به عنوان یک شرکت دارویی ژنریکساز مشغول
فعالیتاند و بعضی دیگر در یک دانش فنی خاص در حوزه تحویل دارو سرآمدند.
همان طور که مالحظه میشود ،گونهشناسیهای انجام شده پژوهشهای پیشین دارای
تفاوت های کلیدی با اهداف گونه شناسی در این پژوهش هستند .گونه شناسی
پیشنهادی مؤسسه پرایس واتر تنها از جنبه شیوه مدیریت کالن یک شرکت دارویی در
طول زنجیره ارزش دارو اقدام به تفکیک شرکتهای دارویی بسیار بزرگ نموده است
و توجهی به نوع داروها ،مشتریان ،ساختار درآمدی و هزینهای نداشته است .گونه
شناسی ساباتیر ( )6101و کو ( )6102نیز با تفکیک انواع مختلف شرکتهای دارویی
بزرگ و کوچک بر اساس آنکه این شرکتها در کدام بخش از زنجیره ارزش دارو
فعالیت می کنند  7مدل متمایز ارائه داده است؛ لیکن این سبک از تفکیک شاید تنها برای
شناسایی گونههای مختلف فعالیت شرکتهای دارویی در طول زنجیره تحقیق و
توسعه ،تولید و عرضه دارو مناسب باشد و راهگشای تصمیمات رقابتی نبوده و تجزیه
و تحلیل موقعیتهای رقابتی را تسهیل نمیکند .در نتیجه وجه تمایز اساسی پژوهش
1.

Technology brokering
Follow-on drug
3. Ku
2.
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حاضر در مقایسه با این تحقیقات تمرکز جدی بر موضوع رقابت و توجه به ابعاد کلیدی
فعالیت های شرکتهای دارویی در مدل کسبوکارشان به نحوی است که امکان مقایسه
آنها با یکدیگر و تحلیل فضای رقابت برای فعاالن این صنعت به خوبی مهیا گردد.
با بررسی گونهشناسیهای موجود در مورد مدل کسبوکار شرکتهای دارویی،
مشخص گردید که صنعت داروسازی فاقد یک پژوهش میدانی مستقل پیرامون
گونهشناسی مدلهای کسبوکار موجود در آن است .این کاستی نه فقط در تحقیقات
مربوط به ایران بلکه در سایر تحقیقات بینالمللی نیز قابل مشاهده است .از این رو یکی
از مهمترین کمکهای علمی این پژوهش به محققان و عالقهمندان این عرصه ،شناسایی
گونههای مدل کسبوکار شرکتهای دارویی به نحوی مستقل از سایر صنایع و
همچنین جامع از جهت ابعاد و مؤلفههای مورد نظر در زمینه مدل کسبوکار است .لذا
در پژوهش حاضر ضمن تالش برای پوشش خألهای فوق ،برای نخستین بار یک
گونهشناسی جامع و مستقل بر اساس رویکرد تاکسونومی (گونه شناسی تجربی) از
مدل کسبوکار محصوالت موفق دارویی ایران ارائه گردیده به نحوی که وضعیت
متمایز هر یک از گونههای شناسایی شده ،از نظر  00بعد کلیدی مدل کسبوکار به طور
جزئی مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین ترتیب شرکتهای دارویی برای نخستین بار قادر خواهند بود ،وضعیت رقابتی
خود را از لحاظ شاخصهای کیفی مورد توجه در مدل کسبوکار همچون ارزش قابل
ارائه ،مخاطبان ارزش ،کانالهای توزیع ،شیوه معماری ارزش و ساختارهای درآمدی
و هزینهای با شرکای خود مقایسه نموده و بینشی عینی از آنچه واقعا در حال انجام
آن هستند به دست آورند .این درحالی است که تاکنون صرفاً از طریق آمار و ارقام
عددی فروش و توزیع و تبلیغات به ارزیابی وضعیت خود و رقبا میپرداختند و هرگز
پژوهشی کیفی و میدانی که تبیینگر شفاف و غیرعددی آنها از لحاظ کلیه فعالیتهای
زنجیره ارزش باشد در اختیار آنها قرار نگرفته است.
محصوالت دارويی مورد مطالعه
پس از بررسی اولیه بر مدل کسبوکار شرکتهای دارویی ،مشخص گردید که ممکن
است یک شرکت دارویی با چندین محصول متفاوت ،همه آنها را از طریق یک مدل
کسبوکار معین ارائه نکند و برای یک محصول یا گروهی از محصوالت مشابه ،یک
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مدل کسبوکار مختص آنها به کار گرفته باشد .از این منظر تصمیم بر آن شد تا بهجای
مدل کسبوکار یک شرکت ،بر روی مدل کسبوکار محصول تمرکز شود.
همچنین به دلیل تمایل محقق به الگو قرار دادن مدلهای کسبوکار شناسایی شده در
این پژوهش برای سایر شرکتها ،تأکید اصلی این پژوهش به استفاده از نمونههای
موفق محصوالت دارویی جهت بررسی ،مطالعه و ارزیابی نتایج بوده است .لذا به
کارگیری عبارت «موفق» در کنار محصوالت دارویی اشاره به انتخاب محصوالتی برای
مطالعه در این پژوهش دارد که از نظر عملکرد ،مؤثرتر و موفقتر از سایر محصوالت
هم رده خود هستند .شاخص موفقیت یک محصول نیز با توجه به پژوهشهای موجود
عواملی چون فروش ،رشد فروش ،سودآوری ،سهم بازار ،ایجادکننده نقدینگی و نیاز
به سرمایهگذاری (شی چیانگ هو ( ،)6103ویس و کاالنتون ( ،)0990کاربونل و
رودریگز ( )6102و سدی و ایکبال ( 0))6112را در بر میگرفت که هنگام انتخاب
محصول هدف این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند.
از سوی دیگر با توجه به نظریه چرخه عمر محصول که برای اولین بار توسط تئودور
لِویت )0922( 6مطرح شد و توصیفکنندۀ میزان فروش یک محصول از بدو تولید در
طی یک دوره زمانی معین در چهار مرحله معرفی ،رشد ،بلوغ و افول است ،ممکن است
مدل کسبوکار یک محصول در هر یک از مراحل فوق ویژگیهای متفاوتی داشته باشد.
لذا تصمیم بر آن شد تا با تمرکز بر یکی از دورههای عمر محصول که میتواند برای
اغلب شرکتهای موفق کاربرد داشته باشد یعنی دوره «رشد» ،بر عمق نتایج و قابلیت
کاربردی تحقیق بیافزاییم .بنابراین محصول هدف این پژوهش عبارت است از آن دسته
محصوالت دارویی موفق که در یک شرایط رقابتی و نه انحصاری یا دارای پتنت به
فروش میرسند و در مرحله رشد از مراحل چرخه عمر خود قرار دارند .جهت انتخاب
یک محصول موفق دارویی در مرحله رشد ،ابتدا پژوهشگر توضیحاتی پیرامون
ویژگیهای یک محصول حاضر در مرحله رشد بر اساس منحنی پی ال سی 3و ماتریس
بی سی جی( 0پراساد ( ،)6112ولیسن و گیلیگان ( )6112و کاتلر و آرمسترانگ (2))0990

ارائه میدهد و سپس در گام بعد ،از آنها خواسته میشد تا بر اساس شاخصهای
1.

 Carbonell & Rodríguez؛)Montoya-Weiss & Calantone (1994؛)Shih, Chiang & Hsu (2013)) Sethi & Iqbal (2008؛ )Escudero (2016
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فروش ،رشد فروش ،سودآوری ،سهم بازار ،ایجادکننده نقدینگی و نیاز به
سرمایه گذاری یکی از محصوالت موجود در مرحله رشد خود را که به طور نسبی در
این شاخص ها برتر و باالتر از سایر محصوالت این مرحله هستند ،معرفی نموده و
پیرامون آن ،پرسشنامه را تکمیل نمایند.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر پژوهشی ترکیبی است .بدین معنا که شامل جمعآوری و تجزیه و تحلیل
هر دو نوع داده کمی و کیفی است .از نظر جهتگیری کلی در زمره تحقیقات
کاربردی ـ توسعهای است ،زیرا بنا بر تعریف ،پژوهشی که به قصد کاربرد نتایج
یافتههایش برای حل مشکالت خاص متداول سازمانها انجام میشود ،پژوهش
کاربردی نامیده میشود (داناییفرد و همکاران)0323 ،؛ و در مورد این تحقیق نیز نتایج
آن مورد استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله مدیران شرکتهای دارویی) قرار
خواهد گرفت و به آنها در رفع مشکالت موجود در تدوین ،اصالح و ارتقای
استراتژیهای ترفیعشان کمک خواهد کرد .نوع پژوهش از لحاظ هدف اصلی ،هم
توصیفی است و هم اکتشافی ،زیرا از یک سو به دنبال توصیف ویژگی استراتژیهای
گوناگون ترفیع محصوالت دارویی است و از سوی دیگر به دنبال کشف گونههای
اصلی این استراتژیها میباشد .جامعة آماری این تحقیق در هر دو بخش کمی و کیفی
شامل کلیة مدیران عامل ،معاونان و کارشناسانارشد شرکتهای ایرانی تولیدکننده
داروست که در بازۀ زمانی انجام پژوهش دارای محصول موفق دارویی در مرحله رشد
بودند.
با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش حدود  011شرکت دارویی
است؛ روش نمونهگیری مورد استفاده در بخش کیفی ،هدفمند در دسترس بود که تا
دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرد و روش نمونهگیری بخش کمی ،غیراحتمالی
بود؛ لذا با استفاده از نرمافزار آماری  PASSنسخه  00پس از آغاز عملیات جمعآوری
دادهها و محاسبه میزان انحراف معیار دادهها ،با وارد کردن باالترین مقدار انحراف
معیار (که برابر با 6.2واحد بود) ،و درنظرگرفتن میزان خطای استاندارد قابل قبول
(برابر  )1.7و تعداد اعضای جامعه آماری ،اندازه مناسب برای تعداد اعضای نمونه

گونهشناسی مدلهای کسبوکار محصوالت موفق دارويی در ايران111 ...

آماری در پژوهش کمی  31عدد به دست آمد (هان و میکر )0990 0،لیکن پژوهشگر به
منظور افزایش ضریب اطمینان از نتایج تحقیق ،پرسشنامه خود را با مراجعه حضوری
به  01شرکت تکمیل نمود.
ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفی مصاحبه نیمهساختاریافته حضوری و در بخش
کمی پرسشنامه ای بود که با استفاده از نتایج بخش کیفی تدوین شد تا از طریق آن،
ابعاد و اجزای استراتژیهای ترفیع محصوالت موفق دارویی شناسایی گردد .جهت
محاسبه میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج ،بیانگر
آن بود که مقادیر به دست آمده در مورد ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها
باالتر از  1.7به دست آمده و قابل قبول است .مقیاس به کارگرفته شده در این پژوهش
نیز مقیاس لیکرت هفت گزینهای بود (داناییفرد و همکاران؛  .)0323به منظور بررسی
اعتبار درونی بخش کیفی از رویکرد روایی تفسیری استفاده شده است .در رویکرد
روایی تفسیری از استراتژی «بازخورد مشارکتکنندگان» و «استفاده از برخی عبارات
عینی مصاحبه شوندگان در گزارش نهایی تحقیق» بهره گرفته خواهد شد .در استراتژی
بازخور مشارکتکنندگان ،تفسیرها و نتایج به دست آمده توسط محقق به مشارکت
کننده ارائه میشود تا موارد بد درک شده ،اصالح گردد (جانسون .)0997 ،6همچنین
جهت اطمینان از روایی بیرونی نتایج حاصل از مصاحبهها و پایایی تحقیق کیفی ،از
ضریب اسکات استفاده شد و برای کلیه مؤلفهها مقدار آن باالتر از  1.7به دست آمد.
شکل زیر مراحل اجرایی این پژوهش را نشان می دهد.
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تجزيه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی در این پژوهش از روش تحلیل محتوا 0استفاده شده
است .با توجه به قصد پژوهشگر مبنی بر بررسی متن مصاحبهها و تمرکز بر پیامهای
عینی و آشکار موجود در متنها ،تحلیل محتوای پژوهش حاضر از نوع توصیفی و
کمی است (کرپندرف .)6110 ،6همچنین نوع تحلیل محتوای انتخاب شده برای تجزیه و
تحلیل پاسخها ،قیاسی خواهد بود (استملر ،)61103،زیرا بر اساس مرور ادبیات و درک
مبانی پژوهشگر از مفاهیم و عناصر مدل کسبوکار در شرکتهای دارویی،
پیچیدگیهای عمیقی در این مؤلفهها وجود نداشت و نیازی به استفاده از روشهای
تحقیق کیفی گسترده نبود لذا با اجرای یک طرح تحقیق تحلیل محتوا کلیه مطالب مورد
نیاز جمعآوری گردید .واحد تجزیه و تحلیل متن مصاحبهها در بخش تحلیل محتوا
عبارت است از جمله یا عبارتی از پاسخ ِپاسخدهندگان که ذیل یکی از مقوالت 0تحقیق
ارائه شده است .با توجه به ابعاد و اجزاء مطرح شده در بخش مرور ادبیات 00 ،مقوله
(محتوای ارزش ،مشتریان ،کانالها ،محتوای کانالها ،ارتباطات ،منابع کلیدی،
مشارکتها ،ساختار هزینهای ،پرهزینهترین بخش ،مدل درآمدی ،مدل تداوم) ،و 27
مفهوم (تازگی ،کیفیت (عملکرد خاص) ،طراحی ،برند و قیمت) شناسایی گردیدند .فرآیند
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ،با آغاز اولین مصاحبه ،به صورت هم زمان آغاز
گردید .نتایج حاصل از مصاحبهها از مصاحبه با ششمین شرکت تغییر نکرد و
پژوهشگر جهت اطمینان از دستیابی به اشباع نظری ،با دو شرکت دیگر نیز مصاحبه
نمود و در مجموع بخش کیفی را با انجام  2مصاحبه به پایان رساند.
دادههای کمی این پژوهش نیز از طریق پیمایش و با توزیع پرسشنامة محقق ساخته
جمعآوری شده بودند ،به وسیله روش خوشهبندی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند تا گونههای رایج مدل کسبوکار شرکتهای دارویی شناسایی شوند .مبنای
رویکرد انتخابی این پژوهش در مورد گونهشناسی مدل های کسبوکار و مراحل
خوشهبندی فازی در ادامه بدین شرح است.
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.Krippendorff
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4. Categories
2

گونهشناسی مدلهای کسبوکار محصوالت موفق دارويی در ايران111 ...

روش گونهشناسی
به طور کلی روشهای مورد استفاده برای دستهبندی مفاهیم را میتوان به دو قسم
تقسیم نمود :گونهشناسی ایدهآل (تیپولوژی) 0و گونهشناسی تجربی (تاکسونومی).6
ویژگی کلیدی نوعشناسی عبارت است از اینکه ابعاد آن بیش از آنکه نشاندهنده
نمونه های تجربی و عملی باشد ،بیانگر مفاهیم است .ابعاد نوعشناسی بر اساس تفکر
گونه غایی (نوع ایدهآل) بنا نهاده شدند که عبارت است از یک سازۀ ذهنی که به طور
ارادی بر روی ویژگی های معینی از مفهوم تأکید دارد و نه لزوماً بر روی آنچه که در
یک تجربه واقعی به دست آمده است (وبر .)0909 ،3با توجه به اینکه در تحقیق حاضر
برای شناسایی گونههای مختلف مدل کسبوکار از رویکرد گونهشناسی تجربی و نه
گونهشناسی ایدهآل استفاده شده است و از آنجا که روش خوشهبندی فارغ از هر نوع
پیش فرض و چهارچوب ِاز پیش تعیینشدهای به دستهبندی دادهها میپردازد ،بنابراین
روش خوشهبندی فازی  ،0FCMمناسبترین ابزار جهت دستیابی به هدف مورد نظر
در مورد گونهشناسی این پژوهش خواهد بود .در خوشهبندی سخت ،هر داده به یک
و فقط یک خوشه نسبت داده میشود ،در حالیکه در خوشهبندی فازی ،یک تفکیک
فازی صورت میگیرد به این معنی که هر داده با یک درجه عضویت ،به هر خوشه
متعلق است .در شرایط واقعی ،خوشهبندی فازی بسیار طبیعیتر از خوشهبندی سخت
است ،چون دادههای موجود در مرز خوشههای مختلف مجبور به تعلق کامل به یکی
از خوشهها نیستند و با درجه تعلقی بین  1تا  0که نشاندهنده تعلق نسبی آنها است
تفکیک میشوند (سکورس و سریموس .)61102،همچنین در زمینه بررسی اعتبار
خوشهبندی جهت یافتن مطلوبترین تعداد خوشة ممکن ،از پنج شاخص استفاده شد؛
تابع ارزیابی ضریب افراز ،2تابع ارزیابی آنتروپی افراز ،7تابع ارزیابی زی و بنی ،2تابع
ارزیابی شاخص افراز 9و تابع ارزیابی شاخص تفکیک.01

1.

Typolgy
Taxonomy
3. Weber
4
. Fuzzy C-means clustering
5 .Tsekouras & Sarimveis
6. Partition coefficient
7 . Partition entropy
8. Xie and Beni
9. Partition Index
10. Separation Index
2.
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به منظور خوشهبندی مدلهای کسبوکار ،دادههای حاصل از تکمیل پرسشنامههای
تحقیق توسط  01شرکت از طریق نرم افزار متلب نسخه  R2016aبا استفاده از الگوریتم
خوشهبندی  FCMبه صورت فازی خوشهبندی شد .سپس با استفاده از  2شاخص
اعتبارسنجی ،کیفیت خوشه بندی ارزیابی گردید و نتایج بیانگر مناسب بودن تعداد 0
خوشه برای تفکیک ویژگیهای مدل کسبوکار شرکتهای دارویی از یکدیگر بود.
تحلیل دادههای کیفی پژوهش
پس از انجام تحلیل محتوا بر روی دادههای کیفی ،ابعاد و اجزای اصلی تشکیل دهنده
استراتژی ترفیع یک محصول دارویی موفق در قالب  0بُعد یا مضمون 00 ،مقوله اصلی
و  27مفهوم یا شاخص شناسایی شد .جدول زیر شرح ابعاد و اجزاء تشکیلدهنده مدل
کسبوکار یک محصول دارویی را در مرحله رشد نشان میدهد.
در بعد ارزش قابل ارائه ،سه مفهوم جدید افزوده شد؛ یکی عبارت بود از تحت لیسانس
بودن که اشاره به داروهایی دارد که دارای مجوز تولید تحت لیسانس یک شرکت
داروسازی معتبر بینالمللی هستند ،دیگری قدمت و سابقه محصول است که بیانگر
تأثیر این مفهوم در تمایل به مصرف یا تجویز این قبیل داروها برای مصرفکنندگان
است ،و سوم نداشتن عارضه جانبی است که واضح میتواند به عنوان یک منبع انتقال
ارزش تلقی گردد .در بعد مخاطبان ارزش ،چهار مفهوم جدید به عنصر محتوای کانال
افزوده شد که به ترتیب عبارتند از :داشتن پرستیژ که بیانگر وجود داروهای خارجی
در سبد محصوالت شرکت پخش است .دوم داشتن انحصار که به معنای عدم حضور
داروهای رقبا در سبد محصوالت شرکت پخش است .سوم پیشرو بودن یعنی داشتن
روندی رو به رشد از لحاظ آمار فروش در طی سالهای گذشته و چهارم هم برتر
بودن است و معنای آن این است که شرکت پخش مورد نظر در آمارنامه دارویی جزو
باالترین و برترین شرکتهای حاضر باشد.
جدول  -1نتايج تجزيه و تحلیل دادههای کیفی؛ ابعاد و مؤلفههای مدل کسبوکار محصوالت موفق دارويی
در مرحله رشد

شده

بازار

شرکتهای پخش

بخشبندی

اساتید رشته داروسازی

بازار

دریافتکنندگان ارزش
و نحوه تعامل

مشتریان

پزشکان و انجمنهای پزشکی

گوشهای

ارزش قابل ارائه

محتوای ارزش

تازگی /کیفیت (عملکرد خاص)  /طراحی  /برند  /قیمت  /کاهش هزینه /
سهولت دسترسی  /سهولت کاربرد  /تحت لیسانس بودن  /قدمت و سابقه
محصول  /نداشتن عارضه

بازار انبوه

مضمون

مؤلفه

مفهوم
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داروخانهها
بیماران
عموم مردم
کانالها

اختصاصی شرکت یا مشترک با شرکا

محتوای
کانالها

آگاهی
ارزیابی
خرید (در دسترس)
تحویل
پس از فروش
پرستیژ
انحصار
برتر بودن
پیشرو بودن

کمک شخصی

اساتید رشته داروسازی
شرکتهای پخش
داروخانهها
بیماران
عموم مردم
معماری ارزش

منابع کلیدی

کمک شخصی اختصاصی

ارتباطات

پزشکان و انجمنهای پزشکی

فیزیکی
مالی
انسانی
معنوی

مشارکتها

ائتالف استراتژیک با غیررقبا
همکاری با رقبا
سرمایهگذاری مشترک برای ایجاد کسبوکار جدید
ایجاد مناسبات در روابط با تأمینکنندگان (برونسپاری)

ساختار
هزینهای
پرهزینهترین
بخش

کارا محور
ارزش محور
تولید
تحقیق و توسعه
ارتباط با کانالهای پخش
ارتباط با مخاطبان بازاریابی
مشارکتها
اداری و ستادی

ارزش دریافتی

مدل درآمدی

تراکنشی یا تکرارپذیر
نقدی ( 21یا  91روزه) یا اعتباری (چندماهه)
امانی
سیر فروش

مدل تداوم

کسب وجهه و اعتبار نزد مشتریان (مشتریمحوری)
افزایش توان رقابتی (رقابتمحوری)
توجه و مراقبت از مسیر آینده علم دارو و بیماریها (آیندهپژوهی علمی)
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در بخش مدلهای درآمدی نیز  3نوع مدل درآمدی جدید شناسایی شد .یکی عبارت بود
از فروشهای نقدی در مقابل فروشهای اعتباری که نقدی بیانگر دریافت وجوه حاصل
از فروش حداکثر طی  21الی  91روز پس از تحویل داروست؛ و مدل درآمدی اعتباری
بیانگر دریافت وجوه در بازههای زمانی طوالنیتر از  91روز میباشد که در برخی
موارد تا یک سال هم به درازا کشیده است .نوع دیگر مدلهای درآمدی عبارتست از
فروشهای امانی که طی این نوع قراردادها ،شرکت پخش مقدار داروی تحویل گرفته از
شرکت داروسازی را برای مدتی مشخص در اختیار دارد و در پایان این مدت هر مقدار
از آنها را که نتواند بفروشد ،به شرکت داروسازی بازخواهد گرداند و صرفاً مبلغ
داروهای فروخته شده را میپردازد .در مدل درآمدی سیرفروش ،شرکت پخش متعهد
است تا از ابتدای قرارداد هر زمان به هر مقدار که موفق به فروش داروها شد ،وجوه
فروش را به شرکت داروسازی بپردازد و در پایان قرارداد هم میبایست کلیه وجوه
مربوط به داروهای باقیمانده را بپردازد و داروهای فروش نرفته نیز برای شرکت پخش
خواهد ماند .آخرین مورد جدید عبارت است از شاخص آینده پژوهی علمی که به عنصر
ارزش های غیرمالی دریافتی توسط شرکت یا همان مدل تداوم افزوده شد .مدیران
شرکتهای دارویی ابراز داشتند که به وسیله سرمایهگذاری بر روی تحقیق و توسعه،
نیازهای آتی بازار دارو و فرصتهای تولید و فروش داروهای جدید را شناسایی
میکنند.
تحلیل دادههای کمّی پژوهش
پس از اتمام خوشهبندی دادهها و مشخص شدن چهار خوشه به عنوان چهار گونه مدل
کسبوکار محصوالت دارویی موفق در مرحله رشد ،اکنون باید بر اساس فاصلهای که
مراکز خوشهها در هر یک از مؤلفهها با یکدیگر دارند ،وجوه تمایز آنها را مشخص
کنیم .بر اساس آزمون کروسکال والیس مشخص گردید که به ازای هر جزء از مدل
کسبوکار ،مراکز خوشه که فاصله آنها کمتر از  0.2واحد (با توجه به طیف  7واحدی
سؤاالت پرسشنامه) است اختالف معناداری وجود ندارد ،بنابراین در تبیین و مقایسه
گونههای مدل کسبوکار ،تنها ویژگیهایی بررسی شدند که اختالف معناداری (بیش از
 0.2واحد) بین مراکز خوشههای آنها مشاهده شد .در اینجا برای نمونه نمودارهای
مربوط به دو مؤلفه (ارزش قابل ارائه و مخاطبان ارزش) نشان داده شده است و مابقی
در پیوست قابل مشاهده است.
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مؤلفه ارزش قابل ارائه دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکتها توسط مشتریان
است .در پرسشنامه این پژوهش یازده ارزش قابل ارائه گنجانده شده بود که از میان
آنها ،تنها در شش مورد بین چهار خوشه از مدل کسبوکار تفاوت معنادار مشاهده
شد که در نمودار  0ارائه گردیدهاند .مفاهیمی چون کیفیت و برند و نوع طراحی و  ...با
آنکه از نظر شرکتهای دارویی بسیار مهم بودند اما تفاوت معناداری در پاسخ
شرکتها به این مؤلفهها وجود نداشت ،لذا این عناصر جزو مفاهیمی که تبیین کننده
تمایز گونههای مدل کسبوکار از یکدیگر باشند به حساب نیامدند .به طور مثال کلیه
شرکتهای دارویی در پاسخهای خود تأکید داشتند که کیفیت در بین مؤلفههای ارزش
قابل ارائه دارای اهمیت بسیار زیادی است و هیچ شرکتی به این مفهوم امتیاز کم نداده
بود .لذا اساساً تفاوتی در پاسخ شرکتها به گزینه کیفیت مشاهده نشد که بخواهیم آن
را در زمره عوامل متمایز کننده مدل کسبوکار آنها بگنجانیم.
قیمت پایینتر
6
5
4
3
2
1
0

کاهش هزینههای جانبی

سهولت دسترسی

داشتن سابقه و قدمت

عوارض جانبی کمتر

سهولت کاربرد
خوشه چهارم

خوشه سوم

خوشه دوم

خوشه اول
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پزشکان و انجمنهای
پزشکی
اساتید داروسازی

8
6
4
2
0

بیماران

شرکتهای پخش

داروخانهها
عموم مردم

خوشه چهارم

خوشه سوم

خوشه دوم

خوشه اول

نمودار  -1مقايسه مراکز خوشههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «مخاطبان ارزش»

گونه اول مدل کسبوکار دارای ویژگیهای کلیدی و متمایزی نسبت به سایر
گونههاست که از جمله آنها میتوان به مواردی مانند فعال بودن در بخش ارزشهای
قابل ارائه با تمرکز بر ارائه قیمتهای رقابتی؛ گسترده در ارتباط با مخاطبان ارزش با
تمرکز بر پزشکان و اساتید داروسازی؛ سختگیر در انتخاب کانالهای توزیع (به دلیل
تمرکز باال بر بیشترین مالکهای انتخاب کانال)؛ داشتن نگاه فعال و حداکثری در بهره-
برداری از ارزشهای غیرمالی دریافتی؛ غیرحساس نسبت به افزایش هزینهها به ویژه
در مورد کیفیت محصول؛ بسیار ریسکپذیر در بخش مدل درآمدی؛ و بسیار ریسک
گریز ،استقالل طلب و غیرمشارکتی در تأمین منابع کلیدی.
در نتیجه مناسبترین نام یا برچسبی که میتوان به گونه اول مدل کسبوکار
شرکتهای دارویی نسبت داد عبارت است از «اثربخش متنوع»« .اثربخش» در این عنوان
اشاره دارد به تمایل باالی این مدل به افزایش کیفیت محصوالت و داشتن هزینههای
باال ،در مقابل «کارایی» که تمایل بیشتری به کاهش هزینهها در مقابل افزایش کیفیت
دارد .و عبارت «متنوع» اشاره به گستردگی روابط این مدل در بخش ارائه و دریافت
ارزش دارد .بدین صورت که تمایل به برقراری ارتباط با گروههای مختلف پزشکان،
اساتید داروسازی ،داروخانهها ،شرکتهای پخش ،بیماران و مردم دارد و از این مجرا
ارزشهای متنوعی (چه مالی و چه غیرمالی) را نیز با این گروهها تبادل میکند .در
مقابل ِمفهوم ِ«تنوع» مفهوم «تمرکز» قرار میگیرد؛ به این معنا که گونههای با تمرکز
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باال ،تمایل به برقراری ارتباط با گروههای محدودتری از مخاطبان ارزش خود دارند و
همچنین صرفاً بر دریافت یک یا چند مورد محدود از ارزشهای قابل ارائه میپردازند.
گونه دوم مدل کسبوکار در بخش ارزشهای قابل ارائه منفعل و محدود؛ دارای
ارتباطات گسترده با مخاطبان بازاریابی و فعال در عرصه فروش؛ منفعل در
بهرهبرداری از ارزشهای غیرمالی؛ صرفاً متمرکز بر کانالهای پخش اختصاصی؛
بسیار ریسکگریز در بخش مدلهای درآمدی و جذب ارزشهای مالی؛ محتاط نسبت
به افزایش هزینهها؛ تمایل باال برای همکاری با غیررقبا جهت تأمین منابع کلیدی و تا
حدودی ریسکگریز در تأمین منابع.
در نتیجه مناسبترین نام یا برچسبی که میتوان به گونه دوم مدل کسبوکار
شرکتهای دارویی نسبت داد «کارای متنوع» است .چرا که تمرکز اصلی این مدل
کسبوکار بر کنترل هزینههاست و همچنین در برقراری ارتباط با گروههای مختلف
نیز فعال و گسترده عمل مینماید.
گونه سوم مدل کسبوکار منفعل و حداقلی در بخش ارزشهای قابل ارائه ظاهر شده؛
منفعل و محدود در برقراری ارتباط با مخاطبان بازاریابی و فروش است؛ نگاه حداقلی
و منفعل در بهرهبرداری از ارزشهای غیرمالی دارد؛ نسبتاً سهلگیر در انتخاب
کانالهای توزیع است؛ ریسکگریز در زمینه مدل درآمدی؛ محتاط نسبت به افزایش
هزینهها؛ و تا حدودی ریسک پذیر در مشارکت با رقبا یا غیررقبا جهت تأمین منابع
کلیدی است .در نتیجه مناسبترین نام برای این گونه عبارتست از «کارای متمرکز».
چرا که تمرکز اصلی این مدل کسبوکار بر کنترل هزینههاست و تمایل باالیی برای
ارتقاء کیفیت محصول نشان نمیدهد ،همچنین در برقراری ارتباط با گروههای مختلف
مشتریان و مخاطبان بازاریابی و فروش نیز منفعل و محدود عمل میکند.
گونه چهارم مدل کسبوکار نگاه گسترده و حداکثری به ارزشهای قابل ارائه دارد؛
تمرکز محدود و بخشی بر مخاطبان بازاریابی ولی توجه فعال و حداکثری به همه
مخاطبان فروش دارد؛ دارای نگاه غیرانحصاری ،سختگیر و ریسکگریز در انتخاب
کانالهای توزیع است؛ توجه فعال به دریافت ارزشهای غیرمالی دارد؛ نسبتاً
ریسکپذیر در زمینه مدل درآمدی است؛ نسبت به افزایش هزینهها غیرحساس و
متمرکز بر افزایش کیفیت است؛ در تأمین منابع کلیدی نیز تا حدودی ریسکپذیر و
غیرانحصاری است .در نتیجه مناسبترین نام برای این گونه «اثربخش متمرکز»
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میباشد .زیرا از یک سو تمرکز اصلی این مدل کسبوکار بر افزایش و ارتقاء کیفیت
محصول است و از سوی دیگر در برقراری ارتباط با گروههای مختلف مشتریان به
اندازه گونه اول گسترده و فعال عمل نمیکند.
جداول  2وضعیت تمایز هر یک از گونههای مدل کسبوکار را در ویژگیهای کانال
توزیع ،مشارکتها و هزینهها نسبت به سایر گونهها نشان میدهد.
جدول  -1مقايسه گونههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «کانالها»
گونه

گونه دوم

گونه

اول

گونه

سوم

چهارم

میزان استفاده از شرکتهای پخش اختصاصی

متوسط

باال

پایین

پایین

نسبت تمرکز بر استفاده از پخشهای اختصاصی

یکسان

تمرکز بیشتر بر پخشهای

یکسان

یکسان

اختصاصی

در مقابل پخشهای آزاد

جدول  .1مقايسه گونههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «نوع مشارکتها»
همکاری با رقبا در مقابل همکاری با غیررقبا

مشارکت در تولید مواد اولیه

خرید مواد اولیه

با هردو به یک اندازه و محدود

کمترین تمرکز

بیشترین تمرکز

گونه دوم

کمترین همکاری با رقبا و بیشترین همکاری با غیررقبا

کمترین تمرکز

بیشترین تمرکز

گونه سوم

با هر دو به یک اندازه

کمترین تمرکز

بیشترین تمرکز

گونه چهارم

با هر دو به یک اندازه

بیشترین تمرکز

کمترین تمرکز

گونه اول

جدول  -1مقايسه گونههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «ساختار کلی هزينهها»
گونه اول و چهارم
میزان تمرکز بر
ساختار کلی هزينهها

«تمرکز بر اثربخشی» (اول کیفیت بعد کارایی)

گونه دوم و سوم
«کارا و اثربخش»
(کیفیت و کارایی)

بحث و نتیجهگیری
امروزه مهارت تجزیه و تحلیل مدل کسبوکار و مقایسه انواع موجود آن در بین
سازمان های رقیب به عنوان بخشی کلیدی از فرآیند ارتقاء هوش کسبوکار مطرح
میباشد .هدف از انجام این پژوهش که برای اولین بار در صنعت داروسازی انجام شد
عبارت بود از یافتن گونههای رایج مدل کسبوکار محصوالت موفق دارویی که در
شرایط رقابتی و در مرحله رشد خود قرار دارند .برای این منظور ابتدا به وسیله یک
پژوهش کیفی و برگزاری  09جلسه مصاحبه با مدیران  2شرکت دارویی ،چهارچوب
نهایی یک مدل کسبوکار مختص شرکتهای دارویی را شناسایی نمودیم .ماحصل این
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بخش از پژوهش یافتن  0بُعد 00 ،مؤلفه و  27شاخص برای ارزیابی و مقایسه مدلهای
کسبوکار شرکتهای دارویی بود.
در مرحله بعد با تدوین یک پرسشنامه بر مبنای یافتههای بخش کیفی و انجام یک
پیمایش ،مدل کسبوکار 01شرکت دارویی را با جزئیات ابعاد و مؤلفههایش شناسایی
کردیم .سپس با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی و تحلیل نتایج به کمک پنج
شاخص ارزیابی اعتبار خوشهها ،گونههای مدل کسبوکار را استخراج کردیم .نتیجه
نهایی بیانگر آن بود که کلیه مدلهای کسب وکار محصوالت موفق دارویی قابل تفکیک
در چهار گونه متمایز از یکدیگر هستند.
گونه های شناسایی شده دارای وجوه اشتراک و افتراق متفاوتی در هر یک از ابعاد و
اجزای مدل کسبوکار هستند .به طور خالصه میتوان آنها را بر اساس ویژگیهای
کلیدی شان از جمله میزان تمرکز بر ارائه کیفیت به جای تأکید بر کارایی و میزان
گستردگی روابط در حوزههای مختلف فروش ،بازاریابی و تأمین مواد اولیه به صورت
شکل  0مقایسه نمود.
متنوع

اثربخش متنوع

کارای متنوع

اثربخش متمرکز

کارای متمرکز

اثربخش

کارا

حساسیت بیشتر نسبت

حساسیت بیشتر نسبت

به کیفیت تا کاهش

به کاهش هزینهها تا

هزینهها

کیفیت

تالش برای ارائه ارزشهای
بیشتر و برقراری ارتباطات
گستردهتر

متمرکز
تالش برای ارائه ارزشها و
برقراری ارتباطات محدودتر

شکل  -1چارچوب نهايی گونههای مدل کسبوکار محصوالت موفق دارويی

گونه اول مدل کسبوکار «اثربخش متنوع» نام گرفت چرا که تمرکز باالیی بر کیفیت و
ارتباطات گسترده با ذینفعان مختلف زنجیره ارزش دارد .شرکتهایی چون سیناژن،
اکسیر ،سبحاندارو ،داروپخش ،اسوه و سامیساز بیشترین درجه عضویت را به این
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گونه از مدل کسبوکار داشتند .گونه دوم «کارای متنوع» نام گرفت ،زیرا تمرکز باالیی
بر کنترل هزینه ها و حفظ ارتباطات گسترده با ذینفعان زنجیره ارزش داشت.
شرکتهای پارسدارو ،تهران شیمی ،البرز دارو ،تهران دارو و اکتورکو بیشترین درجه
عضویت را به این گونه از مدل کسبوکار داشتند .گونه سوم مدل کسبوکار «کارای
متمرکز» نام گرفت و شرکتهایی مانند داروسازی حکیم ،کاسپین تأمین ،سپیداج دارو،
لقمان و جالینوس بیشترین میزان تعلق را به این نوع از مدل کسبوکار داشتند .در
نهایت گونه چهارم «اثربخش متمرکز» نام گرفت و شرکتهایی همچون شفا ،روناک،
دینه ایران و مداوا باالترین درجه عضویت را به این گونه از مدل کسبوکار به خود
اختصاص دادند.
پیشنهادات نظری برای پژوهشهای آتی
به نظر میرسد چنانچه تفکیکهای جزئیتری بر روی انواع مختلف گروههای دارویی
انجام شود و بر روی یک یا چند گروه دارویی مشخص مثالً آنتی بیوتیکها تمرکز
گردد نتایج تحقیق عمق کاربردی بیشتری پیدا خواهند کرد .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده بر روی نحوه ارتباط یا تناسب میان انواع مختلف گونههای مدل
کسبوکار محصوالت دارویی با گونههای تجربی شناسایی شده از استراتژیهای
نوآوری محصول تحقیق شود .همچنین پیشنهاد میگردد در زمینه تبیین ویژگیهای
اساسی مدلهای کسبوکار محصوالت نوظهور یا جدید دارویی همانند داروهای
بیوتکنولوژی یا داروهای گیاهی که وارد مرحله معرفی (اولین مرحله از دوره عمر
خود) شدهاند نیز پژوهش صورت پذیرد.
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پیوست

در این قسمت نمودارهای حاصل از خوشهبندی مدل کسبوکار محصوالت
دارویی در هر یک از مؤلفه ها به تفکیک قابل مشاهده است .هر نمودار وضعیت
مراکز خوشهها را در مؤلفهها و زیرمؤلفههای مدل کسبوکار نشان میدهد.
کانال شناسایی
8
6
4
2
0

نبودن محصول رقیب در
سبد آن پخش

کانال تحویل

خوشه چهارم

خوشه سوم

خوشه دوم

خوشه اول

نمودار  -1مقايسه مراکز خوشههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «کانالها»

همکاری با رقبا
8
6
4
2

همکاری با غیررقبا

0

تملک یا خرید

مشارکت
خوشه چهارم

خوشه سوم

خوشه دوم

خوشه اول

نمودار  -1مقايسه مراکز خوشههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «مشارکتها»
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7
6
5
4
3
2
1
0

خوشه چهارم

خوشه دوم

خوشه سوم
تمرکز بر کیفیت

خوشه اول

تمرکز بر کارایی

نمودار  -1مقايسه مراکز خوشههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «ساختار کلی هزينهها»

فروشهای نقدی (90روزه)
6
5
4
3
2
1

فروشهای اعتباری

0

قراردهای سیرفروش

فروشهای امانی
خوشه چهارم

خوشه سوم

خوشه دوم

خوشه اول

نمودار  -4مقايسه مراکز خوشههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «مدل درآمدی»
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مشتری محوری
7
6
5
4
3
2
1
0

رقابت محوری

خوشه چهارم

آیندهپژوهی علمی

خوشه سوم

خوشه دوم

خوشه اول

نمودار  -1مقايسه مراکز خوشههای مدل کسبوکار از لحاظ ويژگی «مدل تداوم»

اکنون در یک جمعبندی کلی و نهایی مشخصات متمایز هر یک از گونههای شناسایی
شده را در مقایسه با سایر گونهها بررسی و نتیجهگیری نهایی پیرامون گونههای
چهارگانه مدل کسبوکار شرکتهای دارویی که دارای محصول در حال رقابت در
مرحله رشد هستند را ارائه میدهیم.
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Introduction: In the competitive atmosphere of today's world, selling more means
success for producers and marketers. Sales are no longer possible without knowing
consumer behavior. Impulse buying is one of the most important aspects of consumer
behavior which involves a large amount of purchase by individuals. While there is
intense competition in most markets, customers are exposed to many similar offers to
choose a product, so they often cannot be sure of achieving all of their purchasing
goals and, therefore, a risk is felt in most of their purchasing decisions. Companies
and organizations may be eliminated from the competition without trusting customers
and realizing the high quality of the products they offer. Considering the great
influence of seller behavior on the buyer's decision, this research was conducted to
investigate the role of adaptive sales behavior on impulse buying with an emphasis on
the moderating roles of trust and perceived quality.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in
terms of data collection and analysis. In this regard, a sample of 400 customers from
Mashhad Proma shopping mall was selected through an available sampling method,
and a research questionnaire was distributed among them.
The questionnaire included four categories of questions related to adaptive sales
behavior, store brand trust, perceived quality of store products, and impulse buying.
It was prepared in the form of 23 items. After its validity and reliability were
confirmed, it was distributed among the participants. Also, after collecting data,
structural equation modeling was used to test the research hypotheses using the PLS
software.
Results and Discussion: A t-test was used to confirm or disprove the research
hypotheses. Through the examining of the effect of adaptive sales behavior on
customers and impulse buying behaviors, it was found that the direct effect was not
significant. Also, the perceived quality of store brands did not have a direct effect on
customers' purchases without a plan. The other research results included the
significance of the effect of adaptive sales on perceived quality. Another task was the
analysis of the effect of customer trust on impulse buying behavior, which was
confirmed due to the significance of its path coefficient. The results of indirect
relationships also showed that the adaptive sales relationship was significant in
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relation to the perceived quality through the variable of trust in unplanned purchases.
But customer trust waa found not to play a moderating role in the relationship between
adaptive seller behavior and unplanned purchases.
According to the results, customer trust plays an effective mediating role in the
relationship between research variables to determine the customer's impulse buying
due to the adaptive sales behavior of sellers and the perceived quality of customers.
However, its moderating effect was not proved. The direct effects of the adaptive sales
behavior of sellers and the perceived quality of customers on impulse buying were not
significant without considering the role of customer trust.
Conclusion: The results of the research have explicit suggestions and hints for the
managers and custodians of in-store shopping centers. The analytical findings of the
research refer to the significant regression coefficients of the research model, the
importance of the emergence of adaptive sales behavior of sellers in the perceived
quality of customers and the role of customer trust with respect to its significant
coefficients in direct relationship with impulse buying behavior. In a fitted model,
sellers should focus on customer satisfaction by adapting to their tastes, needs,
interests and conditions so as to attract customers and build relationship with them in
the long run. To achieve the effectiveness of their marketing measures, especially their
impact on customer buying behavior in large shopping malls, most marketers can
focus on unplanned customer purchases because customers pay more attention to
situational factors than to any other situation. Therefore, in this regard, they should
improve those factors that are effective in creating and strengthening the effectiveness
of unplanned shopping marketing. Sellers can, thus, present their marketing plans to
meet the needs and wants of the target market based on appropriate marketing
strategies. In order to gain intelligence and increase the ability and readiness to choose
an appropriate manner to deal with customers, sellers should oblige themselves to
gather the required information about customer characteristics. In this situation,
sellers will be more willing to enter into negotiation, and their understanding of
customer-oriented sales events will be higher.
Keywords: Adaptive sales behavior, Brand trust, Impulse buying, Perceived quality,
Shopping mall.
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تبیین خريدهای بدون برنامه مشتريان در مراکز خريد با توجه به نقش رفتار
فروش انطباقی فروشندگان و ادراکات زمینهای
مریم نکویی زاده ،0استـادیارمدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز
علیرضا امینی ،استـادیار مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز
فرناز سادات طباطبایی نیم آورد ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ،پلی تکنیک میالن
تاریخ دریافت0399/10/01 :

تاریخ پذیرش0399/01/09 :

چکیده
در فضای رقابتی دنیای امروز ،فروش بیشتر به معنای موفقیت برای تولیدکنندگان و بازاریابان
است .فروش بدون دانستن رفتار مصرفکننده دیگر امکان پذیر نیست .خرید بدونبرنامهریزی
یکی از مهمترین جنبههای رفتار مصرفکننده است و بسیاری از خریدهای افراد را شامل
میشود .به دلیل رقابت زیاد در بیشتر بازارها ،مشتریان در معرض گزینههای خرید فراوانی
قرار دارند و نمیتوانند مطمئن باشند که به کلیه اهداف خریدشان دست یافتهاند لذا ریسک در
بیشتر تصمیمات خریدشان حس میشود .شرکتها بدون داشتن اعتماد نزد مشتریان و ادراک
از باال بودن کیفیت محصوالتشان ،از عرصه رقابت حذف خواهند شد .با توجه به تاثیرگذاری
باالی رفتار فروشنده بر تصمیم خریدار ،این پژوهش با هدف بررسی نقش رفتار فروش انطباقی
بر خریدهای بدونبرنامهریزی با تاکید بر نقش تعدیلگر و میانجی اعتماد و کیفیتادراکشده
انجام شد .در این راستا  011نفر از مشتریان مرکز خرید پرومای مشهد به صورت نمونهگیری
در دسترس انتخاب شد و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع گردید .پس از جمعآوری دادهها،
به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار پیالاس
استفاده شد .نتایج تحلیلها نشان میدهد که اعتماد مشتری از برند فروشگاهی نقش واسط
مؤثری را در رابطه بین متغیرهای تحقیق ایفا میکند تا خرید بدونبرنامه مشتری را در اثر
رفتار فروش انطباقی فروشندگان و کیفیتادراکشده مشتریان رقم بزند .این در حالی است که
اثر تعدیلکنندگی آن با توجه به یافتههای تحقیق تأیید نگردید .همچنین اثر مستقیم رفتار فروش
انطباقی فروشندگان و کیفیت ادراکشده مشتریان بر خرید بدون برنامه نیز بدون در نظر گرفتن
نقش اعتماد مشتری نیز معنادار نبود.
کلمات کلیدی :اعتماد به برند ،خرید بدون برنامهریزی ،رفتار فروش انطباقی ،کیفیت ادارک
شده ،مرکز خرید فروشگاهی.
 -0نویسنده مسئولmnekooee@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
در فضای رقابتی دنیای امروز ،فروش بیشتر به معنی موفقیت برای تولیدکنندگان و
بازاریابان است .فروش بیشتر نیز بدون شناخت رفتار مصرفکننده در خرید
امکانپذیر نیست .انواع خرید به طور کلی به دو دسته برنامهریزی شده و برنامهریزی
نشده یا ناگهانی تقسیمبندی میشود .در این پژوهش تمرکز بر خریدهای ناگهانی یا
بدون برنامهریزی قبلی است.
خرید بدون برنامهریزی یکی از جنبههای بسیار مهم رفتار مصرفکننده به شمار
مـیرود و در بـازار از مفهـومی حیاتی برخوردار است (حیدرزاده ،مقدم و
بکتاشی .)0391،رفتار بدون برنامـهریـزی حجم وسیعی از خریدهای افراد را در بر
میگیرد به گونهای که بسیاری از آنها هنگام بازگشـت بـه خانه کاالیی را خریداری
نمودهاند که تصمیم قبلی برای خرید آن نداشتهاند (بخشـیزاده ،رودیخلیلـی و
رضــاییان.)0391،
شرکتها و سازمانها بدون داشتن اعتماد نزد مشتریان و ادراک از باال بودن کیفیت
محصوالت ارائه شده توسط آنها ،از عرصه رقابت حذف خواهند شد .به ویژه اینکه
ساخت اعتماد بلندمدت و پایدار با مشتری است که به توانایی ایجاد روابط سودمند
منجر شده ،رقابت را افزایش و هزینههای معامالت را کاهش میدهد (لیو و همکاران،
 .0)0112ضمن اینکه به دلیل رقابت زیاد در بیشتر بازارها ،مشتریان برای انتخاب کردن
یک محصول در معرض پیشنهادهای مشابه زیادی قرار دارند ،لذا اغلب نمیتوانند
مطمئن باشند که به کلیه اهداف خریدشان دست یافتهاند و در نتیجه ریسک در بیشتر
تصمیمات خریدشان حس میشود.
در دنیای بازاریابی ،با توجه به اهمیّت فروش در بقای کسبوکارهای مختلف و استفاده
از تاکتیکهای مختلف برای دستیابی به این هدف ،ضرورت توجّه به خرید آنی به عنوان
تاکتیک بازاریابی با اثربخشی باال در رشد و میزان فروش ،به شدّت حیاتی است و نقش
تعیینکنندهای در بقا و رقابت کسبوکارهای مختلف دارد .لذا ،شناخت عوامل مؤثر و
تحریککننده این رفتار ،برای بازاریابان و صاحبان کسبوکار نقش تعیینکنندهای را
ایفا میکند.
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از این رو ،در ادامه به بررسی متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها در قالب ادبیات
پژوهش پرداخته می شود .سپس بر اساس مطالب بیان شده مدل مفهومی پژوهش و
فرضیات تدوین میشوند .در نهایت نیز با معرفی روش پژوهش به بیان یافتهها و تحلیل
آنها پرداخته میشود.

ادبیات پژوهش
رفتار خريد بدون برنامهريزی
روک و فیشر( 0)0991گرایش به خرید بدون برنامهریزی را این گونه تعریف کردند:
خصیصهای از مشتری که به سبب آن احتمال دارد یک فرد به خرید بدون برنامهریزی،
فوری و عجوالنـه دست بزنـد .اشترن ( )0990خرید را به دو نوع خرید برنامهریزی
شده و خرید بدون برنامه دستهبندی کرده است .بر اساس این دستهبنـدی ،در رفتـار
خریـد برنامـهریـزی شـده ،تصمیمگیری از نوعی فرایند منطقـی پیروی میکند؛ همچنین
جستوجوی اطالعات نسبتا زمانبر است .اما خریدهای بدون برنامه ،خریدهایی را
شامل میشود که خریدار قبال تصمیمی برای خرید آنها نداشته است .خریدهای
برنامهریزی نشده ،بیشتر از طریق دیدگاه تجربی توضیﺢ داده مـیشـوند در حالی که
خریدهای برنامه ریزی شده ،منطبق بر دیدگاه منطقی در فرایند خرید است (حیدرزاده
وهمکاران.0)0391،
نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد افرادی که تمایل بیشتری بـه خریـد بـدون
برنامهریزی دارند ،احتماال بیشتر به عوامـل محـرک بـازارگرایی مانند هـدایای
ترفیعـی ،تبلیغـات بازرگانی ،اجزا و عوامل بصری واکنش نشان داده و بـه
فروشـگاهگـردی بیشـتری میپردازند (بتی و فرل.3)0992،
عوامﻞ مﺆﺛر برخريدهای بدون برنامهريزی
عوامﻞ فردی :خرید بدون برنامهریزی اغلب با حالتهـای شدید احساسـی توام است.
لذت از خرید و تمایل به خرید بدون برنامهریزی دو متغیر فردی هستند که بر خرید
بدون برنامهریزی تأثیر گذارند .لذت از خرید در واقع همان احساس خوشایندی است
1.
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که فـرد هنگام فراینـد خرید تجربه میکند .تمایل به خرید بدون برنامهریـزی،
گـرایشهـای گوناگون افـراد به خریـد بـدون برنامهریزی را هدف قرار میدهد
(عبدالوند ،حیدرزاده و حسن زاده .)0393،
عوامﻞ موقﻌیتی :رفتار خرید بدون برنامهریزی تحت تاثیر دو متغیر مهم موقعیتی
است؛ یکی از این متغیرها ،مقـدار بودجه یا پولی است که خریدار میتواند در آن روز
خرج کند؛ متغیـر دوم نیـز مدت زمانی است که فرد در آن روز در اختیار دارد (عبدالوند
وهمکاران

.)0393،

رفتار فروش انطباقی
رفتار فروش انطباقی به این صورت تعریف میشود :تغییر در رفتارهای فروشنده طی
تعامل با مشتری و یـا اصالح رفتار فروشنده در طول موقعیت فروش متناسب با
عکسالعمل مشتریان حین ارائهی اطالعات (سوجان .0(0929،به عبارت دیگر ،فروش
انطباقی ،عملکرد جایگزینی برای رفتارهای فروش تلقی مـیشـود کـه در زمان انجام
مبادلهی اطالعاتی با مشتری صورت میگیرد (ویتز.0)0982،
در سال  ،0929سوجان دریافت که بعضی از فروشندگان قادرنـد بـه صـورت
کـامال هوشـمندانه ،روش مناسبی را برای برخورد با مشتریان در نظر بگیرند و یا
راههای گوناگون و نمایشهای متفاوتی را بـرای فروش برگزینند (پارک و دیتز.3)0119،
فروشنده انطباقی پیام های خود را در پاسخ به واکنش مشتری منطبق مینماید و با
رفتارهای مشتریگرا و شنود مؤثر جهت برآوردن نیاز مشتری ،مرتبط هستند (ایمانی،
 .)0390فروشندگانی که رفتار فروش انطباقی را تمرین میکنند ،سبکهای فروش و
راهحلهای خود را در حین ارتباط تنظیم میکنند (یوروا و همکاران.0)0108 ،
کیفیت ادراک شده برند
منظور از کیفیت ادراک شده ،درجـه و میزانـی اسـت کـه نتیجه ارزیابی ذهنی مشتریان
از محصول است و به عنـوان ادراک مــشتری از کیفیــت کلــی یــک کــاال و یــا
خــدمت تعریف میشود .شاخﺺهـایی از قبیـل ﻇرافـت و زیبـایی ،جذابیت ،کیفیت
محصوالت ،کیفیت ترکیبـات بــه کار رفتــه ،کیفیــت ســـاخت ،بیعیب بودن محصول،
1.

Sujan
Weitz
3. Park & Deitz
4. Yurova
2.
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بادوام بـودن ،قابـل اتکـا و اطمینـان بودن عملکرد برند ،رفتار کارکنان و کیفیت
خـدماترسـانی ،در این متغیر مورد سنجش واقع میشوند (اردوگموس و بودیری
توران .0)0100،زالـتمن ( 0)0922کیفیـت ادراک شده را به عنوان ادراک مشتری از
کیفیـت کلـی یـا برتـری محـصول یـا خـدمت بـا پذیرفتن هدف قابل قبول مرتبط با
گزینههای دیگر تعریف میکند.
اعتماد به برند
اعتماد به برند که یکی از اجزای شناختی و موثر در ارتباط بین مشتری و برند مطرح
است به معنای برآوردن خواستههای مشتری (چینومونا ،)0109 ،ثابت قدم بودن برند
(دلگادو و همکاران )0111 ،و توانایی برند در انجام عملکرد وعده داده شده (سانگ و
کیم )0101 ،تعریف میشود .هانگ اعتماد به برند را احساس امنیت مشتری در تعامل
او با برند تعریف میکند .این احساس امنیت ،از اعتماد و مسئول بودن برند در حفظ
منافع و رفاه مشتری ادراک میشود (هانگ .)0108 ،در رفتار مصرفکننده ،اعتماد به
این صورت تعریف میشود :تمایل مصرفکنندگان بـرای اطمینان نسـبت بـه توانایی
یک برند ،در انجـام کارکردهای اﻇهار شـده و تعهداتش .اعتمـاد بـه برنـد را به این
صورت نیز میتوان تعریف کرد :امنیـت احسـاس شـده بوسـیله مصرفکننده ،در
تعامـالت او با برنـد کـه پایـه ایـن درک و تصور میباشـد و میتواند عالیـق و آسـایش
و رفـاه او را بـرآورده نمایـد .طبـق گفتـه دلـگادو و بالسـتر ( ،3)0111اعتماد در
فعالیتهایی بـروز میکند کـه در آنها ریسـک و نتایج منفـی برای خریـدار وجـود دارد
در چنین شـرایطی برندها در نقش ضمانـت بـرای خریـداران هسـتند و ریسـک و
خطرات احتمالـی خریـد یـا اسـتفاده از محصـول را بـرای افـراد کاهـش میدهنـد.

توسﻌه فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق
رفتار فروشنده باعﺚ تعدیل اثر منفی شلوغی فروشگاه میشود و تاثیر بهسزایی در
خرید ناگهانی دارد (ماتیال و ویرتز .0)0110 ،فروش نتیجهی موقعیت تعاملی ویژه و
تماس چهره به چهره فروشنده و مشـتری احتمـالی است .نتیجهی این تماس و تعامل
فقط به شخصیت دو طرف بستگی نـدارد بلکـه بیشـتر به این بستگی دارد که دو طرف
1.

Erdogmus & Büdeyri-Turan
Zaltman
3. Delgado- Ballester
4. Mattila & Wirtz
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یکدیگر را چگونه ارزیابی میکنند .برای برقراری روابـط مـؤثرتر ،فروشـنده بایـد
خودش را در جایگاه مشـتری تصور کند.
فروشـندگان موفـق آنهایی هستند که سـبکهـای ارتبـاطیشـان را بـرای
برقـراری تعـامالت بهتـر بـا مشـتریان مطابقت میدهند .بنابراین به منظور برقراری
روابط مـؤثرتر ،فروشـندگان بایـد انگیـزه و نگرش مشتریان را درک کنند (داویس،
 .0)0112نتایج پژوهشهای مرتبط نشان دادهاند که راهنمایی فروشندگان و تعاملی که
آنها با مشتریان برقرار میکنند بر خرید بدون برنامهریزی اثر مثبت میگذارد (سهرابی
و همکاران .0)0103 ،بنابراین با توجه به توضیحات فوق فرضیه اول را میتوان به
صورت زیر پیشنهاد کرد:
فرضیه اول :رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون برنامهریزی تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
در مورد کاالهایی که رقابتی هستند و فروشندگان با تالش فراوان ،کاالها را به فروش
میرسانند ،جذب ،نگهداری و پرورش مشتریان بهعنوان یک مزیت رقابتی محسوب
میگردد که میتواند اثربخشی بازاریابی را در پی داشته باشد ،فروشندهای که بتواند
اعتماد مشتریان را جلب نماید ،آنها را متقاعد به خرید نموده و در آنها وفاداری ایجاد
نماید ،از بقیه فروشندگان کاال یا خدمات مشابه یک گام جلوتر است (پارک و دتیز،
 .3 )0119سهرابی و همکاران ( 0)0103معتقدند که بین عوامل روانشناختی و رفتار خرید
ناگهانی رابطه معناداری وجود دارد؛ از آنجا که اعتماد به برند بخشی از نیازهای
روانشناختی مشتریان را پاسخ می دهد لذا بر رفتار خرید ناگهانی تاثیر مثبت دارد .لذا
فرضیه دوم پژوهش را نیز میتوان به صورت زیر پیشنهاد کرد:
فرضیه دوم :اعتماد به برند فروشگاه بر خرید بدون برنامهریزی تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
ارزیابی ذهنی مثبــت مــشتریان از محــصول یــا کیفیــت درک شدهی بــاال،
مصرفکننده را به سوی انتخاب یک نام تجـاری نـسبت بـه دیگر نام های تجاری رقیب
هدایت میکند (یوبی و همکاران .1)0111 ،در صورتی که مشتری احساس کند
1.

Davis
Sohrabi
3. Park & Deitz
4. Sohrabi
5. Yoo
2.

تبیین خريدهای بدون برنامه مشتريان در مراکز خريد با توجه به نقش رفتار851 ...

محصوالت فروشگاه به نسبت کیفیت خود قیمت مناسبی دارند ،تمایلش به خرید بدون
برنامهریزی بیشتر میشود (سهرابی و همکاران .0)0103 ،بنابراین میتوان فرض کرد:
فرضیه سوم :کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه بر خرید بدون برنامهریزی تاثیر
مثبت و معناداری دارد.
زمانی که سازمانها ،کارکنان و مشتریان خود را در اولویت قرار میدهند ،کارکنان و
مشتریان به سازمان اعتماد کرده ،وفادار میشوند و سودآوری افزایش و موفقیت آنها
استمرار مییابد (پرهیزی گشتی .0)0321 ،در صورتی که مشتری به برند فروشگاه
اعتماد داشته باشد ناخودآگاه نسبت به راهنمایی کارکنان و فروشندگان آن اعتماد
بیشتری نشان میدهد و نظرات آنان را بیشتر مورد پذیرش قرار میدهند ،لذا اعتماد به
برند فروشگاه در تعامل میان فروشنده و مشتریان و همچنین میزان اثربخشی فروش
انطباقی بر خریدهای بدون برنامه موثر است اما نحوه اثرگذاری به صورت میانجی و
یا تعدیلگری میتواند مورد آزمون قرار بگیرد .بنابراین میتوان چنین فرض کرد:
فرضیه چهارم :اعتماد به برند فروشگاه اثر رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون
برنامهریزی را تعدیل میکند.
فرضیه پنجم :رفتار فروش انطباقی به واسطه میزان اعتماد به برند فروشگاهی ،خرید
بدون برنامه مشتریان را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
اثر هالهای ،عبارت است از یک برداشت ذهنی جزیی از یک پدیده ،که برداشت ذهن
از کل آن پدیده را تحت تاثیر قرار میدهد (ادوارد تورندایک3)0901،؛ این پدیده میتواند
یک ویژگی ،یک برند ،یا حتی یک رفتار اجتماعی باشد .بخش بزرگی از برداشتهای
ذهنی ما از برندها ،موضوعات و پدیدههای مختلف تحت تاثیر همین اثر قراردارد؛
مشتریانی که نسبت به کیفیت برند فروشگاه تصور و ادراک ویژهای دارند ،به صورت
ناخودآگاه این تصور و کیفیت ادراک شده را به کلیه بخشها ،محصوالت ،عملکردهای
جانبی و ارتباطات خود با کارکنان آن فروشگاه تعمیم میدهند ،لذا ادراکی که از کیفیت
برند فروشگاه دارند تحت تأثیر رفتار فروش انطباقی منجر به شکلگیری اعتماد مشتری
به برند فروشگاه میشود .از این رو فرضیههای ششم و هفتم تحقیق به صورت زیر
قابل تعریف خواهد بود:
1.

Sohrabi
Parhizi Gashti
3. Thorndike, E
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فرضیه ششم :رفتار فروش انطباقی بر کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه اثر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه هفتم :اعتماد به برند رابطه بین کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه و خرید
بدون برنامهریزی را میانجیگری میکند.

روششناختی تحقیق
به طور کلی روابط بین متغیرهای تحقیق در مدل مفهومی شکل  0قابل مشاهده است.
اعتماد به برند

خرید بدون

رفتار فروش

برنامهریزی

انطباقی
کیفیت ادراک شده

شکﻞ -8مدل مفهومی تحقیق

نوع پژوهش کاربردی از لحاظ هدف در این پژوهش مورد نظر قرار گرفت که به صورت
توصیفیـپیمایشی از نظر گردآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل دنبال خواهد شد.
کلیه مشتریان فروشگاه زنجیرهای پرومای مشهد جامعۀ آماری این تحقیق است که
بهدلیل نامعلوم بودن حجم جامعه با توجه به جدول مورگان ،از  011نفر مشتریان در
هنگام خروج از فروشگاه به صورت نمونهگیری در دسترس داوطلبانه نمونهگیری شد.
بخش اول سؤال ها مربوط به رفتار فروش انطباقی است و از پرسشنامۀ طراحیشدۀ
پارک و دیتز ( )0119اقتباس شده و مشتمل بر  1گویه است .در بخش دوم پرسشنامۀ
پژوهش که سؤالهای مربوط به خرید بدونبرنامه را دربردارد ،از پرسشنامهی
غالمشاهی( )0390برای اندازهگیری خرید بدون برنامه مشتریان استفاده شده است و
شامل  2گویه میشود .پرسشنامهی دنگ و همکاران ( )0101در بخش سوم سؤالها
اعتماد به برند فروشگاه را ارزیابی میکند که شامل  1گویه است .در نهایت با اقتباس
از پرسشنامهی کیم و هیون ( )0100در بخش چهارم سؤالها ،در  1گویه به کیفیت
ادراک شده از محصوالت فروشگاه پرداخته شده است .همچنین مقیاس پنج امتیازی
لیکرت در طیف کامالً مخالف ( )0تا کامالً موافق ( )1این پرسشنامه تنظیم شد.
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چهار نفر از اساتید رشتۀ مدیریت و هفت نفر از افراد صاحبنظر و متخصﺺ فنی
بازاریابی روایی پرسشنامه را بررسی کردند و پس از اصالح پیشنهادات آنان،
پرسشنامه نهایی شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ،تأیید شد .پایایی
پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که بر مبنای مقادیر حاصل شده
برای متغیرها و ابعاد آن (بیشتر از  1/9با توجه به جرج و مالری ،)0113 ،0پرسشنامه
پایایی مناسبی دارد.
جدول  -8ضرايب آلفای کرونباخ متغیر مدل
شاخصها

تﻌداد سﺆالها

میانگین

انحراف مﻌیار

ضريب تغییرات

آلفای کرونباخ

فروش انطباقی

1

3/011

1/130

1/119

1/92

خرید بدون برنامه

2

3/023

1/138

1/100

1/89

اعتماد به فروشگاه

1

3/110

1/139

1/100

1/29

کیفیت ادراک شده

1

3/911

1/132

1/101

1/20

يافتههای پژوهش
 90درصد از پاسخگویان زن و  32درصد آنها مرد هستند که میانگین سنی کلی افراد
 02سال است .از نظر تحصیالت  09درصد زیردیپلم و دیپلم 02 ،درصد فوق دیپلم و
 09درصد از آنها مدرک لیسانس و باالتر داشتند 01 .درصد از مشتریان هر سه تا
شش ماه یکبار برای خرید به پروما مراجعه میکنند 38 ،درصد ماهی یکبار مراجعه
داشتهاند01 ،درصد هفتهای یکبار و نهایتا  2درصد بیش از یکبار در هفته برای خرید
به پروما مراجعه میکنند.
همچنین ارزیابی توصیفی متغیرهای مدل پژوهش گویای آن است که از حداکثر امتیاز
 ،1مطابق جدول ،0هر چهار متغیر رفتار فروش انطباقی فروشندگان ،خرید بدون برنامه
خریداران ،میزان اعتماد ادراک شده خریداران نسبت به فروشگاه و کیفیت ادراک شده
آنها با میانگین ارزیابی بین  3/0و  3/9و انحراف معیار بین  1/130و  1/139در سطﺢ
باالتر از متوسط ارزیابی میشود ،ولی همچنان نیاز به تقویت و بهبود احساس میشود.

George & Mallery
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برازش مدل اندازهگیری تحقیق
قبل از مدلسازی معادلۀ ساختاری ،از دو اعتبار همگرایی 0و اعتبار افتراقی 0جهت
بررسی اعتبار سازۀ 3مدل استفاده شد .بر این اساس به غیر سوال  1و  ،00بارهای
عاملی همۀ سؤالهای پرسشنامه معنادار و بیشتر از  1/1شد ،و بقیه سوالهایی که
دارای بار عاملی معنادار و کمتر از  1/1شدند ،با باال بودن شاخﺺ  AVEدر فرایند
تحلیل باقی ماندند و در نتیجه اعتبار همگرایی مدل نیز تأیید شد .ماتریس همبستگی نیز
جهت سنجش اعتبار افتراقی استفاده شد .مطابق با آن ،همبستگی بین هر دو بعد مدل
کمتر از جذر  AVEبدست آمد ،لذا عدم همپوشانی بین شاخﺺهای مدل تحقیق نیز تأیید
شد .بنابراین برمبنای تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی ،اعتبار سازۀ مدل نیز تأیید
شد .در جدول  0نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویهها و در جدول  3ماتریس
همبستگی شاخﺺهای مدل قابل مشاهده است.
جدول  -1نتايج تحلیﻞ عاملی تأيیدی ( )CFAبرای گويههای پرسشنامه
گويه

بار عاملی

آمارۀ t

نتیجه

گويه

بار
عاملی

آمارۀ t

نتیجه

0

1/201

01/230

معنادار

03

1/180

0/301

معنادار

0

1/810

00/813

معنادار

00

1/829

08/030

معنادار

3

1/312

0/093

معنادار

01

1/239

00/019

معنادار

0

1/001

3/201

معنادار

09

1/231

00/018

معنادار

1

1/091

0/900

غیرمعنادار

08

1/820

02/031

معنادار

9

1/993

1/991

معنادار

02

1/183

00/218

معنادار

8

1/990

0/190

معنادار

09

1/822

30/018

معنادار

2

1/119

3/381

معنادار

01

1/200

39/080

معنادار

9

1/920

0/393

معنادار

00

1/208

39/399

معنادار

01

1/908

0/823

معنادار

00

1/211

30/199

معنادار

00

1/900

0/091

معنادار

03

1/890

09/203

معنادار

00

-1/012

0/391

غیرمعنادار

1.

Convergent Validity
Discriminant Validity
3. Construct Validity
2.
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جدول  -1ماتريس همبستگی ابﻌاد اصلی مدل تحقیق
اعتماد به فروشگاه

0/111

کیفیت ادراک شده

خرید بدون برنامه

فروش انطباقی
0/111

فروش انطباقی

0/111

1/001

خرید بدون برنامه

0/111

1/031

1/388

کیفیت ادراک شده

1/939

1/001

1/313

اعتماد به فروشگاه

برازش مدل ساختاری تحقیق
مدل ساختاری برازش شده تحقیق در شکل  0قابل مشاهده است .بر اساس آن ،تنها 9
درصد از تغییرات متغیر خرید بدون برنامه ،تحت تأثیر اعتماد مشتری ،کیفیت ادراک
شده و رفتار فروش انطباقی قابل تخمین است و  90درصد دیگر تحت تأثیر عوامل
دیگری است که در مدل لحاظ نشده است .همچنین ضریب تعیین بدست آمده نشان
میدهد که  00درصد از تغییرات اعتماد مشتری از متغیر رفتار فروش انطباقی و کیفیت
ادراکی مشتریان بدست میآید و  12درصد باقی آن به عوامل دیگری باز میگردد.
نهایتا  00درصد از تغییرات متغیر کیفیت ادراک شده تحت تأثیر رفتار فروش انطباقی
شکل میگیرد و  29درصد تحت تأثیر عوامل دیگر است .شاخﺺ برازندگی نیکویی
برازش برای متغیر خرید بدون برنامه  ،1/09متغیر کیفیت ادراک شده  1/31و برای
متغیر اعتماد مشتری  11درصد است.

شکﻞ  -1تخمین استاندارد مدل ساختاری تحقیق
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آمارۀ آزمون تی .استیودنت برای تأیید یا رد فرضیههای تحقیق به کار رفته است بدین
صورت که در سطﺢ خطای  1/11اگر مقدار آمارۀ  tکمتر از  0/99باشد ،فرضیۀ
مطرحشده تأیید نمیشود .بر این اساس اثر رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون برنامه
مشتریان ،مطابق با جدول  0و شکل  ،0دارای ضریب مسیر  1/139است و از آنجا که
مقدار آمارۀ  1/119 tبهدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که ضریب مسیر مذکور با
اطمینان  91درصد معنادار نیست؛ به این مفهوم که اثر رفتار فروش انطباقی بر خرید
بدون برنامه مشتریان در فرضیۀ اول تحقیق با احتمال  91درصد معنادار نیست .این
در حالی است که پژوهشهای پیشین همچون ماتیال و ویرتز ( )0110و سهرابی و
همکاران ( )0103رفتار فروشنده را در شکل گیری رفتار بدون برنامه مشتریان اثرگذار
معرفی کردهاند.
در فرضیۀ دوم تحقیق اثر متغیر اعتماد مشتری بر خرید بدون برنامه ،مطابق با
جدول  0و شکل  ،0ضریب مسیری با مقدار  1/081دارد .با توجه به اینکه مقدار آمارۀ
 0/398 tاز مقدار  tبرابر با  0/99در سطﺢ معناداری  1/11بیشتر است؛ نتیجه گرفته
میشود این ضریب مسیر با اطمینان  91درصد معنادار است .به این مفهوم که اثر
اعتماد مشتری بر خرید بدون برنامه مشتریان در فرضیۀ دوم با احتمال  91درصد
معنادار است .همانطور که این رابطه در پژوهش پارک و دتیز ( )0119و سهرابی و
همکاران ( )0103نیز به تأیید رسیده است.
در فرضیه سوم تحقیق اثر کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه بر خرید بدون
برنامه مشتریان مطابق شکل  0و جدول  0دارای ضریب  1/112با مقدار آماره 1/190 t
است که این مقدار در سطﺢ خطای  1/11معنادار نیست .بنابراین کیفیت ادراک شده از
برند فروشگاه اثر مستقیمی بر خرید بدون برنامه مشتریان ندارد .این نتیجه برخالف
آن چیزی است ک یوبی و همکاران ( )0111و سهرابی و همکاران( )0103در پیشینه
پژوهش بدان اذعان داشتهاند.
اثر تعدیل گری متغیر اعتماد مشتری در رابطه بین رفتار فروش انطباقی و خرید
بدون برنامه مشتریان با محاسبه ضریب اثر متغیر تعاملی به میزان  -1/012با آماره
 1/829 tمطابق جدول  0و شکل  0معنادار بدست نیامد .بنابراین فرضیه چهارم تحقیق
در این رابطه مورد تأیید قرار نمیگیرد .اما بر اساس جدول  ،0مشخﺺ شد اثر
غیرمستقیم رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون برنامه مشتریان برابر است با:
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 =)1/031 ×1/081( + )1/382 ×1/191×1/081( =1/18ضریب مسیر غیرمستقیم
با توجه به معناداری این ضریب در روابط مستقیم در سطﺢ تشخیﺺ  1/11میتوان
نتیجه گرفت که فرضیۀ پنجم تحقیق مبنی بر اثر میانجی اعتماد مشتری در رابطۀ بین
رفتار فروش انطباقی و خرید بدون برنامه تأیید میشود .این موضوع به نوعی تأیید
کننده ادعای پرهیزی گشتی ( )0321در پژوهش خود پیرامون رابطه اعتماد مشتریان و
دستیابی به موفقیت و منافع سازمانی از طریق رفتار خرید مشتریان است.
در فرضیه ششم تحقیق ،ضریب اثر رفتار فروش انطباقی بر کیفیت ادراک شده از
برند فروشگاه مطابق جدول  0و شکل  0با مقدار  1/382و آماره  2/191 tدر سطﺢ
تشخیﺺ  1/11معنادار بدست آمد و مورد تأیید قرار گرفت .در نهایت ،در بررسی اثر
میانجی متغیر اعتماد به برند در رابطه بین کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه و خرید
بدون برنامهریزی با میزان اثر غیرمستقیم  1/013باتوجه به معناداری ضرایب متغیرها
در روابط مستقیم در سطﺢ تشخیﺺ  1/11معنادار بدست آمد ،لذا میتوان نتیجه گرفت
که فرضیه هفتم تحقیق مبنی بر اثر واسط اعتماد به برند در رابطه بین کیفیت ادراک
شده از برند فروشگاه و خرید بدون برنامه مشتری تأیید میشود .جدول ،0نتایج آزمون
فرضیههای تحقیق را بهطور خالصه نشان میدهد .در همین راستا ورهوئف و همکاران
( )0110و لیانگ و چن ( )0119نیز بیان میکنند که اعتماد بر ارجاع بیشتر و افزایش
تعداد دفعات خرید کاال و خدمات موثر است.
جدول  -4ضريب رگرسیونی و مﻌناداری فرضیههای تحقیق
فرضیه

مسیر

ضريب رگرسیونی

t

نتیجه

0

فروش انطباقی ← خرید بدون برنامه

1/139

1/119

رد

0

اعتماد مشتری ← خرید بدون برنامه

1/081

0/398

تأیید

3

کیفیت ادراکی ← خرید بدون برنامه

1/112

1/190

رد

1

فروش انطباقی ← اعتماد مشتری ← خرید بدون برنامه

1/18

<0/99

تأیید

9

فروش انطباقی ← کیفیت ادراکی

1/382

2/191

تأیید

8

کیفیت ادراکی ← اعتماد مشتری ← خرید بدون برنامه

1/013

<0/99

تأیید

فرضیه

اﺛر تﻌديﻞگری اعتماد مشتری

ضريب متغیر تﻌاملی

t

نتیجه

0

رفتار فروش انطباقی ← خرید بدون برنامه

-1/012

1/829

رد
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نتیجهگیری و پیشنهاد
این تحقیق با هدف بررسی نقش فروش انطباقی فروشندگان فروشگاه بر خرید بدون
برنامهریزی با در نظر گرفتن نقش اثرگذار اعتماد مشتری و کیفیت ادراک شده آنها بنا
نهاده شد .نتایج تحقیق ،پیشنهادات و اشارات صریحی برای مدیران و متولیان مراکز
خرید فروشگاهی دارد .با توجه به یافتههای تحلیلی تحقیق ،ضرایب رگرسیونی معنادار
مدل تحقیق و اهمیت ﻇهور رفتار فروش انطباقی فروشندگان در کیفیت ادراک شده
مشتریان و همچنین نقش اعتماد مشتری با توجه به ضرایب معنادار آن در ارتباط
مستقیم با رفتار خرید بدون برنامه مشتریان و نقش واسط آن در مدل برازش شده،
فروشندگان باید تمرکزشان را بر جلب رضایت مشتریان از طریق انطباق با سالیق،
نیازها ،عالیق و شرایط آنها قرار دهند تا با اعتماد سازی در مشتریان ،آنها را جذب
مراکز خود نمایند و در بلند مدت رابطه آنها را با خود حفظ کرده تا بتوانند به اثربخشی
اقدامات بازاریابی خود به ویژه تأثیرگذاری بر رفتار خرید مشتریان دست یابند .به
ویژه آنکه در مراکز خرید بزرگ ،بیشترین مالحظات بازاریابان میتواند بر خریدهای
بدون برنامه مشتریان تمرکز داشته باشد چرا که مشتریان بیشتر از هر موقعیت دیگری
بر عوامل شرایطی توجه دارند .بنابراین در این راستا باید آن دسته از عواملی را که در
ایجاد و تقویت اثربخشی بازاریابی خرید بدون برنامه مؤثرند ،بهبود بخشند .مشتریان
در هنگام خریدهای بدون برنامه بیشتر بر اساس میانبرهای ذهنی تصمیم گیری خود
اقدام به خرید خواهند کرد ،بنابراین طبق نتیجه آزمون فرضیه اول و چهارم تحقیق
رفتار فروش انطباقی فروشندگان تا زمانی که در مشتری اعتماد آفرین نباشد ،به طور
مستقیم نقشی در تصمیم به خرید بدو ن برنامه مشتری ایفا نخواهد کرد و فروش
انطباقی فروشندگان مراکز خرید با ابزارهای اعتمادساز در ذهن مشتریان میتوانند
ریسک خرید را برای آنها کاهش دهد تا بتوانند نسبت به خرید بدون برنامه خود با
اطمینان بیشتری اقدام نمایند .این موضوعی است که در نتیجه آزمون فرضیه دوم
تحقیق نیز به خوبی مشهود است .بنابراین فروشندگان چنین مراکز خریدی باید تمرکز
خود را بر تقویت این عامل در بستر سازمانی خود قرار دهند .فروشندگان میتوانند
انتظارات مشتریان خود را از طریق اقداماتی در زمینه شناسایی نیاز مشتریان و ارایه
محصول مناسب به آنان ،برآورده سازند و با ایجاد تصویر ذهنی مطلوب و مثبت در
مشتریان ،خرید آنی را در آنها افزایش دهند .همچنین مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیه

تبیین خريدهای بدون برنامه مشتريان در مراکز خريد با توجه به نقش رفتار818 ...

ششم و هفتم تحقیق ،دقت در ارائه محصوالت به مشتریان به لحاظ کیفیت تولید ،کیفیت
توزیع ،تناسب قیمت و به کارگیری فناوریهای روزآمد موجبات ارزیابی و انتخاب
مثب ت مشتریان و گرایش آنها به برندی که تحت پوشش نام آن محصول عرضه میشود
و با سایر برندها مورد رقابت قرار میگیرد را فراهم میآورد و در نتیجه تحریک خرید
آنی مشتریان را در مواجه با آن به همراه خواهد داشت .بدین ترتیب فروشندگان
میتوانند بر اساس استراتژی بازاریابی مناسب ،برنامهریزیهای بازاریابی خود را در
جهت رفع نیازها و خواستههای بازار هدف ارائه دهند .فروشندگان به منظور کسب
هوشمندی و افزایش توانایی و آمادگی الزم جهت انتخاب و بروز رفتار مناسب در
برخورد با مشتریان ،پیش از آغاز کار ،باید خود را ملزم به گردآوری اطالعات مورد
نیاز پیرامون ویژگی های مشتریان بدانند .در این شرایط فروشنده با آمادگی بیشتری
وارد مذاکره شده و درک و تحلیل آنها از رویدادهای فروش مشتری مدارانه نیز باالتر
خواهد بود .وجه ممیزه رفتار فروش انطباقی نسبت به سایر رفتارها ،استفاده از
اطالعات برای تغییر رفتار ،در شرایط برخورد با مشتری است ،به ویژه اینکه چنین
موضوعی در شرایط خرید بدون برنامه مشتریان جوابگو خواهد بود .فروشنده باید
قادر به این تغییر رفتار باشد ،لذا آموزش و تمرین و تکرار این رفتار میتواند سبب
موفقیت فروشنده در برخورد با مشتریان گردد.
مطالعات انجام شده در حوزه فروش نشان میدهد عملکرد فروشنده عمدتا تابعی از
شخصیت ،دانش ،تالش و استراتژیهای او در مواجهه با مشتری است (اندرسون و
همکاران ،0112 ،رپ و همکاران .)0119 ،در پژوهش حاضر این موارد بررسی نشدهاند؛
که میتواند موضوع پژوهشهای آتی قرار گیرد.
همچنین از نظر مکانی دادههای این تحقیق متعلق به حوزه جغرافیایی شهر مشهد و
مشتریان حاضر در مرکز خرید پرومای مشهد می باشد .ممکن است در سایر شهرهای
کشور و سایر فروشگاهها نتایج متفاوتی حاصل شود .بنابراین مقایسه نتایج این
پژوهش با پژوهشهایی که در حوزهها و صنایع دیگر انجام شده باشد بر قوت
یافتههای تحقیق میافزاید.
همچنین علیرغم اینکه در پژوهشهای بینالمللی متغیرهای مستقل تحقیق توانستهاند
سهم باالیی را در شکلگیری خرید بدون برنامه مشتریان ایفا کنند ولی در بستر مورد
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مطالعه این تحقیق چنین موضوعی تحقق پیدا نکرده است که خود مطالعهای اکتشافی
.جهت شناسایی عوامل مؤثر در خرید بدون برنامه در بستر فروشگاه پروما را میطلبد
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Introduction: The existence of different groups of stakeholders and the commitment
of companies to their interests has highlighted the role of corporate social
responsibility in today's world. Corporate social responsibility is the company's
commitment to maximize long-term economic, social and environmental well-being
through its performance, policies and resources. It is a valuable and irreplaceable
resource that has changed the paradigm of organizational performance. Research has
shown that companies' performance is influenced by corporate social responsibility.
Due to the effect of different factors on the relationship between corporate social
responsibility and company performance, in various studies have aimed at the
moderating role of different variables in this relationship. One of the effective
variables is business strategy because it represents a unique and fundamental element
of a company's identity. Thus, business strategy can potentially affect the relationship
between corporate social responsibility and corporate performance.
Methodology: In terms of purpose, the present study is an applied type. From the
point of view of data collection, it is descriptive, and, in terms of nature, it is based on
the post-event approach. It is also quantitative because accounting and capital market
information is used for calculating the variables. The data related to 104 companies
listed in Tehran Stock Exchange during 2011-2018 have been analyzed. Five years of
information is required to calculate some variables; therefore, the data required by the
sample companies should be available for a period of 12 years (2007-2018). To test
the research hypotheses, the multivariate linear regression model and the panel data
method were used as well. A combined index based on accounting variables and the
average decimal ranking method are used to determine the value of the economic,
ethical and legal dimensions of corporate social responsibility. To measure the
economic performance of companies, the indicators of economic value added and
market value added have been used. The theoretical business strategy framework of
Miles and Snow (1978, 2003) has also been used. It classifies business strategies into
prospectors, analyzers and defenders based on a composite measure to proxy for a
firm’s business strategy. This composite measure strategy involves six firm attributes
including ratio of R&D expenses to sales, ratio of employees to sales, one-year
1
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percentage change in total sales, ratio of SG&A expenses to sales, standard deviation
of the total number of employees, and net property, plant and equipment scaled by
total assets. The effect of strategy has been investigated in from the viewpoints of
strategy and strategy type.
Results and Discussion: The first to sixth hypotheses investigate the effects of
economic, ethical and legal dimensions of corporate social responsibility on economic
performance (i.e., economic value added and market value added). The positive
coefficient of variables indicates that increasing the economic, ethical and legal
dimensions of corporate social responsibility increases the companies’ economic
performance and the hypotheses are confirmed. The seventh to twelfth hypotheses
investigate the moderating effects of the business strategy on the relationship between
corporate social responsibility and the economic performance of companies. The
moderating effect of the business strategy has been studied in two ways, strategy and
strategy type. In both methods, the moderator role of the strategy on the relationship
between corporate social responsibility and economic value added is positive and
significant, and the hypotheses are confirmed. Also, the impact of strategy on the
relationship between the economic and ethical aspects of corporate social
responsibility and market value added is positive and significant. But the significance
of the legal dimension has not been confirmed. The results indicate that, regardless of
the presented method and the corresponding calculations, aggressive strategy has a
greater impact on the relationship between corporate social responsibility and the
economic performance of companies.
Conclusion: Based on the statistical results, the positive effect of economic, ethical
and legal dimensions of corporate social responsibility on economic performance is
confirmed. The results are in accordance with the instrumental theory in which the
purpose of corporate social responsibility is earning profit and acquisition of
economic benefits for the shareholders. The stakeholder and legitimacy theories
support the research findings too. According to the stakeholder theory, the value of
the firm is increased by respecting the rights of all the stakeholders. Therefore, paying
attention to their various demands by the management will lead to the survival of the
organization. Respecting the social norms and the observance of rules and regulations
to confirm the legitimacy by the government and general public can also lead the
company to achieve its goals. Firms that follow a prospective strategy compete
together to produce products and find new markets. They are always looking for
innovation in product and market development. On the other hand, firms following a
defensive strategy focus on a limited product market, and their efforts are to increase
production efficiency. Taken together, the results suggest that business strategy is an
important determinant of corporate social responsibility performance. The
performance of defenders is similar to the strategy of cost leadership, and the
performance of prospectors is similar to the strategy of differentiation. Hence,
prospectors take advantage of corporate social responsibility, as their innovationoriented strategy, and enjoy the benefits of corporate social responsibility more than
other companies.
Keywords: Business strategy, Corporate social responsibility, Economic value
added, Market value added.

نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
مقاله پژوهشی /سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011

نقش تعديلگر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذيری اجتماعی
و عملکرد اقتصادی شرکتها
لیال اسدی ،دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
سید علی واعظ 0،دانشیار مدعو گروه حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران/
دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
علیرضا جرجرزاده ،استادیار گروه اقتصاد ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
احمد کعب عمیر ،استادیار گروه حسابداری ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت0311/10/40 :

تاریخ پذیرش0311/04/43 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارزشگذاری ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی
به شیوهای نوین و تاثیر آنها بر عملکرد اقتصادی شرکتها ،با توجه به اثر تعدیلگر استراتژی
کسب و کار است .بدین منظور از یک شاخص ترکیبی ،پایهگذاری شده بر متغیرهای حسابداری،
مبتنی بر روش میانگین رتبهبندی دهکی ،جهت تعیین ارزش ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی ،و
جهت سنجش عملکرد اقتصادی شرکتها از شاخصهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش
افزوده بازار استفاده شده است .ارزیابی استراتژی شرکتها (تدافعی ،تحلیلگر ،تهاجمی) بر
اساس چارچوب نظری مایلز و اسنو ( )4113 ،0191و روش اندازهگیری بنتلی و همکاران
( )4103میباشد .نمونه آماری شامل  010شرکت طی دورهی زمانی  0311تا  0316است .برای
آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و شیوه دادههای ترکیبی
استفاده گردیده است .نتایج نشان میدهد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار از
طریق ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در ابعاد مختلف ،تحت تاثیر قرارگرفته و افزایش
مییابند و استراتژی کسب وکار تاثیر مثبت و معناداری بر این رابطه دارد .همچنین هرچه
استراتژی کسب و کارها تهاجمیتر باشد ،تاثیر آن بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی
و عملکرد اقتصادی شرکتها بیشتر است.
کلمات کلیدی :ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش افزوده بازار ،استراتژی کسب وکار،
مسئولیتپذیری اجتماعی.
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مقدمه
تغییر نگرش سازمانها بر تعامل با همهی گروههای ذینفع و خروج سهامداران از کانون
توجه شرکتها ،نقش مسئولیتپذیری اجتماعی 0را در دنیای امروز برجسته کرده است
و توجه جهانی دانشگاهیان ،متخصصان حرفهای ،دولتها و نهادهای قانونگذار را بیش
از پیش به خود جلب کرده است .این مفهوم به عنوان تعهدات شرکت برای به حداکثر
رساندن رفاه بلندمدت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی از طریق عملکرد شرکت ،سیاستها
و منابع تعریف میشود (کرازپرز و همکاران .)4101 ،4مسئولیتپذیری اجتماعی منبعی
ارزشمند و غیرقابل تعویض شناخته شده است که میتواند به خودی خود منجر به
کسب مزیت رقابتی ،یا ایجاد و توسعه داراییهای ملموس و ناملموس شود که مزیت
رقابتی را به ارمغان آورد (برانکو و رودریگز .)4116 ،3از این رو سازماندهی مدرن
سازمانها ،به انجام مسئولیتهای اجتماعی و تالش برای گزارش آنها ،به طور
چشمگیری افزایش یافته است .اپینسا و پورتر )4100( 0این دیدگاه را در جهت روند
جهانی به تغییر پارادایم در راههای کسب وکار سازمانهای عمومی یا خصوصی،
انتفاعی یا غیرانتفاعی در جامعه ،میدانند .میلتون فریدمن )0191( 5مسئولیت اجتماعی
شرکتها را حداکثرسازی سود میداند .در نتیجه این دیدگاه ،هرگونه توجه
غیرضروری به جنبههای اجتماعی یا زیست محیطی باعث هزینههای قابل اجتناب و
کاهش ارزش سهام میشود .با این حال ،در سالهای اخیر ،این دیدگاه به طور فزاینده-
ای به چالش کشیده شده است .اگرچه فریدمن یک رابطه منفی بین ابتکار عمل مسئولیت
اجتماعی و عملکرد مالی ارائه میدهد ،ادوارد فریمن )0110( 6استدالل میکند که چنین
ابتکاراتی نه تنها ناشی از تعهدات صریح اخالقی نسبت به منافع جامعه است ،بلکه
برطرف کننده نگرانیهای شرکتها خواهد بود .بنابراین ،ابتکارات مسئولیت اجتماعی،
ایجاد ارزش سهامدار را مختل نمیکند ،بلکه یک ابزار مهم برای این هدف است (فریمن
و همکاران .)4101 ، 9از جمله مزایای شرکت در فعالیتهای اجتماعی؛ افزایش مزیت
رقابتی ،افزایش شهرت ،بهبود سودآوری ،تقویت روابط متقابل ،ارتقاء روحیه کارکنان
1.

Corporate Social Responsibility
Currás ‐ Pérez
3. Branco & Rodrigues
4. Epinosa & Porter
5. Friedman
6. Freeman
7. Freeman
2.
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و جذب استعدادهای جدید ،بهبود روابط با تامین کنندگان ،دولتها ،مطبوعات ،مشتریان،
جامعه و بهبود مستمر است (ساید و همکاران.)4101 ،0
با در نظر گرفتن اهمیت فزاینده مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملیات و عملکرد شرکت
و تاثیر آن بر جامعه ،مسئولیتپذیری اجتماعی به یک موضوع مهم تحقیق در ادبیات
مدیریت و حسابداری تبدیل شده است (برنا و روبین4101 ،4؛ گریگا و مل4110 ،3؛ کیم
و همکاران .)4104 ،0در این راستا یک جریان تحقیق بررسی میکند که آیا عملکرد
اجتماعی بهتر شرکت منجر به بهبود عملکرد مالی میشود (لو و همکاران4101 ،5؛
وادوک و گریوز .)0119 ،6مقاالت متعددی در این زمینه منتشر شده است که نتایج
متفاوتی را در برداشته است .اکثر مطالعات تأثیر مثبت مسئولیتپذیری اجتماعی بر
عملکرد شرکت را تایید کردهاند (ون بردن و گوسلینگ4111 ،9؛ فامیه4109 ،1؛ گالبریث
و شوم4104 ، 1؛ گول و همکاران4109 ،01؛ لو و همکاران .)4101 ،محققان معدودی نیز
از ارتباط منفی (کردیر و سرکیس0119 ،00؛ کریسستمو و همکاران4100 ،04؛ منچیراجو
و راجکاپوا )4109 ، 03یا عدم ارتباط (لی و همکاران4101 ،00،؛ مک ویلیامز و سیگل،05
 )4111بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد شرکت خبر دادهاند .از این رو هیچ دلیل
قطعی برای حمایت از رابطه شفاف و مستقیم بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد
مالی وجود ندارد (گالبریث و شوم4104 ،؛ وود .)4101 ،06به اعتقاد وو )4116( 09و ون
بردن و گوسلینگ ( ،)4111حذف متغیرهای تعدیلگر در رابطه بین مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد شرکت از دالیل مهم نتایج غیر قطعی در مطالعات گذشته است.
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عالوه بر این ،تعدادی از محققان (آالفی و هسونه4104 ،0؛ گالبریث و شوم4104 ،؛
سورکا و همکاران )4101 ،4روشهای مورد استفاده برای بررسی اثر مستقیم را کم
ارزش و بی اعتبار جلوه دادهاند .غفلت از عوامل تعدیلگر منجر به نتایج مغرضانه از
طریق برآورد بیش از حد تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت میشود
(مارگولیس و والش4113 ،3؛ مک ویلیامز و سیگل .)4111 ،از این رو ،محققان پیشنهاد
میکنند ارتباط مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد شرکت به طور غیرمستقیم و با
وجود متغیرهای تعدیلگر مورد بررسی قرار گیرد (حسینی امیری و خراسانی اجبار
کالیی0319 ،؛ برانکو و رودریگز4116 ،؛ وانگ و همکاران .)4106 ،0گنجاندن متغیرهای
تعدیلگر در رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد به تبیین این ارتباط و افزایش
قابلیت اطمینان نتایج کمک میکند و ابهام موجود را کاهش میدهد (جود و همکاران،5
4106؛ واگنر4101 ،6؛ گرواچ و کلیندینست .)4109 ،9در مطالعات مختلف نقش تعدیلگر
متغیرهای اعتبار شرکت و رضایت مشتری (گالبریث و شوم ،)4104 ،اعتبار شرکت
(یانگ و همکاران4109 ،1؛ ابوگر و انلسینیا ،)4101 ،1منابع نامشهود (سورکا و همکاران،
 ،)4101ارزش ویژه برند (مالیک و کنوال ،)4101 ،01عملکرد رقابتی (کیم و همکاران،00
 ،)4101هزینه تحقیق و توسعه و تبلیغات (لین و همکاران )4141 ،04و ریسک مدیریت
(ناسیم و همکاران )4101 ،03در رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد شرکت مورد
بررسی قرار گرفته است.
یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر سیاستها و عملکرد شرکتها ،استراتژی کسب و کار
میباشد .در ادبیات سازمانی استراتژی کسب و کار یک عنصر منحصر به فرد و
اساسی از هویت یک شرکت را نشان میدهد و چگونگی رقابت شرکتها در یک کسب
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و کار خاص را ارائه میدهد (یوان و همکاران .)4141 ،0شیوه پاسخ شرکت به محیط و
بازار به طور قابل توجهی تحت تاثیر استراتژی تجاری آن است (همبریک .)0113 ،4در
نتیجه ،ویژگیها و رویکردهای یک شرکت مانند الگوهای قدرت مدیریتی ،ارزشها و
استفاده از منابع ،هماهنگ با استراتژی کسب و کار شرکت هستند (مایلز و اسنو،0191 3
 .)4113بر اساس چارچوب نظری مایلز و اسنو ( )4113 ،0191استراتژی کسب و کار
به سه بخش؛ تهاجمی ،تحلیلگر و تدافعی تقسیم میشود که از لحاظ نوع محصول،
سرعت تغییر بازار ،ریسک پذیری و ترجیحات افق سرمایهگذاری به شدت با هم متفاوت
هستند .از آنجا که استراتژی کسب و کار نوعی مشخص از استراتژی سطح بنگاه
میباشد ،مطالعات اخیر نشان میدهد عاملی تاثیر گذار بر عملکرد شرکتها است (بنتلی
و همکاران4103 ،؛ یوان و همکاران4141 ،؛ مرفوع وشاکری .)0316 ،همچنین براساس
نظریه استراتژی کسب و کار و نظریه مبتنی بر منابع ،استدالل میشود ویژگیهای
مهاجمان و مدافعان میتواند بر میزان مسئولیتپذیری اجتماعی یک شرکت تاثیرگذار
باشد .از این رو استراتژی کسب و کار میتواند به طور بالقوه رابطه مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد .مطالعات بسیاری تاثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد شرکتها را مورد بررسی قرار دادهاند .با این حال،
تاثیر هر یک از ابعاد بر عملکرد شرکت ،کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.
مسئولیتپذیری اجتماعی یک ساختار چند بعدی در جهت تحقق انتظارات ذینفعان
مختلف است (برامر و میلینگتون4111 ،0؛ فاروق و همکاران )4109 ،5و هر بعد میتواند
اهمیت و تاثیر متفاوتی بر عملکرد داشته باشد .از این رو ،در این پژوهش سعی بر آن
است شاخص ترکیبی هر یک از ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی منطبق بر نظریه شوارتز و کارول ،)4113( 6با رویکردی نوین محاسبه شده
و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی شرکتها ،مورد بررسی قرار گیرد .متغیرهای تشکیل
دهنده هر یک از ابعاد ،از مدل موسوی و همکاران ( )0315در تعیین ضریب کارایی
مسئولیتپذیری اجتماعی و بسط عوامل تشکیل دهنده ،اقتباس شده است .همچنین اثر
تعدیلگر استراتژیهای تدافعی ،تحلیلگر و تهاجمی ،به دو حالت؛ امتیاز و نوع
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استراتژی ،بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتها،
مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری و فرضیهها
مسئولیتپذيری اجتماعی
در سال های اخیر تعاریف مختلفی توسط محققان جهت بیان مسائل کلیدی
مسئولیتپذیری اجتماعی ارایه شده است .کمیسیون اروپا )4100( 0مسئولیت اجتماعی
شرکتها را مفهومی میداند که به موجب آن شرکتها به صورت داوطلبانه مسائل
اجتماعی و زیست محیطی را در فعالیتهای تجاری و در تعامل با ذینفعان خود در نظر
میگیرند .ویسر )4100( 4بیان میکند مسئولیتپذیری اجتماعی شیوهای است که
شرکتها به طور مداوم از طریق توسعه اقتصادی ،حاکمیت شرکتی مناسب ،پاسخگویی
به ذینفعان و بهبود محیط زیست ،در جامعه ارزش ایجاد میکنند .مفهوم مسئولیت
اجتماعی شرکت ها در طول زمان تغییرات زیادی داشته است و با پیشرفت جوامع و
تعدیل انتظارات آنها ،همچنان دستخوش تغییر خواهد بود .در نتیجه ،تعریفی که پذیرش
جهانی از این مفهوم را در پی داشته باشد ،وجود ندارد (وایاس و رایتنی .)4105 ،3گرچه
تعاریف ارائه شده دارای ریشههای مشترک است؛ هر کدام از آنها با توجه به میزان
مشارکت ذینفعان و حوزههای مسئولیتپذیری از مسائل محیط زیستی (مانند تغییرات
اقلیمی ،زبالههای خطرناک ،انرژی ناپاک) و جامعه (مانند تنوع اجتماعی ،حقوق بشر،
حمایت از مصرف کنندگان) ،متفاوت خواهد بود (میسکا و همکاران .)4100 ،0مدل هرمی
کارول )0110( 5معروفترین و پذیرفتهترین مدلها در ادبیات است .بر این اساس
انتظارات جامعه از سازمانها در چهار بخش مسئولیتپذیری اقتصادی،
مسئولیتپذیری اخالقی ،مسئولیتپذیری قانونی و مسئولیتپذیری داوطلبانه طبقهبندی
میشود.
مسئولیتپذیری اقتصادی :مسئولیتهای اقتصادی پایهایترین مفهوم مسئولیت
اجتماعی است زیرا شرکتها برای بقاء و زنده ماندن باید درآمد کسب کنند و سود
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ببرند .بدون قدرت برای ایجاد و به حداکثر رساندن سود ،شرکتها به سختی میتوانند
در زمینه مسئولیت اجتماعی مشارکت کنند .شرکت زمانی میتواند به عنوان یک
شهروند سازمانی خوب اعالم موجودیت کند که سودآوری آن محرز باشد و مزایای
فعالیتهای تجاری خود را در جامعه به اشتراک بگذارد (مسعود .)4109 ،0شاخصهایی
نظیر نرخ بازده داراییها ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،سود هرسهم و کیوی توبین
بازگو کننده ایفای تعهدات اقتصادی سازمانها ،نسبت به سهامداران و سرمایهگذاران
است .تحقق اهداف اقتصادی سازمانها منوط به مقبولیت عملکرد سازمان از سوی
همه ذینفعان و مشروعیت یافتن شرکت از سوی عموم جامعه میباشد که موجب جذب
مشتریان وفادار و کسب سهم بیشتری از بازار خواهد شد.
مسئولیتپذیری اخالقی :مسئله تجارت اخالقی به عنوان بخشی از استراتژی توسعه
پایدار ،فراتر از برابری قانونی است (مسعود .)4109 ،بر این اساس سازمانها ملزم به
برآوردن انتظارات جامعه ،فراتر از نیازها و الزامات قانونی ،به شیوهای منصفانه و
عادالنه هستند (جونز و همکاران .)4111 ،4یعنی اعضاء جامعه انتظار دارند سازمانها
نه تنها به طور کامل بر اساس قوانین و مقررات عمل نمایند ،بلکه انتظار دارند این فرآیند
به طور شفاف و منصفانه انجام شود (جانمورونگ و ایسرورنروینچ .)4105 ،3در این
بخش تعهدات شرکت ،احترام به ارزشها و هنجارهای جامعه میباشد که منطبق بر
دیدگاه نظریه ذینفعان است .مفاهیمی همچون عدالت ،حقیقت و انصاف از جمله فضائل
اخالقی است که انتظار میرود در تدوین استراتژیها و انتخاب رویههای شرکت مورد
توجه قرار گیرند .رعایت اخالق کسب وکار در سازمانها منجر به کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین گروههای ذینفع و کاهش کسب بازده غیر متعارف به دلیل ارائه اطالعات
شفاف و منصفانه از وضعیت سازمانها میگردد که منطبق بر شاخه اخالقی نظریه
ذینفعان است .شرکتهایی که مبتنی بر مفاهیم حقیقت ،انصاف و عدالت اقدام به تهیه
اطالعات و گزارشها می نمایند ،سطح اقالم تعهدی پایینی را در تهیه اطالعات مالی به
کار میگیرند (رضایی و رمضاننیا )0316 ،و با کاهش کیفیت اقالم تعهدی ،منافع
گروههای خاص ذینفع را به منافع کل ذینفعان ترجیح نمیدهند .عدم رعایت اصول
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اخالقی از سوی سازمانها عواقبی همچون از دست دادن اعتبار و شهرت ،کاهش
فروش و کاهش قیمت سهام را در بر خواهد داشت.
مسئولیتپذیری قانونی :بر این اساس سازمانها ملزم به رعایت قوانین و مقررات تعیین
شده از سوی دولتها هستند .به عبارت دیگر سازمانها باید فعالیتهای اقتصادی خود
را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند .رعایت هر چه بیشتر قوانین تدوین شده
جهت حفظ منافع گروههای مختلف منطبق بر نظریه ذینفعان است .نقش دولتها در این
بخش نظارتی است و حافظ گروههایی هستند که قدرت چندانی در فعالیتها و
سیاستهای سازمانها ندارند .وظیفه سازمانها در این بخش فرمانبرداری و تمکین از
قوانین و مقررات است .قوانین برای کنترل رفتار اجتماعی شرکتها تحمیل میشوند
(مسعود .)4109 ،اجرای آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،رعایت هر چه بیشتر قوانین
مالیاتی و بیمه ،افشاء مناسب اطالعات ،عدم وجود معامالت با اشخاص وابسته در
راستای عدم بهرهمندی گروههای خاص ذینفع ،شاخصهایی هستند که تعهدات قانونی
سازمانها را از دیدگاه نظریههای ذینفعان و مشروعیت بیان میکنند.
مسئولیتپذیری داوطلبانه :بر اساس این دیدگاه تعهدات سازمانها ،مشارکت برای رفاه
اجتماعی با تاکید بر فعالیتهای انساندوستانه است .به عبارتی سازمانها فراتر از
دیدگاه ذینفعان ،به آنچه عادالنه و منصفانه است عمل میکنند (کارول.)4106 ،
مسئولیتپذيری اجتماعی و عملکرد
محققان در کاوش و بررسی رابطه ابتکارات مسئولیتهای اجتماعی و عملکرد شرکتها
از زیربناهای نظری متنوعی از جمله دیدگاههای نمایندگی ،ذینفعان ،مشروعیت و نظریه
مبتنی بر منابع استفاده کردهاند (فالمر4101 ،0؛ واکر و همکاران4101 ،4؛ گاندا.)4101 ،3
منطبق با نظریه نمایندگی مدیران شرکتها در جایگاه نماینده سهامداران ،میبایست در
راستای حداکثر کردن ثروت آنها گام بردارند (جنسن و مکلین .)0196 ،0از این رو
سهامداران مهمترین گروه ذینفعان شرکت محسوب میشوند و همه فعالیتهای
شرکت باید در تحقق اهداف آنها باشد .بر این اساس مسئولیتپذیری اجتماعی به
عنوان فعالیتی غیرضروری شناخته میشود که هزینهای اضافی به شرکت تحمیل
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میکند (لی و همکاران4111 ،0؛ مکنی و همکاران )4111 ،4که با مزایای مرتبط با آن
سازگار نیست (پرستون و اوبانون.)0119 ، 3
در مقابل نظریه ذینفعان (فریمن )0110 ،نشان میدهد یک شرکت دارای ذینفعان متعدد
است؛ اشخاص یا گروههایی که از جنبههای مختلف فعالیت سازمانی دارای منافع
قانونی هستند و اقدامات مدیران شرکت باید در راستای منافع همه گروههای ذینفع
باشد .بر اساس این نظریه رعایت حقوق ذینفعان منجر به بهبود عملکرد شرکت خواهد
شد (لین و همکاران .)4111 ،0نظریه ذینفعان مبنایی برای مطالعه روابط بین بنگاهها و
جامعه بشری فراهم میکند (فریمن .)0110 ،از منظر این نظریه ،بنگاهها به عنوان بخشی
جدایی ناپذیر از جامعه ،مسئول تقویت رفاه آن هستند (دونالدسون و پرستون.)0115 ،5
بنابراین ،اتخاذ یک رویکرد همه جانبه برای پرداختن به منافع طیف وسیعی از ذینفعان
از اهمیت ویژهای برخوردار است .در هماهنگی با نظریه ذینفعان ،ایجاد توازن بین نیازها
و منافع ذینفعان از طرف بنگاهها بسیار مهم است زیرا ذینفعان مختلف؛ سرمایهگذاران،
سهامداران ،کارمندان ،جوامع ،تأمین کنندگان ،ارگانهای دولتی و محیط طبیعی ،منابع
مشهود و نامشهود را برای بقا و موفقیت بنگاهها فراهم میکنند (برور و مهاجان،6
 .)4103در صورت ناتوانی شرکت در پاسخگویی به نیازهای ذینفعان ،ممکن است ارائه
منابع به طور کامل یا جزئی ،از سوی ذینفعان متوقف شود .این امر در نهایت تهدیدی
برای حیات و بقای طوالنی مدت بنگاهها است (آهن و پارک .)4101 ،9بقا و موفقیت یک
شرکت فقط درصورتی تضمین میشود که مدیران آن متعهد به ایجاد ثروت ،رضایت
یا ارزش برای تمامی ذینفعان خود باشند (کالرکسون .)0115 ،1مسئولیتپذیری
اجتماعی شامل فعالیتهایی است که میتواند در این راستا گام بردارد .از این رو ،یکی
از روشهایی که شرکتها میتواند نیازهای مختلف ذینفعان خود را مورد توجه قرار
دهند و حمایت پایدار آنها را کسب کنند ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی است.
نظریه مشروعیت ،اهمیت تأیید اجتماعی را در ترویج بقای یک شرکت برجسته میکند.
مشروعیت چشمانداز گستردهای است که در آن فعالیتهای شرکتی قابل قبول و
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سازگار با اعتقادات ،ارزشها و هنجارهای جامعه شناخته میشوند (گاندا.)4101 ،
دیفوس و کارتر )4115( 0استدالل میکنند مشروعیت به تحقق و پایبندی به هنجارهای
اجتماعی و قوانین ،برای تعیین جایگاه نسبی سازمانها بستگی دارد .بدین ترتیب ،در
شرایطی شرکتها قادر به ادامه حیات خود هستند که عموم جامعه متقاعد شوند منافع
آنها مورد توجه قرار گرفته است (گاندا.)4101 ،
دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت معتقد است که توانایی شرکت در ارائه عملکرد بهتر و
ایجاد ارزش برای سهامدارن بستگی به منافع منحصر به فرد منابع انسانی ،سازمانی
و فیزیکی در طول زمان دارد .اگر این منابع ارزشمند ،نادر ،بینظیر و غیر قابل تعویض
باشند ،میتوانند منبع مزیت رقابتی پایدار باشند (بارنی .)0110 ،بسیاری از محققان
اظهار داشتهاند مشارکت در فعالیتهای اجتماعی در بنگاههایی که از منابع مالی کافی
(لین و همکاران4141 ،؛ وادوک و گریوز )0119 ،و منابع انسانی (جونگ و کیم)4106 ،4
برخوردار هستند ،میسر است.
تحقیقات بسیاری رابطه بین مسئولیتپذیری و عملکرد را بررسی نمودهاند .صنوبر و
همکاران ( )0311رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط
کار ،محیط زیست ،رفتار کسب وکار ،جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت را با
عملکرد مالی شرکتها با تاثیر دو متغیر تعدیلگر اندازه و ریسک سازمان ،در صنعت
مواد و محصوالت دارویی بررسی نمودند .برای گردآوری اطالعات متغیر
مسئولیتپذیری اجتماعی و ابعاد آن از پرسشنامه استفاده شده است .نتایج این پژوهش
نشان داد که بین متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنجگانه آن با متغیر
عملکرد مالی ،رابطهای وجود ندارد .وحیدی الیزایی و فخاری ( )0310تاثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در بورس
اوراقبهادار را مورد بررسی قرار دادند .از پرسشنامه به منظور جمعآوری اطالعات
مربوط به مسئولیتپذیری اجتماعی استفاده گردید .نتایج پژوهش وجود رابطه معنادار
بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها را تایید نمود .دارابی و همکاران
( )0315در پژوهشی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن را با ارزش و
خطر شرکتها بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین گزارشگری
مسئولیت اجتماعی و ارزش و خطر شرکتها رابطه معنادار وجود دارد .سپاسی و
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حسن زاده ( ) 0315بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر پایداری سود
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری
سود رابطه معناداری وجود دارد .ایمانی و همکاران ( )0316در پژوهشی رابطه بین
پایداری سود و سودآوری را با افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند .برای اندازهگیری افشاء مسئولیت اجتماعی
شرکتها از معیارهای مؤسسه آمریکایی کا .ال .دی (که هر ساله سازمانها را بر
اساس معیارهای اجتماعی و زیست محیطی رتبهبندی میکند) استفاده شد .نتایج
پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار پایداری سود و سودآوری شرکتها با افشاء
مسئولیت اجتماعی بود.
سو و همکاران )4106( 0شرکتهای فعال در بازارهای نوظهور را هدف قرار دادند .بر
اساس نتایج شرکتهایی که در فعالیتهای اجتماعی حضور داشتند ،شهرت بیشتر و
عملکرد بهتری از خود نشان دادند .بنابراین به نظر میرسد ابتکارات فعالیتهای
اجتماعی نه تنها اثر مثبتی بر عملکرد مالی دارد بلکه باعث کاهش هزینههای عملیاتی،
افزایش کارایی مدیریت و ایجاد مدلهای جدید کسب و کار خواهد شد .نتایج پژوهش
چن و لی )4109( 4نشان داد که رابطه بین فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش
شرکت غیرخطی (نه به طور کامل مثبت و نه منفی) است و میزان سرمایهگذاری در
مسئولیتپذیری اجتماعی منجر به سطوح مختلف سود میشود .از این رو ،وقتی
مسئولیتپذیری اجتماعی از حد مشخصی فراتر رود ،هزینههای عملیاتی کاهش و
ارزش شرکت افزایش مییابد .لی و همکاران ( )4101روابط طوالنی مدت مسئولیتهای
اجتماعی و عملکرد مالی شرکت را مورد بررسی قرار دادند .شرکتهای درگیر در
فعالیتهای اجتماعی به طور کلی ،نسبت به شرکتهایی که متعهد به چنین
مسئولیتهایی نیستند ،به دلیل تهاتر بین منفعت و هزینه در سطح شرکت و عدم تعادل
بین عرضه و تقاضا در سطح صنعت ،عملکرد مالی بهتر یا بدتری ندارند .یافتههای این
پژوهش ،عدم معناداری بین مسئولیتهای اجتماعی و عملکرد مالی را در سطح شرکت
و صنعت تایید میکند .این بدان معنی است که مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،تاثیری
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بر تخریب یا بهبود عملکرد مالی شرکتها ندارد .شرابتی )4101( 0تاثیر اجرای ابتکارات
مسئولیت اجتماعی (مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت اقتصادی و مسئولیت زیست محیطی)
بر عملکرد تجاری شرکتهای صنایع دارویی اردن را مورد بررسی قرار داد .نتایج
نشان میدهد که بین متغیرهای مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه وجود دارد و هر سه
متغیر به شدت به عملکرد کسب و کار مرتبط است .نتایج همچنین نشان میدهد که سه
متغیر به طور کلی بر عملکرد تجاری شرکتهای دارویی اثر گذار است .مسئولیت
زیستمحیطی بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکتهای صنایع داروسازی دارد ،به دنبال
آن مسئولیت اقتصادی و سپس مسئولیت اجتماعی رتبهبندی میشوند .از این رو
مسئولیتپذیری اجتماعی باید به وضوح در استراتژی شرکتها تدوین شود و عناصر
آن باید همسو با برنامههای توسعه شرکت باشد .ابوگر و انلسینیا ( )4101نقش تعدیلی
اعتبار بر رابطه مسئولیت اجتماعی و ارزش اقتصادی شرکتهای چند ملیتی را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر
ارزش اقتصادی شرکتهای چند ملیتی دارد و اعتبار شرکت این رابطه را به طور
معناداری تحت تاثیر قرار میدهد.
از آنجا که مسئولیتپذیری اجتماعی یک ساختار چند بعدی است که شامل طیف وسیعی
از رفتار شرکتها با هدف تحقق انتظارات ذینفعان مختلف است (برامر و میلینگتون،
4111؛ فاروق و همکاران )4109 ،و هر بعد از اهمیت خاصی برخوردار است ،از این رو
در این پژوهش تاثیر هر یک از ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی بر عملکرد اقتصادی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس
فرضیههای اول تا ششم به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اول :بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
اقتصادی دارد.
فرضیه دوم :بعد اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
اقتصادی دارد.
فرضیه سوم :بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
اقتصادی دارد.
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فرضیه چهارم :بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
بازار دارد.
فرضیه پنجم :بعد اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
بازار دارد.
فرضیه ششم :بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی تاثیر معناداری بر ارزش افزوده
بازار دارد.
استراتژی کسب و کار
استراتژی ،جهت گیری کلی حرکت سازمان به سمت مقصد استراتژیک با نگاه به آینده
است (رضوانی و سهامخدم .)0310 ،در مبانی نظری سازمانی ،استراتژی کسب و کار
راهکاری در نظر گرفته میشود که بر چگونگی رقابت در یک بخش خاص از صنعت یا
بازار محصول تمرکز میکند و نشان دهنده اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط یک
شرکت در جهت سازگاری و انطباق با محیط و موقعیت در بازار ،برای تحقق بخشیدن
به سطح باالیی از عملکرد است (پورتر .)0111 ،0انواع مختلفی از استراتژی کسب و کار
در پیشینه وجود دارد که نشان میدهد چگونه شرکتها در کسب و کارهای مربوطه
رقابت میکنند .مایلز و اسنو ( )4113 ،0191بر اساس نرخ رشد شرکت نسبت به
محصوالت و بازارهای آن سه استراتژی تهاجمی ،تحلیلگر و تدافعی را شناسایی
کردهاند .بر اساس این چارچوب استراتژی تهاجمی و تدافعی در انتهای زنجیره
استراتژی کسب و کار قرار دارند که به طور سیستماتیک در ابعاد مختلف متفاوت
هستند .حد واسط استراتژی تدافعی و تهاجمی ،استراتژی تحلیلگر است که ویژگیهای
هر دو نوع استراتژی را نشان میدهند .شرکتها با استراتژی تهاجمی همواره به دنبال
بهرهبرداری و شناسایی محصوالت جدید و فرصتهای بازار از طریق فرایندهای
نوآوری هستند و رقابت آنها بستگی به توانایی شرکتها در پیشبرد محصوالت ،یا
توسعه بازار دارد .آنها با استفاده از فرصتهای جدید موجود در بازار ،محصوالت
خود را به طور مداوم تغییر میدهند .این امر مستلزم نظارت و کنترل دقیق بر محصول
و بازار میباشد تا بتوان از فرصتهای بازار به طور موثر استفاده کرد (چن
وجرمایس .)4100 ،4شرکتها با استراتژی تدافعی استراتژی رهبری هزینه را با تمرکز
Poter
Chen and Jermias

1.
2.

 810نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 8400

بر روی یک بازار محدود ،ترکیبی پایدار از محصوالت و خدمات و با تالش برای بهبود
بهرهوری هزینه در تولید و توزیع کاال و خدمات دنبال میکنند .تمام تالش آنها
سرمایهگذاری بر تولید مقرون به صرفه محصوالت است و بر این اساس از قیمت پایین
محصوالت به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده میکنند (مایلز و اسنو4113 ،0191 ،؛
هیگینز و همکاران .)4105 ،0شرکتها با استراتژی تحلیلگر با توجه به تعادل بین
بهرهوری و نوآوری ،اقدامات تدافعی یا تهاجمی انجام میدهند .آنها معموال تالش
میکنند تا ریسک کاهش سودآوری را به حداقل برسانند و در به حداکثر رساندن
فرصتهای رشد ،تالش کنند (یوان.)4141 ،
مسئولیتپذيری اجتماعی ،استراتژی و عملکرد
بر اساس نظریه مبتنی بر منابع (ورنرفلت0110 ،4؛ بارنی )0110 ،3شرکتها بر اساس
منابع و قابلیتهای خود با یکدیگر رقابت میکنند .اگر یک شرکت دارای منابع با ارزش
و نادر و قابلیتهایی است که به راحتی توسط دیگران تقلید نمیشود ،میتواند از مزایای
رقابتی پایدار برخوردار باشد و عملکرد بهتری داشته باشد (پیترف و بارنی.)4113 ،0
مسئولیتپذیری اجتماعی به عنوان یک روش موثر برای کمک به شرکتها در توسعه
منابع یا تواناییهایی است که منجر به مزایای رقابتی میشوند ،شناخته شده است (مک
ویلیامز و سیگل4110 ،5؛ دنچو.)4110 ،6
بر اساس نظریه مبتنی بر منابع و چارچوب نظری مایلز و اسنو( ،)4113 ،0191استدالل
میشود که سطوح متفاوت شرکتها در پایبندی به تعهدات اجتماعی ممکن است با
استراتژی کسب و کار مرتبط باشد .ویژگیهای مهاجمان و مدافعان میتواند بر میزان
مسئولیتپذیری اجتماعی یک شرکت تاثیر گذار باشد .در مقایسه با مدافعان ،مهاجمان
تمایل بیشتری به ایفای تعهدات اجتماعی دارند زیرا به عنوان یک منبع استراتژیک
میتواند منافع بیشتری برای آنها ایجاد کند (یوان .)4141 ،دلیل این امر این است که،
نظریه مبتنی بر منابع ،نشان میدهد بنگاهها از طریق منابع ملموس و نامشهود خود با
سایر شرکتها رقابت میکنند (بارنی0110 ،؛ پیترف و بارنی )4113 ،و ابتکارات
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اجتماعی با بهبود اعتبار شرکت ،ارتقاء نوآوری و تقویت اعتماد مشتری به توسعه منابع
نامشهود شرکت کمک میکند (فالمر و کسپرسزیک4105 ،0؛ میشرا .)4109 ،4این عملکرد
مسئولیتپذیری اجتماعی برای مهاجمان بسیار مهم است ،زیرا آنها نیاز بیشتری به
تقویت شهرت و برند در بین مصرفکنندگان دارند و به طور مداوم ظرفیت نوآوری را
حفظ میکنند (مایلز و اسنو )4113 ،0191 ،در حالی که تمرکز اصلی مدافعان بر دفاع
از ترکیب محصول موجود از طریق مدیریت تولید و یا مدیریت هزینه برای بهبود
کارایی ،به جای کشف بازارها یا محصوالت جدید است .بدین ترتیب ،مدافعان احتمال
کمتری دارند که از مزایای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی بهرهمند شوند (مایلز و
اسنو .)4113 ،0191 ،به طور کلی پیشبینی میشود مهاجمان در مقایسه با مدافعان
تعهد بیشتری به فعالیتهای اجتماعی دارند و بنابراین عملکرد بهتری خواهند داشت
(یوان .)4141 ،همچنین استراتژی تهاجمی و تدافعی به دلیل نوآوری و کارایی به طور
مثبتی رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد را تعدیل میکنند (چن و همکاران،3
.)4101
حاجیها ( )0319رابطه نوع راهبرد تجاری و سطح افشای اطالعات مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت بر عملکرد را مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل از تحقیق نشان
میدهد راهبردهای رقابتی بر عملکرد تاثیر مستقیم و معنادار دارند .همچنین تاثیر
مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مستقیم و معنادار است ،اما با حضور افشای بیشتر
مسئولیت اجتماعی ،راهبرد تمایز نسبت به کاهش هزینه ،تاثیر بیشتری بر عملکرد دارد.
بر اساس تحقیق مارین و همکاران )4104( 0اتخاذ و پیادهسازی استراتژی پیشرو
توسط سازمانها به یک ارتباط مثبت و قوی بین مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد
کمک میکند .هیکورینن )4101( 5و بارینکروز و همکاران )4105( 6اظهار داشتند استفاده
از استراتژی تمایز به سازمانها کمک میکند تا موقعیت خود را در بازار تقویت کنند
و بازده ایجاد کنند .بر این اساس ،تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی در سودآوری
سازمانی بر اساس قابلیت داخلی سازمان بنا شده است ،که از طریق انتخاب استراتژیک
1.

Flammer and Kacperczyk
Mishra
3. Chen
4. Marin
5. Heikkurinen
6. Barin Cruz
2.
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بنگاه منعکس میشود .یون و همکاران )4109( 0در تحقیقی تاثیر اجرا و افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد شرکت را با در نظر گرفتن استراتژیهای
رهبری هزینه و متمایز سازی مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند عملکرد مالی
شرکتها از اجرا و افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی به طور مثبت تحت تاثیر
قرار میگیرد .با این حال ،شرکتها با استراتژی متمایزسازی نسبت به شرکتها با
استراتژی رهبری هزینه ،بیشتر از منافع اجرا و افشای مسئولیتپذیری منتفع شدهاند.
یوان و همکاران ( )4141به بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها پرداختند .نتایج نشان میدهد استراتژی کسب و کار تاثیر مهمی بر
مسئولیتپذیری اجتماعی دارد و شرکتهایی که از یک استراتژی مبتنی بر نوآوری
پیروی میکنند (تهاجمی) نسبت به شرکتهایی که در پی یک استراتژی مبتنی بر کارایی
هستند (تدافعی) ،از عملکرد اجتماعی بهتری برخوردار هستند .لین و همکاران ()4141
تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت را با توجه به سطوح مختلف هزینههای
تحقیق و توسعه و تبلیغات بررسی نمودند .یافتهها از این ایده حمایت میکنند که
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی میتواند عملکرد شرکت را با استفاده از هزینههای
مذکور افزایش دهد ،چرا که صرف هزینههای بیشتر در تحقیق و توسعه و همچنین
تبلیغات ،عملکرد شرکت را بهبود میبخشد.
تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد به استراتژیهای خاص شرکت متکی است
(لین و همکاران .)4141 ،از این رو نقش استراتژی کسب و کار منطبق با نظریه مایلز
و اسنو ( )4113 ،0191به عنوان متغیر تعدیلگر ،بر رابطه ابعاد مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس
فرضیههای هفتم الی دوازدهم به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه هفتم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده اقتصادی ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه هشتم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی
و ارزش افزوده اقتصادی ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه نهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی
و ارزش افزوده اقتصادی ،اثر تعدیلگر دارد.
1.Yuen
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فرضیه دهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده بازار ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه یازدهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد اخالقی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده بازار ،اثر تعدیلگر دارد.
فرضیه دوازدهم :استراتژی کسب و کار بر رابطه بین بعد قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی و ارزش افزوده بازار ،اثر تعدیلگر دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،علی پس رویدادی و از لحاظ هدف کاربردی است .گردآوری دادهها بر
اساس روش کتابخانهای است .دادههای پژوهش از طریق جمعآوری دادههای
شرکتهای نمونه با مراجعه به صورتهای مالی ،یادداشتهای توضیحی و با استفاده
از نرمافزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز انجام شده است .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها و استخراج نتایج پژوهش از نرمافزارهای  Excelنسخه  4101و  Eviewsنسخه
 1و  STATنسخه  00استفاده شده است .همچنین ،سطح اطمینان مورد استفاده برای
آزمون فرضیهها و بررسی فروض کالسیک رگرسیون  %15است.
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در قلمرو زمانی سال  0311تا  0316میباشد .نمونهگیری بر اساس حداکثر دادههای
موجود برای شرکتهایی است که دارای شرایط زیر باشند:
شرکتها قبل از سال  11در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد و تا پایان سال 16در بورس حضور داشته باشند.
به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی  41اسفند باشد.به منظور همگن بودن اطالعات ،فعالیت آنها تولیدی باشد .معامالت سهام آنها طیدوره پژوهش بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش در دسترس باشد.از آنجا که برای محاسبه برخی از متغیرها به اطالعات  5سال مورد نیاز است ،از این
رو دادههای مورد نیاز شرکتهای نمونه باید برای دوره  04ساله ( )0315-0316در
دسترس باشد .با اعمال شرایط مذکور از بین شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق
بهادار تهران ،تعداد  010شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند.
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متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل
بعد اقتصادی ،قانونی و اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی متغیرهای مستقل هستند .با
توجه به تنوع و گوناگونی متغیرهای تشکیل دهنده هر بعد ،جهت محاسبه امتیاز نهایی،
از روش سنجش مبتنی بر میانگین رتبه دهکی (جیوا و راپسو )4100 ،0معیارهای مذکور
استفاده میشود .بر اساس این روش ابتدا هر یک از متغیرهای تشکیل دهنده بر اساس
فرمول و رویه مورد نظر محاسبه میگردد .سپس اختالف بین بیشترین و کمترین مبلغ
هر متغیر در هر دوره ،به ده بخش (دهک) مساوی طبقهبندی میشود .آنگاه رتبه دهکی
هر یک از شرکتها ،بر اساس مبلغ متغیر مورد نظر تعیین میگردد؛ به طوری که
شرکتهای دارای پایینترین میزان ،در دهک اولیه و با باالترین میزان ،در دهک دهم
طبقه بندی میشوند .سرانجام مجموع اعداد رتبه دهکی متغیرهای تشکیل دهنده هر بعد؛
مربوط به هر شرکت ،بر تعداد آنها (متغیرهای تشکیل دهنده هربعد) تقسیم میشود
تا شاخصی جامع و ترکیبی برای هر یک از ابعاد حاصل شود.
بعد اقتصادی مسئولیتپذيری اجتماعی .برای ایفای مسئولیت اجتماعی از منظر بعد
اقتصادی؛ آنچه سازمان باید برای حداکثرسازی سود انجام دهد (کارول،)0110 ،
میانگین رتبه دهکی متغیرهای نرخ بازده داراییها ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،
سودهرسم و کیوی توبین محاسبه میشود.

CSR_ECO = ∑ 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑂𝐴 + 𝑅𝑂𝐸 + 𝐸𝑃𝑆 + 𝑄 − 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛)⁄4

نرخ بازده دارايیها :نرخ بازده داراییها از نسبت سود خالص به کل داراییها بدست
میآید.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام :نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت سود
خالص به حقوق صاحبان سهام بدست میآید.
سود هر سهم :سود هر سهم از نسبت سود(زیان) خالص بر تعداد سهام بدست میآید.
کیو توبین :شاخص کیو توبین ازحاصل جمع ارزش بازار سهام عادی و ارزش دفتری
سهام ممتاز و بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بر ارزش دفتری کل داراییها بدست
میآید.
Gaioa & Raposo

1.
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بعد اخالقی مسئولیتپذيری اجتماعی .برای ایفای مسئولیت اجتماعی از بعد اخالقی؛
آنچه سازمان بهتر است انجام دهد (کارول ،)0110 ،میانگین رتبه دهکی شاخصهای
انصاف ،کیفیت اظهارنظر حسابرس ،اقالم تعهدی اختیاری ،کیفیت اقالم تعهدی و عدم
تقارن اطالعاتی محاسبه میشود.
Decimal Ranking(𝐹𝑎𝑖𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝑄 − 𝐴𝑈𝑂 + 𝐷𝑖𝑠 − 𝐴𝐶𝐶 +
⁄5
) 𝑦𝑠𝐴 𝐴𝐶𝐶 − 𝑄 +

∑ = CSR_ ETH

انصاف :مطابق با شاخه اخالقی نظریه ذینفعان و خطر اخالقی عدم تقارن اطالعاتی،
استدالل میشود که کسب بازده غیر متعارف در بازار سهام بیانگر عدم تقارن اطالعاتی
میباشد که خطر اخالقی به همراه دارد .بنابراین یک منهای انحراف معیار بازده
غیرعادی ماهانه بیانگر انصاف میباشد (رضایی و غنایی نژاد.)4100 ،0

) 𝑡𝐹𝑎𝑖𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖.𝑡 = 1 − σ(𝐴𝑅𝑖.
) 𝑡𝐴𝑅𝑖.𝑡 = 𝑅𝑖.𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖.

𝑡 : 𝐴𝑅𝑖.بازده غیر عادی ماهانه سهام شرکت i؛ 𝑡 : 𝑅𝑖.بازده واقعی ماهانه سهام
شرکت i؛ ) 𝑡 : 𝐸(𝑅𝑖.بازده مورد انتظار ماهانه شرکت. i
کیفیت اظهارنظر حسابرس :نوع گزارش حسابرسان بیانگر رعایت منافع گروههای
ذینفع مختلف است .اگر گزارش مقبول باشد شرکت پاسخگوی انتظارات گروههای
مختلف ذینفع بوده است و در صورت عدم اظهارنظر یا گزارش مردود ،منافع گروههای
مختلف برآورده نشده است .از آنجا که این متغیر یک متغیر کیفی است برای رتبهبندی
دهکی آن ،گزارش مقبول در باالترین دهک قرار میگیرد و رتبه شرکتهایی که گزارش
مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس دریافت نمودهاند در پایینترین سطح قرار میگیرند.
شرکتهایی که گزارش مشروط دریافت نمودهاند بر اساس تعداد بندهای گزارش
مشروط رتبهبندی خواهند شد .بدین صورت هرچه تعداد بندهای گزارش کمتر باشد
رتبه شرکت از نظر کیفیت اظهارنظر حسابرس باالتر خواهد بود.
اقالم تعهدی اختیاری :اقالم تعهدی اختیاری مبنایی برای دستکاری سود است ،به
عبارت دیگر عدم رعایت اصول اخالقی .برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از مدل
کازنیک )0111( 4استفاده شده است.
Rezaei & Ghanaeenejad
Kasznik

1.
2.
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𝑡∆ 𝑅𝐸𝑉 𝑖.𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶 𝑖.
𝑡𝑃𝑃𝐸 𝑖.
𝑡∆𝐶𝐹𝑂 𝑖.
𝑡𝑇𝐴 𝑖.
1
( = 𝛼𝑖.0
( ) + 𝛼𝑖.1
( ) + 𝛼𝑖.2
( ) + 𝛼𝑖.3
)
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝐴𝑖.𝑡−1
𝑡+ 𝜀𝑖.

انحراف معیار مقدار باقیمانده مدل ( 𝜀) در فاصله زمانی  t-4و  tمبنایی برای تعیین رتبه
اخالقی شرکت است .هر چه انحراف معیار مقادیر باقیمانده کمتر باشد ،شرکت در
رعایت اصول اخالقی رتبه باالتری دارد.
کیفیت اقالم تعهدی :اجزای تعهدی سود حاصل قضاوت ،پیش بینی و تخصیص

جریانهای نقدی به دیگر دورهها است .بنابراین کیفیت اقالم تعهدی برای سرمایه-
گذاران ،نشانهای از فاصلة سود حسابداری از جریانهای نقدی است .اعمال رویه
منصفانه در سازمانها شکاف بین سود تعهدی و جریانهای نقدی را به حداقل ممکن
میرساند .کیفیت اقالم تعهدی با استفاده از مدل مک نیکولز )4114( 0اندازه گیری شده
است:

𝑡𝑇𝐴𝐶 𝑖.
𝐶𝐹𝑂 𝑖.𝑡−1
𝑡𝐶𝐹𝑂 𝑖.
𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡+1
( 𝑖= 𝛽0.𝑖 + 𝛽1.
( 𝑖) + 𝛽2.
( 𝑖) + 𝛽3.
)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝑡∆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖.
𝑡𝑃𝑃𝐸 𝑖.
( 𝑖+ 𝛽4.
( 𝑖) + 𝛽5.
𝑡) + 𝜐𝑖.
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡−1

معکوس انحراف معیار مقدار باقیمانده مدل ( 𝜀) در دوره زمانی  t-4و  tمبنایی برای
تعیین رتبه اخالقی شرکت است.

1
) 𝑡𝜎(𝜈𝑖.

= AQ

عدم تقارن اطالعاتی :یکی از عوامل مؤثر در تصمیمگیری ،اطالعات مناسب و مرتبط
است که توسط شرکت ها از طریق گزارشگری مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار
میگیرد .در شرکتهای اخالق مدار ،تمام سعی برآن است که اطالعات مهم و تاثیرگذار
به موقع و به طور کامل در اختیار همه گروهها قرار گیرد .بر این اساس منافع گروهی
خاص بر سایر گروهها ترجیح داده نمیشود .با پیروی از مدل کارمیر ،هول و

لیداکس4

( )4103دامنهی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن مورد
استفاده قرار میگیرد.

)𝑃𝐵 (𝐴𝑃 −
∗ 100
)𝑃𝐵 (𝐴𝑃 +
2

= 𝑦𝑠𝐴

𝑦𝑠𝐴  :دامنه قیمتهای خرید و فروش سهام شرکت؛𝑃𝐴  :میانگین قیمت پیشنهادی
فروش سهام شرکت؛𝑃𝐵  :میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت
McNichols
Cormier, Houle & Ledoux

1.
2.
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بعد قانونی مسئولیتپذيری اجتماعی :برای ایفای مسئولیت اجتماعی از بعد قانونی؛
آنچه سازمان ملزم است که انجام دهد (کارول ،)0110 ،میانگین رتبه دهکی شاخصهای
اجتناب مالیاتی ،نسبت اعضاء غیرموظف هیات مدیره ،کیفیت افشاء ،بیمه سهم کارفرما
و معامله با اشخاص وابسته محاسبه میشود.
Decimal Ranking(TAX − Avo + OUTD + Disclosure − Q +
⁄5
) Employers′ insurance + RPT

∑ = CSR_ LEG

اجتناب مالیاتی :به منظور شناسایی شرکتهای درگیر در سطوح متفاوت اجتناب
مالیاتی ،از معیار نقدی نرخ موثر مالیاتی استفاده میشود.

𝑡𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑𝑖.
𝑡𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖.

= 𝑡𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖.

𝑡 :𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑𝑖.میزان مالیات نقدی پرداختی شرکت  iدر دوره .t
𝑡 : 𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖.سود قبل از مالیات شرکت  iدر سال .t
به منظور کاهش خطاهای اندازه گیری ناشی از عدم تطابق صورت و مخرج کسر ،از
نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت که ازمیانگین  5ساله نرخ موثر مالیاتی نقدی به دست
میآید ،استفاده میشود.

𝑁∑
𝑡𝑡=1 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑𝑖.
𝑁
𝑡∑𝑡=1 𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖.

= 𝑡𝐿𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖.

هرچه این نرخ به نرخ قانونی مالیات نزدیکتر باشد ( ،)44/5 %بیانگر این مسئله است
که شرکت کمتر درگیر اجتناب مالیاتی میباشد ،حال آنکه هرچه نرخ موثر مالیات
شرکتی با فاصله بیشتری از نرخ قانونی مالیات اندازه گیری شود ،بیانگر سطح باالی
اجتناب مالیاتی در آن شرکت میباشد (کرمی و همکاران)0315 ،
نسبت اعضاء غیرموظف هیات مديره :درصد اعضای غیرموظف در هیات مدیره هر
شرکت از طریق تقسیم تعداد مدیران غیرموظف به کل تعداد اعضای هیات مدیره شرکت
محاسبه میگردد.
کیفیت افشاء :برای سنجش متغیر کیفیت افشا ،از امتیازهای متعلق به هر شرکت
استفاده میشود ،این امتیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق
اطالعیه کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب استخراج شده است.
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بیمه سهم کارفرما :برای محاسبه این شاخص از نسبت هزینه بیمه سهم کارفرما بر
مجموع هزینههای عملیاتی و بهای تمام شده کاالی فروش رفته استفاده میشود.
معامله با اشخاص وابسته :این معیار بر اساس نسبت کل معامالت با اشخاص وابسته
به داراییهای اول دوره شرکت محاسبه میگردد.
متغیرهای وابسته
ارزش افزوده اقتصادی :ارزش افزوده اقتصادی سود عملیاتی شرکت پس از کسر
هزینه تمامی منابع سرمایه است (صالح آبادی و احمدپور.)0311 ،
)EVAt = NOPATt - WACC (Capitalt-1

 :NOPATtسود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات؛  :WACCمیانگین موزون نرخ
هزینه سرمایه؛  :Capitalt-1مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره . t
ارزش افزوده بازار :ارزش افزوده بازار معیار عملکرد اقتصادی است که از تفاوت
میان ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در آن به دست میآید (صالح
آبادی و احمدپور.)0311 ،
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام– (تعداد سهام* ارزش بازار سهام) =MVA
متغیر تعديلی
استراتژی کسب و کار .در این پژوهش جهت تعیین نوع استراتژی کسب و کار از روش
اندازهگیری بنتلی و همکاران ( )4103استفاده شده است .بر این اساس معیاری ترکیبی
جهت تعیین استراتژی یک شرکت ارائه شده است .این معیار مرکب از شش ویژگی
شرکت است؛ هزینه تحقیق و توسعه به کل فروش ،تعداد کل کارکنان به کل فروش ،نرخ
رشد فروش ،هزینههای فروش ،اداری و عمومی به کل فروش ،انحراف معیار تعداد
کارکنان ،خالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات بر کل داراییها .جهت محاسبه شاخص
نهایی ،ابتدا هر شش متغیر بر اساس میانگین نسبت پنج سال محاسبه میشود .سیستم
امتیازدهی بدین صورت است که ابتدا شرکتها بر اساس پنج نسبت اول به ترتیب از
باال به پایین در پنج گروه تقسیم میشوند .بدین صورت که شرکتی که در باالترین
پنجک قرار دارد امتیاز  5و شرکتی که در پایین ترین پنجک قرار دارد امتیاز  0را کسب
میکند و بقیه شرکتها متناسب با پنجک مربوطه امتیازدهی میشوند .برای نسبت
ششم شرکتی که در باالترین پنجک قرار میگیرد امتیاز  0و شرکتی که در پایینترین
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پنجک قرار دارد امتیاز  5را کسب میکند .و بقیه شرکتها متناسب با پنجک مربوطه
امتیازدهی میشوند .در مرحله آخر امتیازات بدست آمده از دو مرحله فوق با یکدیگر
جمع میشود تا امتیاز نهایی هر شرکت بدست آید .دامنه امتیازهای ترکیبی (مجموع
شش نسبت) هر شرکت طی یک سال بین  6تا 31خواهد شد .بر اساس مطالعات بنتلی
و همکاران ( )4103و هیگینز و همکاران ( ،)4105شرکتهایی که دامنه امتیاز آنها بین
 6الی  04باشد به عنوان شرکتهای تدافعی ،شرکتهایی که دامنه امتیاز آنها بین 03
الی  43باشد به عنوان شرکتهای تحلیلگر و شرکتهایی که مجموع امتیازشان در
بازه  40الی  31باشد به عنوان شرکتهای تهاجمی محسوب میشوند .تاثیر این متغیر
به دو حالت؛ امتیاز کسب شده (حداقل  6امتیاز ،حداکثر  31امتیاز) و رتبهبندی (تدافعی،
6-04=0؛ تحلیلگر03-43=4 ،؛ تهاجمی )40-31=3 ،در مدلها مورد بررسی قرار
میگیرد.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت :از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت برای محاسبه اندازه شرکت
استفاده شده است.
عمر شرکت :از تفاوت بین سال تاسیس شرکت و سال مورد بررسی در قلمرو زمانی
پژوهش بدست میآید.
اهرم  :برای محاسبه اهرم از نسبت کل بدهیها به کل داراییها استفاده شده است.
رشد فروش :از درصد تغییر در فروش برای سال جاری نسبت به سال قبل محاسبه
میشود.
مدل پژوهش
مدلهای پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره است .الزم به ذکر است تاثیر تعدیلی
استراتژی بر اساس امتیاز و رتبه بندی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
مدل 0
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 𝐸𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

مدل 4
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 𝑀𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

مدل 3
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𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 𝐸𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 ∗ 𝑡𝑖𝐻𝑇𝐸_𝑅𝑆𝐶 + 𝛽5 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝐸𝐺𝐴 + 𝛽7 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽10 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

مدل 0
𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 𝑀𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝑌𝐺𝐸𝑇𝐴𝑅𝑇𝑆 ∗ 𝑡𝑖𝐻𝑇𝐸_𝑅𝑆𝐶 + 𝛽5 𝐶𝑆𝑅_𝐸𝐶𝑂𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝐸𝐺𝐴 + 𝛽7 𝐶𝑆𝑅_𝐿𝐸𝐺𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽10 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑆𝐺𝑖𝑡 +

در الگوهای پژوهش  :EVAارزش افزوده اقتصادی؛  :MVAارزش افزوده بازار؛
 :CSR_ECOبعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی؛  :CSR_ETHبعد اخالقی
مسئولیتپذیری اجتماعی؛  :CSR_LEGبعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی؛ :SIZE
 :SGرشد فروش؛

اندازه شرکت؛  :AGEسن شرکت؛  :LEVاهرم مالی؛
 :STRATEGYاستراتژی کسب و کار است.
يافتههای پژوهش

جدول  0توصیف آماری متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای
توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزاست .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات
مربوط به شاخصهای مرکزی ،نظیر بیشینه ،کمینه ،میانگین و همچنین اطالعات مربوط
به شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار است .الزم به توضیح است به منظور
اجتناب از تأثیر دادههای پرت بر نتایج تحقیق ،کلیه دادههای پرت متغیرها در سطح یک
درصد حذف شدهاند.
جدول  -8توصیف آماری متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

ارزش افزوده اقتصادی

134

1/619

4/493

-6/103

04/400

ارزش افزوده بازار

134

3/111

5/104

-05/003

30/111

بعد اقتصادی

134

5/441

0/564

0/45

01

بعد اخالقی

134

9/105

0/195

3

1/1

بعد قانونی

134

5/613

0/014

0/1

1/6

استراتژی کسب و کار

134

01/005

3/113

1

49

نوع استراتژی کسب و کار

134

4/110

1/416

0

3

اهرم

134

1/619

1/415

1/1049

1/110

اندازه

134

00/406

0/051

01/154

01/401

رشد فروش

134

1/095

1/399

-1/100

3/591

سن

134

3/514

1/311

4/319

0/011
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قبل از برآورد مدلها ،ابتدا باید با اجرای آزمونهای چاو و هاسمن ،الگوی مناسب
برآورد هر مدل مشخص شود؛ نتایج این آزمون در جدول  4مشاهده میشود .با توجه
به معناداری آماره چاو و آمارههای هاسمن برای مدلهای  0تا  ،0الگوهای یاد شده با
بهکارگیری الگوی اثرات ثابت برآورد شده است.
جدول -1نتايج آزمونهای انتخاب الگوی مناسب برآورد مدلها
مدلهای مورد بررسی

آزمون هاسمن

آزمون چاو
آماره

معناداری

آماره

معناداری

مدل 0

00/55

1/111

91/00

1/111

مدل 4

5/50

1/111

330/10

1/111

مدل (3بر حسب امتیاز)

01/54

1/111

19/91

1/111

مدل (3بر حسب رتبهبندی)

01/10

1/111

00/10

1/1369

مدل (0بر حسب امتیاز)

6/53

1/111

60/91

1/111

مدل (0بر حسب رتبهبندی)

9/31

1/111

10/60

1/111

جدول  3نتایج حاصل از تخمین مدلهای  0و  4را نشان میدهد.
جدول -1نتايج حاصل از برآورد مدلهای يک و دو پژوهش
نتایج تخمین مدل 0
متغیر

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

نتایج تخمین مدل 4
آماره
vif

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

آماره
vif

عرض از مبداء

-1/500

-6/10

1/111

-45/393

-1/01

1/111

بعد اقتصادی

1/004

1/09

1/111

0/41

0/005

1/61

1/111

0/41

بعد اخالقی

1/311

5/16

1/111

0/11

0/416

1/30

1/111

0/11

بعد قانونی

1/010

6/41

1/111

0/01

1/191

5/14

1/111

0/01

اهرم

3/003

1/01

1/111

0/34

-0/603

-0/51

1/005

0/34

اندازه

1/194

0/39

1/094

0/44

1/001

3/49

1/110

0/44

رشد فروش

1/403

0/00

1/466

0/13

-1/514

-0/09

1/400

0/13

-1/414

-0/61

1/110

0/10

1/169

4/05

1/134

0/10

سن

1/419

1/451

ضریب تعیین تعدیل شده
آماره وولدریج

0/100

4/900

احتمال آماره وولدریج

1/406

1/003

آمارهی F

31/50

01/59

احتمال آمارهی F

1/111

1/111

با توجه آمارهی  Fمدلها و سطح خطای آنها ( ،)1/111میتوان ادعا کرد که در مجموع
مدلهای  0و  4پژوهش از معناداری باالیی برخوردار هستند .همچنین ،معنادار نبودن
آماره وولدریج به این معناست که باقیمانده مدلها با هم خود همبستگی سریالی
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ندارند .افزون بر این ،مقادیر تورم واریانس (آماره  )vifبیان میکند متغیرهای مستقل،
مشکل همخطی ندارند.
فرضیههای اول ،دوم و سوم به بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی بر
ارزش افزوده اقتصادی میپردازد .ضریب بعد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽1 =1/004بعد
اخالقی ( ،)p≥1/15 ،𝛽2 =1/311بعد قانونی قانونی ( )p≥1/15 ،𝛽3 =1/010است.
بنابراین ،ضریب مثبت متغیرها نشان دهنده آن است که افزایش ابعاد اقتصادی ،اخالقی
و قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی میشود .در
نتیجه ،این فرضیهها در سطح اطمینان  1/15مورد تأیید قرار میگیرند.
فرضیههای چهارم ،پنجم و ششم به بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی بر
ارزش افزوده بازار میپردازد .ضریب بعد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽1 =0/005بعد
اخالقی ( ،)p≥1/15 ،𝛽2 =0/416بعد قانونی ( )p≥1/15 ،𝛽3 =1/191است .بنابراین،
ضریب مثبت متغیرها نشان دهنده آن است که افزایش ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی
موجب افزایش ارزش افزوده بازار میشود .در نتیجه ،این فرضیهها در سطح اطمینان
 1/15مورد تأیید قرار میگیرند .جدول  0نتایج حاصل از تخمین مدل  3را نشان میدهد.
با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  ،0الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار
است و باقیمانده مدل پژوهش با هم خود همبستگی سریالی ندارند .افزون بر این،
متغیرهای مستقل ،مشکل همخطی ندارند.
فرضیههای هفتم ،هشتم و نهم به بررسی تأثیر تعدیلی استراتژی کسب و کار بر ارتباط
بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش افزوده اقتصادی میپردازد .تاثیر
تعدیلکنندگی استراتژی کسب و کار بر اساس مدل  ،3به دو حالت امتیاز استراتژی و
رتبهبندی استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است .در حالت اول ضریب تاثیر
استراتژی بر رابطه بین ابعاد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽5 =1/119اخالقی (،𝛽6 =1/111
 ،)p ≥1/15قانونی ( )p≥1/15 ،𝛽7 =1/111و ارزش افزوده اقتصادی مثبت و معنادار
است و فرضیهها در سطح اطمینان  1/15مورد تأیید قرار میگیرند .در حالت دوم نیز
این رابطه مثبت و معنادار است .همچنین ،نتایج نشان میدهد صرف نظر از شیوه
محاسبه استراتژی بر حسب امتیاز یا رتبه بندی ،استراتژی تهاجمی تاثیر بیشتری بر
ارتباط بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش افزوده اقتصادی دارد .به عبارت
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دیگر هرچه استراتژی شرکت تهاجمیتر باشد اثرگذاری آن بر رابطه بین ابعاد و عملکرد
اقتصادی بیشتر است.
جدول -4نتايج حاصل از برآورد مدل سه پژوهش
تخمین بر اساس امتیاز استراتژی
متغیر

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

تخمین بر اساس رتبهبندی استراتژی
آماره
vif

ضریب
متغیر

آماره
تی

سطح
خطا

آماره
vif

عرض از مبداء

-1/193

-6/03

1/111

-1/016

-9/50

1/111

بعد اقتصادی

1/011

4/14

1/115

4/91

1/443

3/50

1/111

4/56

بعد اخالقی

1/434

4/94

1/119

4/41

1/095

4/04

1/135

4/09

بعد قانونی

1/446

4/55

1/100

4/54

1/410

4/01

1/109

4/00

استراتژی

1/1900

4/14

1/100

3/50

0/003

3/64

1/111

4/91

بعد اقتصادی *
استراتژی

1/1190

4/39

1/101

3/11

1/194

4/69

1/111

4/94

بعد اخالقی*
استراتژی

1/1110

4/19

1/131

0/04

1/193

4/00

1/135

3/11

بعد قانونی*
استراتژی

1/1119

4/00

1/135

0/33

1/116

4/40

1/145

3/96

اهرم

4/191

5/01

1/111

0/05

4/011

6/61

1/111

0/39

اندازه

1/041

4/53

1/100

0/41

1/114

0/16

1/163

0/49

رشد فروش

-1/061

-1/10

1/363

0/11

1/006

1/141

1/004

0/19

-1/655

-3/10

1/111

0/15

-1/049

-4/66

1/111

0/10

سن
ضریب تعیین
تعدیل شده

1/313

1/335

آماره وولدریج

1/566

1/313

احتمال آماره
وولدریج

1/096

1/555

آمارهی F

34/01

39/34

احتمال آمارهی F

1/111

1/111

جدول  5نتایج حاصل از تخمین مدل  0را نشان میدهد.
با توجه به نتایج جدول  ،5الگوی تحقیق از معناداری باالیی برخوردار است و باقیمانده
مدل پژوهش با هم خود همبستگی سریالی ندارند .افزون بر این ،متغیرهای مستقل،
مشکل همخطی ندارند.
فرضیههای دهم ،یازدهم و دوازدهم به بررسی تأثیر تعدیلی استراتژی کسب و کار بر
ارتباط بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار میپردازد .تاثیر
تعدیلکنندگی استراتژی کسب و کار بر اساس مدل  ،0به دو حالت امتیاز استراتژی و
رتبهبندی استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است .در حالت اول ضریب تاثیر
استراتژی بر رابطه بین ابعاد اقتصادی ( ،)p≥1/15 ،𝛽5 =1/141اخالقی (،𝛽6 =1/101
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 )p≥1/15مثبت و معنادار است .در صورتیکه معناداری بر بعد قانونی تایید نشده است
( .)p ≥1/15 ،𝛽7 =1/104در حالت دوم نیز نتایج به همین صورت است .در نتیجه،
فرضیههای دهم و یازدهم در سطح اطمینان  1/15مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین،
نتایج نشان میدهد صرف نظر از شیوه محاسبه استراتژی بر حسب امتیاز یا رتبهبندی،
استراتژی تهاجمی تاثیر بیشتری بر ارتباط بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش
افزوده بازار دارد .به عبارت دیگر هرچه استراتژی شرکت تهاجمیتر باشد اثرگذاری
آن بر رابطه بین ابعاد و عملکرد اقتصادی بیشتر است.
جدول -1نتايج حاصل از برآورد مدل چهار پژوهش
تخمین بر اساس رتبهبندی استراتژی

تخمین بر اساس امتیاز استراتژی
ضریب

آماره

سطح

آماره

ضریب

آماره

سطح

آماره

متغیر

تی

خطا

vif

متغیر

تی

خطا

vif

عرض از مبداء

-44/005

-9/44

1/111

-45/500

-1/39

1/111

بعد اقتصادی

1/016

4/34

1/141

4/91

1/630

3/45

1/110

4/56

بعد اخالقی

1/063

4/64

1/111

4/41

1/035

4/54

1/104

4/09

بعد قانونی

1/694

3/01

1/114

4/54

1/551

4/63

1/111

4/00

1/061

4/00

1/135

3/50

3/519

0/11

1/111

4/91

متغیر

استراتژی
بعد اقتصادی *
استراتژی
بعد اخالقی*

1/141

4/10

1/105

3/11

1/016

4/40

1/149

4/94

1/101

5/36

1/111

0/04

1/311

0/50

1/111

3/11

1/104

0/40

1/406

0/33

1/015

0/09

1/400

3/96

اهرم

-3/505

-3/94

1/111

0/05

-4/300

-4/54

1/104

0/39

اندازه

1/093

3/31

1/111

0/41

1/319

3/40

1/110

0/49

رشد فروش

-0/033

-4/09

1/100

0/11

-1/694

-0/54

1/031

0/19

1/111

1/01

1/150

0/15

1/090

1/03

1/661

0/10

استراتژی
بعد قانونی*
استراتژی

سن
ضریب تعیین

1/391

1/000

1/115

1/115

1/311

1/393

آمارهی F

05/04

50/61

احتمال آمارهی F

1/111

1/111

تعدیل شده
آماره وولدریج
احتمال آماره
وولدریج
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بحث و نتیجه گیری
به دلیل نقش حیاتی مسئولیتپذیری اجتماعی در بقاء و پایداری سازمانها ،تحقیقات
زیادی تاثیر آن را بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار دادهاند که در اکثر موارد
تاثیر مستقیم مسئولیتپذیری بر عملکرد بدون در نظر گرفتن متغیرهای تعدیلگر
بررسی شده است .با توجه به اهمیت و اثرگذاری استراتژی کسب و کار در تعیین
عملکرد و اهداف شرکتها ،هدف این پژوهش ارزشگذاری ابعاد اقتصادی ،اخالقی و
قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی با روشی نوین ،و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد
اقتصادی شرکتها با درنظر گرفتن نقش متغیر تعدیلگر استراتژی کسب و کار است.
فرضیههای اول و چهارم تاثیر بعد اقتصادی را بر عملکرد مورد بررسی قرار میدهند.
بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی گویای انتظارات سنتی از بنگاههای اقتصادی
است .افزایش در شاخصهای سودآوری پاسخگوی ایفای مسئولیتهای اقتصادی
شرکتها میباشد که اثری مثبت بر ایجاد ارزش افزوده خواهد داشت.
فرضیههای دوم و پنجم تاثیر بعد اخالقی را بر عملکرد مورد بررسی قرار میدهند.
عدم تقارن اطالعاتی ناشی از بیانصافی در شناسایی ،اندازهگیری و یا افشای اطالعات
است .اگر مدیریت و گروههای خاصی از ذینفعان از اطالعاتی خاص برخوردار باشند
که در اختیار عموم قرار نگرفته باشد ،موجب شکاف اطالعاتی عمیق میگردد .در این
شرایط کسب منفعت توسط گروه یا اشخاص خاص ،با فدا شدن منافع گروههای دیگر
همراه میشود .هم چنین ،عدم رعایت اصول اخالقی از سوی مدیران در گزارشگری
مالی منجر به انتشار اطالعات بیکیفیت خواهد شد .یکی از مهمترین ارقام صورتهای
مالی سود میباشد که ممکن است از طریق اقالم تعهدی اختیاری مدیریت شود و یا
اینکه از کیفیت الزم برخوردار نباشد .این امر موجب متضرر شدن سرمایهگذاران
خواهد شد زیرا ،چنین شرکتهایی از انجام تعهدات خود باز میمانند و فرصت
سرمایهگذاریهای مناسب را از دست خواهند داد .از این رو در بلندمدت اعتماد عموم
جامعه را از دست خواهند داد و نمیتوانند در راستای ایجاد ارزش گام بردارند .از این
رو ،تاثیر مثبت رعایت اصول اخالقی به وسیله مدیران شرکت بر ایجاد ارزش در
شرکتها تاثیری مثبت دارد.
فرضیههای سوم و ششم تاثیر بعد قانونی را بر عملکرد مورد بررسی قرار میدهند.
با توجه به جدایی مالکیت و مدیریت و عدم تقارن اطالعاتی بین آنها ،شرکتها ملزم
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به افشاء اطالعات مربوطه میباشند .طبق نظریه سیگنال دهی ،افشاء اطالعات با کیفیت
و کامل از سوی شرکت ها ،نشان دهنده وضعیت و عملکرد مثبت شرکت میباشد.
بنابراین چنین شرکتهایی با استقبال بازار و افزایش ارزش سهام مواجه خواهند شد.
همچنین نظارت بر عملیات بنگاههای تجاری به واسطه قوانین وضع شده از سوی
دولتها و مراجع قانونگذار ،موجب مصرف بهینه منابع شرکت در راستای تامین منافع
گروههای ذینفع خواهد بود.
بر اساس نتایج آماری ،تاثیر مثبت ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری
اجتماعی بر عملکرد اقتصادی ،مورد تایید قرار گرفت .نتایج بدست آمده همسو با نظریه
ابزاری است که هدف از اعمال مسئولیت اجتماعی را کسب سود و منفعت اقتصادی در
راستای ثروت سهامداران میداند .همچنین نظریههای ذینفعان و مشروعیت از نتایج
بدست آمده پژوهش حمایت میکنند .بر اساس نظریه ذینفعان افزایش ارزش شرکت در
راستای رعایت حقوق همه گروههای ذینفع است .ازاین رو توجه به خواست و
تقاضاهای مختلف ذینفعان از سوی مدیریت ،افزایش ارزش و بقاء سازمان را به دنبال
خواهد داشت .هم چنین احترام به هنجارهای جامعه و رعایت قوانین و مقررات جهت
مشروعیت یافتن از سوی دولت و عموم جامعه ،شرکت را در رسیدن به اهداف خود
یاری میرساند .نتیجه بدست آمده از تحقیق ،همراستا با نتایج پژوهشهای وحیدی
الیزایی و فخار ( ،)0310دارابی و همکاران ( ،)0315سپاسی و حسنزاده ( ،)0315ایمانی
و همکاران ( ،)0316حاجیها ( ،)0319سو و همکاران ( ، )4106شرابتی ( ،)4101ابوگر و
انلسینیا ( ،)4101و مغایر با نتایج پژوهش صنوبر و همکاران ( ،)0311چن و لی ()4109
و لی و همکاران ( )4101میباشد .در پژوهش صنوبر و همکاران ()0311
مسئولیتپذیری اجتماعی بر اساس پرسشنامه و پاسخ مدیران ارشد محاسبه گردید.
مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی بین مدیران ارشد سازمانهای ایرانی بسیار ناآشنا و
غریب است و سازمانهای ایرانی اغلب به علت مالکیت دولتی و فقدان احساس نیاز به
ایجاد ذهنیت مثبت در بین مشتریان خود ،در جهت به کارگیری اصول مسئولیت پذیری
اجتماعی ،تمایل چندانی نشان نمیدهند .از این رو عدم وجود رابطه معنادار بین
مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد دور از ذهن و غیرمنطقی نمیباشد .نتیجه این رابطه
در صورت محاسبه مسئولیتپذیری اجتماعی به روشی دیگر یا پاسخگویی افرادی
دیگر همچون ذینفعان میتواند متفاوت باشد .نتیجه پژوهش چن و لی ( )4109نشان داد
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رابطه کامال مثبت یا منفی بین مسئولیتپذیری اجتماعی و ارزش شرکت وجود ندارد.
بلکه سطوح مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی ،منافع متفاوتی برای شرکت ایجاد میکند.
به اعتقاد آنها سرمایهگذاری در فعالیتهای اجتماعی در صورتی سودآور خواهد بود
که هزینههای ناشی از آن جبران شود .لی و همکاران ( )4101معتقدند به دلیل تهاتر
بین منافع و هزینههای اجرای فعالیتهای اجتماعی ،رابطه معناداری بین مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد مالی در بلندمدت وجود ندارد .از این رو شرکتهای درگیر در
فعالیتهای اجتماعی نسبت به شرکتهایی که متعهد به چنین مسئولیتهایی نیستند،
عملکرد مالی بهتر یا بدتری ندارند.
فرضیههای هفتم تا دوازدهم تاثیر تعدیلگر استراتژی کسب و کار را بر رابطه بین
ابعاد اقتصادی ،اخالقی و قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی بررسی
نمودند .نتایج بهدست آمده از تخمین الگوهای پژوهش بیانگر این است که به استثنای
فرضیه دوازدهم ،استراتژی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد
مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتها دارد.
شرکتها با استراتژی تهاجمی در تولید محصوالت و یافتن بازارهای جدید رقابت
میکنند و همیشه به دنبال نوآوری در توسعه محصول و بازار هستند .از سوی دیگر،
شرکتها با استراتژی تدافعی بر روی یک بازار محدود محصوالت تمرکز میکنند و
تالش آنها در جهت افزایش بهرهوری تولید است .از اینرو ،با توجه به بستری که
فعالیتهای اجتماعی برای تحقق یافتن اهداف استراتژی تهاجمی فراهم میکند ،این نوع
استراتژی تاثیرگذاری بیشتری بر رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد
اقتصادی دارد .به عبارت دیگر هرچه استراتژی کسب و کار تهاجمیتر باشد تاثیر آن
بر رابطه بین ابعاد و عملکرد بیشتر است .نتایج مدلهای  3و 0با دو روش ،تایید کننده
این امر است .در تحقیقات پیشین اثر استراتژیهای تدافعی ،تحلیلگر و تهاجمی به عنوان
متغیر تعدیلگر در رابطه بین ابعاد مسئولیتپذیری و عملکرد مورد آزمون قرار نگرفته
است و صرفا استراتژیهای رهبری هزینه و تمایز به عنوان متغیر تعدیلگر مورد
بررسی قرار گرفته است .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت عملکرد مدافعان شبیه به
استراتژی رهبری هزینه است ،و عملکرد مهاجمان شبیه به استراتژی تمایز .از این
دیدگاه میتوان بیان نمود که نتیجه این پژوهش درراستای پژوهشهای حاجیها (،)0319
هیکورینن ( ،)4101بارینکروز و همکاران ( ،)4105یون و همکاران ( )4109و لین و
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همکاران ( )4141میباشد .در همه موارد شرکتهایی که از استراتژی تمایز استفاده
میکنند از اجرای فعالیتهای اجتماعی عملکرد بهتری کسب کردهاند.
نتایج تحقیق حاضر بیانگر تاثیر مثبت ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد
اقتصادی و اهمیت استراتژی کسب و کار در ارتقای عملکرد شرکتها است .با توجه
به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها ،دولتها و ارگانهای تصمیمگیرنده باید با اعطاء
برخی امتیازها ،مشوق سازمانهای پایبند به تعهدات اجتماعی باشند تا موجب نهادینه
شدن این فرهنگ از سوی همه محیطهای کسب و کار شود .سازمان حسابرسی به
عنوان مرجع تدوین کننده استاندارد در ایران ،باید بر اساس شرایط اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی ایران استانداردهای مناسب مربوط به ایفای تعهدات اجتماعی در
ابعاد مختلف از سوی شرکتها تدوین کند .بورس اوراق بهادار تهران میتواند با تعیین
ضوابط و شرایط ،امتیازی برای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها در ابعاد مختلف و
با توجه به صنایع گوناگون ،تعیین کند تا عملکرد شرکتها در این زمینه قابلیت مقایسه
داشته باشد .به استفادهکنندگان از صورتهای مالی پیشنهاد میگردد تمامی اطالعات
موجود درباره حوزهها و زمینههای مختلف فعالیت شرکتها ،نحوه عملکرد مدیریت در
مسائل اجتماعی ،احترام به حقوق ذینفعان مختلف همچون کارکنان ،تامینکنندگان
مشتریان و دولت در راستای رعایت قوانین ،که در یادداشتهای همراه و سایر اسناد
و مدارک شرکت منتشر میشود را مورد توجه قرار دهند .شرکتهای متعهد از جایگاه
برتر و با ثباتتری در بازار برخوردار هستند.
با توجه به تاثیر مثبت ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد اقتصادی شرکتها و
تاثیر مثبت استراتژی کسب و کار بر این رابطه ،مدیران میبایست اهداف خود را در
راستای ایفای تعهدات اجتماعی تدوین نمایند و به منظور بهبود عملکرد آن ،استراتژی
کسب و کار مناسبی انتخاب نمایند .مدیران باید با آگاهی از تاثیر بیشتر استراتژی
تهاجمی بر رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد ،با در نظر گرفتن سایر شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی نوع استراتژی شرکت را اخذ نمایند.
شرکتهایی که درگیر فعالیتهای اجتماعی هستند با بهکارگیری استراتژی تهاجمی
میتوانند از بهبود عملکرد قابل توجهی بهرهمند گردند .به عبارت دیگر پایبندی به
تعهدات اجتماعی در کنار استراتژی تهاجمی نوعی همافزایی در جهت ارتقاء عملکرد و
ارزش شرکت ایجاد میکند که منافع بسیاری از گروههای ذینفع را تامین مینماید .از
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این رو در محیطهای رقابتی امروزی ،مدیران شرکتها میتوانند با پایبندی به تعهدات
اجتماعی و بهکارگیری استراتژی تهاجمی جایگاه شرکت را در بازار حفظ کرده و ارتقاء
دهند .این موضوع نیز باید مورد توجه سرمایهگذارن و بازار سرمایه قرار گیرد که
شرکتهای پایبند به تعهدات اجتماعی و دارای استراتژی تهاجمی بهترین عملکرد را در
بین رقبا خواهند داشت و بهترین گزینه جهت سرمایهگذاری میباشند.
پژوهشگران آینده می توانند پژوهش حاضر را به تفکیک صنایع مختلف انجام داده و
نتایج را با هم مقایسه کنند .همچنین ،تکرار پژوهش با در نظر گرفتن مراحل مختلف
چرخه عمر ،قابل توجه میباشد .محققان میتوانند با اعمال متغیرهای تعدیلگر دیگر
همچون؛ ریسک مدیریت ،ریسک سقوط قیمت سهام ،ارزش ویژه برند ،هزینه تحقیق و
توسعه ،رضایت مشتریان ،شهرت شرکت و عدم تقارن اطالعاتی رابطه بین ابعاد
مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد را مورد بررسی قرار دهند.
برای محاسبه متغیرهای تشکیل دهنده هر یک از ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتها از اطالعات حسابداری صورتهای مالی و بازار سهام استفاده شده است.
تنوع روشهای مورد استفاده توسط مدیریت شرکتها ،نتایج را تحت تاثیر قرار خواهد
داد .هم چنین ارزش بازار عالوه بر عملکرد شرکت ،تحت تاثیر رویدادهای رویدادهای
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی میباشد.
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Introduction: In today’s competitive environment, the development of new products
becomes increasingly vital for firms to gain a competitive advantage. Due to a number
of factors such as technological advances, increasing risk in global trades and, most
importantly, rapidly changing customer needs and preferences, new product
development (NPD) is considered as a complex process in the literature. Firms
continually endeavor to find effective ways to cope with the complexity of the NPD
process and improve its performance. Lean management practices with the aim of
reducing wastes and improving product quality is suggested to be used to enhance the
development performance of new products. Following the literature, this research
examines the relationships between lean management practices and new products
development performance. The literature shows that lean management factors alone
are not able to have direct positive effects on the innovative performance of firms. To
fill the gap, this study considers continuous improvement as the mediating role of this
relationship so that companies can take the advantage of lean management. This study
aims to show that lean management is composed of two dimensions inside and outside
the organization by examining examples of manufacturing companies in Iran. It also
addresses the influence of the components of lean management on NPD performance;
continuous improvement can be an important interface in this regard. A review of
previous research suggests that, despite the great bulk of research on new product
development and lean management separately, the impact of lean management as a
set of different dimensions on NPD performance has not been investigated. In other
words, many studies in the field consider only one pure dimension (Samson &
Terziovski, 1999; Tsai & Hsu, 2014; Felekoglu & Moultrie, 2014), while the methods
and different techniques of lean management complement one another and their
simultaneous implementation can have a positive effect on NPD. Instead of targeting
a certain level of purity, the philosophy of lean manufacturing focuses on the
continuous improvement of processes (Longoni et al., 2013). According to this
concept, continuous improvement is one of the key outcomes of lean components. For
this reason, this study seeks to measure the impact of lean management on NPD
performance with the mediating role of continuous improvement.
Methodology: The data were collected in a survey of 301 Iranian manufacturing firms
to test the hypotheses by structural equation modeling. Personal hardcopy
questionnaires were distributed among those companies that had more than three years
of product development activities as well as more than 20 employees. As a result, 800
1
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manufacturing companies were recognized to participate in the survey. It is worth
noting that the questionnaires were completed by executives (such as CEOs,
production managers, marketing managers, sales managers, and sales research and
development authorities) or their deputies. Finally, 301 acceptable and valid
questionnaires were collected. There was a response rate of 37.6%. Prior to testing the
hypotheses using structural equation modeling through Lisrel the 8.8 software, the
questionnaire items taken from valid English research works were translated once
from English to Persian and again from Persian to English, and their original copy
was compared to ensure the correct translation and transfer of the content (Tsai &
Hsu, 2014; Yang et al., 2011). In order to confirm the validity of the content and the
form, the questionnaires were distributed among seven experienced faculty members
in the fields of innovation and business to express their expert opinions on them.
Results and Discussion: The findings show that lean management (including total
quality management, cross-functional teams, customer participation) has a positive
impact on the new product development performance, financially and non-financially,
through continuous improvement. Moreover, regarding the dimensions of lean
management, while cross-functional team and customer involvement are found to
have positive impacts on NPD performance, the relationships between supplier and
employee involvement and NPD performance did not attain significant levels.
Conclusion: According to the research results, beyond external factors, there are
factors such as total quality management and the formation of cross functional teams
that are able to integrate scattered knowledge in an organization and extend it to
improve the organization’s innovation. In fact, cross-functional teams and total
quality management enable people from diverse areas within the organization or even
between organizations to exchange information, develop new ideas, and solve
complex problems. By contrast, in terms of the external factors, managers in a
business environment like Iran should focus on customer participation, not suppliers.
The results show that companies cannot expect positive results in Iran by
strengthening inter-organizational partnership (such as partnership with suppliers).
The weakness of supply chains and the lack of sufficient information are some of the
factors that hinder the acquisition of knowledge in this way. According to the results,
with the participation of customers, companies come closer to the demands of
customers, and this can be very critical to the sales and satisfaction of new products.
Keywords: New product performance, Lean management, Continuous improvement,
Cross-functional Teams, Involvement.

نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
مقاله پژوهشی /سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پاییز و زمستان 0011
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چکیده
با توجه به اهمیت فرایند توسعه محصول جدید در موفقیت شرکتها ،بکارگیری رویکردهای
مدیریت ناب با هدف کاهش ضایعات و بهبود مستمر میتواند به عنوان راهبرد مناسبی در
کاهش پیچیدگیهای موجود در این فرایند ،که به بهبود عملکرد نیز منجر میشوند ،مورد توجه
قرار گیرند .به همین دلیل ،این پژوهش به بررسی اثر رویکردهای مدیریت ناب بر عملکرد
توسعه محصول جدید از راه بهبود مستمر میپردازد که پنج بُعد مدیریت کیفیت جامع ،تیمهای
چندوظیفهای ،مشارکت مشتریان ،مشارکت تامینکنندگان ،و مشارکت کارکنان ،به عنوان وجوه
مختلف مدیریت ناب در نظر گرفته میشود .عالوه بر بررسی اثر کلی مدیریت ناب بر عملکرد
توسعه محصول جدید ،اثر هر یک از این پنج رویکرد نیز به واسطۀ بهبود مستمر بر عملکرد
محصوالت جدید مورد مطالعه قرار میگیرند .برای انجام پژوهش به صورت کمّی و توسعهای،
دادههای مربوط به  010شرکت تولیدی ایرانی از  10صنعت جمعآوری و با مدلسازی معادالت
ساختاری تحلیل شدند .نتایج فرضیههای پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ناب از طریق
بهبود مستمر ،اثر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید میگذارد .این رابطه برای
هر یک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع ،تیمهای چندوظیفهای و مشارکت مشتریان مثبت و معنادار
است ،اما در مورد مشارکت تامینکنندگان و مشارکت کارکنان رابطه معناداری بهدست نیامد.
این پژوهش دارای راهکارها و پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.
کلمات کلیدی :عملکرد توسعۀ محصول جدید ،مدیریت ناب ،بهبود مستمر ،تیمهای چندوظیفهای،
مشارکت.
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مقدمه
شرکتها برای حفظ رقابتپذیری و موفقیت بیشتر ،باید قادر باشند که محصوالت جدید
را مطابق با خواستههای مشتریان و در زمان کوتاه طراحی کنند .این در حالی است که
به دلیل رشد پویا و ناپایدار تقاضا ،سیستمهای تولیدی مدرن ناچار میشوند که برای
تقویت موقعیت رقابتی خود ،ناب و انعطافپذیر باشند .برای مثال ،برخی شرکتهای
تحقیقوتوسعه اغلب بر حل مسائل کوچک تمرکز میکنند ،در حالی که مسائل بزرگ
نادیده گرفته میشود و این در نهایت به تمرکز نهچندان مناسب بر فعالیتهای بهبود
مستمر 0منجر میشود .درصد باالیی از پروژههای توسعه محصول جدید با شکست
مواجه میشوند و این باعث میشود که حفظ مزیت رقابتی در بازارهای امروز پیچیدهتر
شود (بارژاک و همکاران1119 ،1؛ لین و همکاران .)0999 ،0بنابراین ،شرکتها باید
شیوهای را تعریف کنند که فرایندهای آنها را بهینه کند تا بتوانند خود را در بازار
متمایز سازند .این شرایط به بکارگیری سیستمهای تولیدی مدیریت ناب 0منجر میشود
که هدف آن جلوگیری از تولید ضایعات و بهبود محصوالت از راه استفاده از یک دیدگاه
بهبود مستمر برای دستیابی به کمترین هزینه است (چن و همکاران .)1100 ،1بیشتر
پژوهشها حاکی از آن است که شرکتها تالش دارند با درگیر کردن تامینکنندگان و
مشتریان و همچنین ،بکارگیری سیستمهای مدیریت کیفیت جامع ،درگیر کردن
کارمندان ،و تشکیل تیمهای چندوظیفهای ،0از درون سازمان ،شرایط بهتری برای بقا
در بازار رقابتی و سرریز شدن جریان دانش مهیا کنند (واگنر1101 ،7؛ سای و هسو،8
.)1100
شرکتهای تولیدی زمانی میتوانند رقابتی شوند که ظرفیت نوآوری باالیی داشته
باشند و بتوانند بهبود مستمر را دنبال کنند  .بهبود مستمر یک توالی طبیعی از سایر
مشخصههای ناب است و تفکر ناب ،کارکنان را تشویق میکند که بهطور مداوم راههای
بهتری برای انجام کارها جستجو کنند و از این راه به دنبال بهبود مستمر کیفیت،
سرعت ،و زمان باشند .اگرچه بکارگیری عوامل درونی و بیرونی سازمان برای بهبود
1.

Continuous Improvement
Barczak
3. Lynn
4. Lean Management
5. Chen
6. Cross Functional Team
7. Wagner
8. Tsai & Hsu
2.
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عملکرد توسعۀ محصول جدید ( 0)NPDمثبت به نظر میرسد (واگنر ،)1101 ،اما مبانی
نظری خالف این ادعا را ثابت میکند .برای مثال ،درگیرکردن مشتریان میتواند هزینه
و زمان زیادی از سازمان بگیرد که این عامل بر عملکرد محصول جدید اثری منفی دارد
(الگروسن .)1111 ،1و درگیرکردن تامینکنندگان در سطح باال باعث کاهش عملکرد کلّی
شرکتها میشود (نجفیتوانا و همکاران ،1100 ،0فاناختلت و همکاران.)1118 ،0
در نتیجه ،مبانی نظری نشان میدهد که عوامل مدیریت ناب نمیتوانند بهتنهایی و بهطور
مستقیم بر عملکرد نوآورانه شرکتها اثر مثبتی داشته باشند .برای پر کردن این شکاف،
این پژوهش بهبود مستمر را به عنوان نقش میانجی این رابطه در نظر میگیرد تا
شرکتها بتوانند از این طریق از مزایای عوامل مدیریت ناب بهرهمند شوند .این پژوهش
بر آن است که با بررسی نمونههایی از شرکتهای تولیدی فعال در ایران نشان دهد که
مولفههای مدیریت ناب از دو بُعد درون و برون سازمان تشکیل میشوند و برای
تاثیرگذاری مولفه های مدیریت ناب بر عملکرد توسعۀ محصول جدید ،بهبود مستمر
میتواند واسط مهمی در این رابطه باشد .مرور پژوهشهای پیشین حاکی از آن است
که با وجود پژوهش های زیادی که در زمینه توسعۀ محصوالت جدید و مدیریت ناب
بهطور جداگانه انجام گرفته است ،اما تاثیر مدیریت ناب به عنوان مجموعهای از ابعاد
مختلف بر عملکرد  NPDبررسی نشده است .به عبارتی دیگر ،بسیاری از این پژوهشها
تنها یکی از ابعاد ناب را مورد مالحظه قرار میدهند (سامسون و ترزوسکی0999 ،1؛
سای و هسو ،1100 ،فِلکاوغلو و مولتری ،)1100 ،0این در حالی است که روشها و
تکنیکهای مختلف مدیریت ناب مکمل یکدیگر هستند و اجرای همزمان آنها میتواند بر
 NPDتاثیر مثبت داشته باشد .فلسفۀ تولید ناب بهجای این که بر سطح خاصی از ناب
بودن هدفگذاری کند ،بر بهبود مستمر فرایندها تمرکز میکند (لونگونی و همکاران،7
 .)1100با توجه به این مفهوم ،بهبود مستمر یکی از نتایج کلیدی مولفههای ناب است.
به همین دلیل ،این پژوهش میخواهد تاثیر مدیریت ناب را بر عملکرد  NPDبا بهبود
مستمر (به عنوان متغیر میانجی) بسنجد.
1.

)New Product Development (NPD
Lagrosen
3. Najafi Tavani
4. Van Echtelt
5. Samson & Terziovski
6. Felekoglu & Moultrie
7. Longoni
2.
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در این پژوهش ،ابتدا به بررسی مفاهیم و تعاریف واژههای کلیدی پرداخته میشود و
مروری بر پژوهشهای مرتبط با موضوع انجام میگیرد .سپس به چگونگی تشکیل مدل
مفهومی پژوهش و به دنبال آن ،فرضیههای پژوهش میپردازیم .در بخش بعد ،روش
پژوهش و فعالیتهای صورت گرفته برای سنجش پایایی و روایی آن بیان میگردد.
بخش پنجم و ششم ،نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها در نرمافزار نشان داده
میشود و به بحث و نتیجهگیری در مورد آنها پرداخته میشود .در پایان ،پیشنهادهای
اجرایی و پژوهشی به همراه محدودیتهای پژوهش برای پژوهشهای آینده مطرح
میشوند.

مبانی نظری ،پیشینۀ پژوهش
در این بخش ،تالش میشود که با کمک مبانی نظری ،فرضیههای پژوهش به گونهای
بهتر ایجاد و توسعه داده شوند .از اینرو ،پیش از ورود به ایجاد و توسعۀ فرضیهها،
تعاریف و مفاهیم نظری متغیرها و پیشینۀ آنها مرور میشوند ،تا درک بهتری از روابط
بین متغیرها بهدست آورده شود .ابتدا متغیر وابسته (عملکرد توسعۀ محصول جدید)،
سپس متغیر میانجی (بهبود مستمر) ،و در پایان متغیر مستقل (مدیریت ناب) تعریف و
پیشینۀ آنها گزارش میشود ،پس از ارائۀ مبانی نظری ،فرضیههای پژوهش برای هر
رابطه ایجاد و توسعه مییابند.
عملکرد توسعۀ محصول جديد
توسعۀ محصول جدید فرایندی است که از مسیر آن یک سازمان از منابع و قابلیتهایش
استفاده می کند تا یک محصول جدید را خلق کند یا محصول موجود را بهبود دهد
(الگروسن .)1111 ،از دیدگاه پژوهشگران NPD ،عامل بقا و احیای سازمانی شناخته
میشود و مهمترین مولفۀ ارزیابی توانایی نوآوری سازمان برشمرده میشود (کاتیال
و آهوجا .)1111 ،0بهطور کلی ،هزینه ،زمان ،و کیفیت سه عامل مهم در عملکرد NPD

محسوب میشوند (لی و چن .)1117 ،1برای افزایش عملکرد  ،NPDسازمانها نیازمند
توسعۀ تیمهای چندوظیفهای و درگیرکردن کارمندان و در نهایت ،پیادهسازی
سیستمهای مدیریت کیفیت جامع 0هستند؛ که از منظر این دیدگاه پژوهشگران معتقدند
1.

Katila & Ahuja
Lee & Chen
)3. Total Quality Management (TQM
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که  NPDیک فرایند درونسازمانی است .بهکارگیری این عوامل داخلی منجر به
نظاممندکردن دانش سازمانی میشود و در نهایت ،عملکرد توسعۀ محصول جدید را
افزایش میدهد (گانسان و همکاران .)1111 ،0توسعۀ محصول جدید قابلیتی است که
سازمان میتواند با آن از عوامل برونسازمانی مانند درگیرکردن تامینکنندگان و
مشتریان نیز در بهبود عملکرد آن استفاده نماید (نجفیتوانا و همکاران.)1100 ،1
بهبود مستمر
بهبود مستمر را میتوان به عنوان فرایند گسترده سازمان برای نوآوریهای تدریجی
و مستمر تعریف کرد .به عبارتی دیگر ،میتوان گفت بهبود مستمر مجموعهای از
قابلیتهای رقابتی است که به سازمانها اجازه میدهد که یاد بگیرند چگونه ضایعات
و مراحلی را که در فرایند تولید ،ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند ،از بین ببرند (آلوینی
و همکاران .)1100 ،0پژوهش ها حاکی از آن است که با مشارکت کارمندان و تشکیل
تیمهای چندوظیفهای و ایجاد روابط بلندمدت با تامینکنندگان و مشتریان میتوان از
بیشترین مهارتهای کارمندان در جهت پیشبرد کاهش ضایعات در سازمان و افزایش
سرعت تحویل به مشتریان بهره جست (مویانو-فوئنتس و ساکریستن-دیاز.)1101 ،0
بهکارگیری این رویکرد در سازمان همواره کمکرسان عملکرد شرکتهاست و به آنان
اجازه میدهد که زیرساختهای الزم را برای انجام نوآوریهای رادیکال و تدریجی
فراهمسازی کنند (جونز و همکاران .)0997 ،1بهبود مستمر مفهومی است که میتواند
با حذف ضایعات و افزایش کیفیت محصول در بلندمدت ،عملکرد توسعه محصوالت
جدید را در قالب سرعت ورود به بازار افزایش دهد (لین و همکاران .)0999 ،همچنین،
بهبود مستمر با اصالح مداوم محصوالت فعلی سعی در بهبود نقاط ضعف آنان و
بیشتر نزدیکتر کردن این محصوالت به استاندارد نیازهای مشتریان دارد .کاهش زمان
توسعه محصول و افزایش سرعت ورود محصول به بازار از اثرهای مثبت بهبود
مستمر در شرکتهاست (سیروانکی و دورماز.)0990 ،0

1.

Ganesan
Najafi Tavani
3. Aloini
4. Moyano-Fuentes & Sacristán-Díaz
5. Jones
6. Sirvanci & Durmaz
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مديريت ناب و رويکردهای آن
مدیریت ناب که جایگزینی برای تولید انبوه برشمرده میشود ،یک مفهوم چندوجهی
را ارائه میدهد که ممکن است همگی به عنوان یک مجموعه از عملکردهای درون و
برونسازمانی گروهبندی شوند ،از جمله تولید بههنگام ،0مدیریت کیفیت جامع (،)TQM
نگهداری پیشگیرانه ،مدیریت منابع انسانی ،سیستم کششی ،زمان راهاندازی کم،
فرایندهای کنترلشده و مشارکت کارکنان( 1یانگ و همکاران .)1100 ،0بهطور معمول،
مدیریت ناب با حذف ضایعات ،بهبود کیفیت ،و کاهش زمان تحویل محصول یا خدمت
همراه است .این ضایعات توسط شرکتها ،موجودی اضافی یا ظرفیت بیش از اندازه
(ماشین و انسان) محسوب میشوند (شاه و وارد .)1117 ،0مدیریت ناب به عنوان
زیرشاخه ای از تفکر ناب ،از دو عامل بیرونی و درونی تغذیه میکند :عوامل درونی
مانند  ،TQMتشکیل تیمهای چندوظیفهای و مشارکت کارمندان به سازمانها کمک
میکند که با یکپارچهترکردن دانش سازمان ،بیشترین تالش خود را برای تغییر
وضعیت سیستم و انعطافپذیری باالتر آماده کند .از سویی دیگر ،برای تولید ناب
رضایت مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت با تامینکننده از اهمیت باالیی برخوردار
است .از اینرو ،برخی از شرکتها از مشارکت مشتریان 1و تامینکنندگان به عنوان
عوامل بیرونی برای بهبود مدیریت ناب استفاده میکنند (مویانو-فوئنتس و ساکریستن-
دیاز .)1101 ،بکارگیری این دو عامل در کنار یکدیگر ،برای سازمان ایجاد ارزش میکند
و میتواند در بازار رقابتی عامل کسب مزیت رقابتی بهشمار رود.
مديريت کیفیت جامع
از پیشفرضهای مهم مدیریت کیفیت جامع این است که هزینه کیفیت پایین محصوالت
و خدمات (مانند دوباره کاری و از دست دادن مشتری) ،از هزینه فرایند توسعۀ تولید
محصوالت و خدمات باکیفیت بسیار بیشتر است (هاکمن و واگمن .)0991 ،0مدیریت
کیفیت جامع تفکری است که میتواند با بهبود درک نیازهای مشتریان ،بهبود رضایت
مشتریان ،بهبود ارتباطات درونسازمانی و حل مسئلۀ بهتر و تعهد و انگیزۀ بیشتر
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Just in Time
Employee Involvement
3. Yang
4. Shah & Ward
5. Customer Involvement
6. Hackman & Wageman
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کارکنان ،عملکرد محصول جدید خود را در شرکتهای نوآور توسعه دهد و از این راه
ایجاد ارزش کند (هاکمن و واگمن0991 ،؛ پاول .)0991 ،0به عبارتی دیگر ،مدیریت کیفیت
جامع نوعی فلسفۀ مدیریتی است که معتقد است فرهنگ سازمانی باید با یکپارچهکردن
همه اعضای سازمان بهگونهای متعهدانه ،به بهبود نیاز و تمرکز مستمر در بهبود
رضایت مشتریان سوق داده شود (بورکه و راپر .)1107 ،1پیادهسازی مدیریت کیفیت
جامع میتواند با افزایش کیفیت و کاهش هزینه ،مزیت رقابتی بیشتری از راه توسعه
محصوالت و خدمات جدید برای شرکت فراهم آورد .از اینرو ،شرکتهایی که بتوانند
با بهبود مستمر سیستمی ایجاد نمایند که مدیریت کیفیت جامع را در سازمان
پیاده سازی نمایند ،ضمن افزایش بهبود عملکرد در شرایط پرنوسان فناوری ،عملکرد
بهتری در رابطه با محصوالت جدید خواهند داشت و از یک مزیت رقابتی نیز برخوردار
میشوند (سامسون و ترزوسکی0999 ،؛ پاول .)0991 ،همچنین ،بهبود مستمر و
یادگیری از ارکان بسیار اساسی مدیریت کیفیت جامع است (هاکمن و واگمن،)0991 ،
چرا که راه موفقیت محصوالت جدید در بازار را در رضایتمندی مشتریان در بلندمدت
میداند (لین و همکاران .)0999 ،با وجود این ،پژوهشهای پیشین نشان میدهد که
مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی مشتری (اندرسون و همکاران ،)0991 ،0عملکرد
مالی شرکت (داگالس و جادج ،)1110 ،0طراحی محصول جدید (تان ،)1110 ،1و به طور
کلی عملکرد شرکت (کایناک ،)1110 ،0اثر مثبتی دارد .از اینرو،
فرضیه  )0بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد
مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
فرضیه  )1بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد
غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
تیمهای چندوظیفهای
همکاری بین واحدها و تشکیل تیمهای متخصص در رابطه با توسعۀ محصول جدید
یک پیشنیاز کلیدی برای حفظ مزیت رقابتی محسوب میشود (هومبرگ و همکاران،7
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Powell
Bourke & Roper
3. Anderson
4. Douglas & Judge
5. Tan
6. Kaynak
7. Homburg
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 .)1107شرکتها میتوانند تسهیم دانش بهتری داشته باشند ،ظرفیت جذب خود را ارتقا
دهند ،و از خالقیت جمعی برای حل مسائل پیرامون محصول جدید بهرهمند شوند ،اگر
که سازمان خود را در جهت حمایت از تشکیل تیمهای چندوظیفهای متشکل از افرادی
که در واحدهای مختلف سازمان فعالیت دارند ،هدایت کنند (مالتز و کوهلی.)1111 ،0
تیمهای چندوظیفهای عامل مهمی در یکپارچهسازی دانش درونسازمانی برشمرده
میشوند که این خود میتواند بر توسعۀ محصول جدید اثر مثبتی داشته باشد (ارنْست
و همکاران .)1101 ،1با توجه به مبانی نظری ،مشارکت نیروهای فروش در بین
واحدهای بازاریابی و تحقیقوتوسعه محصوالت جدید باعث افزایش عملکرد فروش
شرکت میشود (گونزالس و کالرو .)1109 ،0همچنین ،مشارکت مدیر بازاریابی با مدیر
فروش در شرایطی که صنعت از نوسان باالیی برخوردار باشد ،به بهبود عملکرد
شرکت منجر می شود و در زمانی که نوآوری در صنعت افزایش یابد ،حضور مدیر
تحقیقوتوسعه بسیار میتواند با افزایش عملکرد ،مزیت رقابتی شرکت را در بازار
توسعه دهد (ناث و بهارادواج .)1111 ،0همکاری تیمهای چندوظیفهای در پروژههای
توسعه محصول جدید باعث افزایش عملکرد مالی و رضایت مشتری (الئو و همکاران،1
 ،)1110بهبود عملکرد محصول جدید (سای و هسو ،)1100 ،و حتی بهبود عملکرد
توسعه محصول جدید پایدار میشوند (گِنج و دیبِندتو .)1101 ،0برای مثال ،سای و
هسو ( ،)1100نشان میدهند که سازوکار یکپارچهسازی دانش برای استفاده آتی در
پروژههای  NPDمیتواند میانجی مناسبی در رابطۀ بین همکاریهای چندوظیفهای و
عملکرد محصول جدید باشد و بهطور مستمر و بلندمدت بر عملکرد اثرگذار باشد.
بنابراین،
فرضیه  )0بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین بهرهگیری از تیمهای
چندوظیفهای و عملکرد مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
فرضیه  )0بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین بهرهگیری از تیمهای
چندوظیفهای و عملکرد غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
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Ernst
3. Gonzalez & Claro
4. Nath & Bharadwaj
5. Luo
6. Genç & Di Benedetto
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مشارکت مشتريان
مشتریان به عنوان یکی از اعضای مهم شبکۀ کسبوکار دارای منابع متعدد اطالعات و
دانش هستند و شرکتها تالش میکنند که به این دانش نهفته در شبکه ،که میتواند یکی
از منابع مزیت رقابتی آنان باشد ،دست یابند (ریتر و گِموندن .)1110 ،0تعامل با مشتری
در هر شکلی حتی به صورت مجازی (از طریق اینترنت) دسترسی شرکتها را نهتنها
به دانشهای آشکار بلکه به دانشهای ضمنی محقق میکند (فولر و ماتزلر.)1117 ،1
فرایند مدیریت ارتباط با مشتری نیز از جمله راههایی است که شرکتها میتوانند بهطور
مستمر از مشتریان شان بازخورد بگیرند و از این راه ،عملکرد محصول جدیدشان را
ارتقا دهند (ارنْست و همکاران .)1100 ،0شرکتها با مشارکت دادن مشتریان و داشتن
رویکردی بازارمحور در جهت اخذ اطالعات بازار میتوانند محصول مناسبتری به
آنان تحویل دهند و تا حد زیادی به خواستههایشان نزدیکتر شوند که این خود باعث
باال رفتن بهبود فرایندها و عملکرد محصول جدید (فریچ و لوکاس )1110 ،0و عملکرد
شرکت (اثناعشری امیری و همکاران )1110 ،1میشود .عموم پژوهشها اتفاقنظر دارند
که مشارکت دادن مشتریان در مراحل اولیه تولید محصول جدید یعنی خلق و طراحی
ایدههای جدید بسیار کارساز است (نامبیشِن1111 ،0؛ گرونر و هومبرگ .)1111 ،7برای
مثال واگنر ( ،)1101اشاره میکند که درگیرکردن مشتریان بر کارایی (هزینه و زمان)
و اثربخشی (نوآور بودن محصول)  NPDاثر مثبتی دارد .گرونر و هومبرگ (،)1111
بیان میکنند که تعامل با مشتری نقش موثری در موفقیت محصول جدید در بازار دارد.
همچنین مورگان و همکاران ،)1108( 8مشارکت مشتریان را در بهبود عملکرد توسعه
محصول جدید بسیار موثر میداند .از اینرو،
فرضیه  )1بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت مشتریان و عملکرد
مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
فرضیه  )0بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت مشتریان و عملکرد
غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
1.

Ritter & Gemünden
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3. Ernst
4. Fritsch & Lukas
5. Asna-ashari Amiri
6. Nambisan
7. Gruner & Homburg
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 012نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1422

مشارکت تامینکنندگان

1

مشارکت با تامینکنندگان میتواند دایرۀ بزرگی را شامل شود؛ از یک مشاورۀ ساده تا
ساخت تمام محصول توسط تامینکننده (پترسون و همکاران .)1111 ،1افزایش مزیت
رقابتی با افزایش میزان همکاری با فعاالن زنجیرۀ تامین ،بهویژه تامینکنندگان ،رابطۀ
تنگاتنگی را نشان میدهد (مکگینیس و والوپرا .)0999 ،0بهگونهای که نهتنها موجب
بهبود مستمر در فعالیتهای صاحبان محصول جدید میشود ،بلکه دانش تولیدکنندگان
در مورد آن محصول و کاهش هزینههای انرژی و زمان را برای تامینکنندگان ارتقا
میدهد (هندفیلد و بکتل .)1111 ،0شرکتها با این راهبرد میتوانند دانش درون شبکۀ
زنجیرۀ تامین را یکپارچهسازی کنند و خود را در برابر نوسانهای محیطی بر محصول
جدید تا حد زیادی بیمه کنند .پژوهشهای پیشین نشان میدهند که مشارکت
تامینکنندگان ،عملکرد مالی (پترسون و همکاران )1111 ،و غیرمالی شرکت را افزایش
میدهد (نجفیتوانا و همکاران .)1100 ،اما این در حالی است که برخی پژوهشها
استفاده از منافع مشارکت دادن تامینکنندگان را منوط به برقراری روابط بلندمدت با
آنان میدانند (فاناختلت و همکاران .)1118 ،از سویی دیگر ،مشارکت تامینکننده در
پروژههای محصول جدید شرکت برای افزایش عملکرد هردو طرف (تامینکننده و
خریدار) مثبت است (ینییِرت و همکاران .)1100 ،1اما مبانی نظری تاکید میکند که این
رابطه تحت تاثیر عوامل درونی شرکت خریدار است مانند قابلیتهای سیستمهای
اطالعاتی (بندولی و همکاران )1101 ،0و زمینۀ فناوری و قابلیتهای پویای سازمان
(اتلی و پاولو .)1110 ،7در نتیجه ،ما پیشبینی میکنیم که بهبود مستمر به عنوان یک
قابلیت مداوم یادگیری بتواند بهطور مثبتی رابطۀ بین مشارکت تامینکنندگان و عملکرد
محصول جدید را میانجیگری کند .از اینرو،
فرضیه  )7بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت تامینکنندگان و
عملکرد مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.

1.

Supplier Involvement
Petersen
3. McGinnis & Vallopra
4. Handfield & Bechtel
5. Yeniyurt
6. Bendoly
7. Ettlie & Pavlou
2.
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فرضیه  )8ب هبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت تامینکنندگان و
عملکرد غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
مشارکت کارکنان
یکی از فعالیتهایی که شرکتها میتوانند با آن در فرایندهای خود بهبود مستمر ایجاد
نمایند ،مشارکت دادن کارمندان در اجرای برنامههاست .شرکتها از این راه میتوانند
ایده های کارمندان خویش را در جهت توسعۀ محصول جدید هدایت کنند و رضایت
سازمانی بیشتری برای رابطه فرد نسبت به سازمان و سازمان نسبت به فرد فراهم
آورند (دوالکیا و همکاران .)1110 ،0شرکتها این اختیار را دارند که کارمندان خویش
را در امور مختلف سازمانی درگیر کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند .مشارکت در
تصمیم گیری ،مشارکت در قانونگذاری ،مشارکت در توسعۀ محصول جدید و افزایش
تعاملهای درون سازمانی و در نتیجه ،بهبود مستمر با افزایش رضایت کارمندان ،از
جمله راهکارها و دستاوردهای این نوع مدیریت در شرکتهاست (کوتون و همکاران،1
 .)0988یکی از مهمترین مزیتهای مشارکت کارکنان ،خلق ایده است که میتواند اثر
بسیار مفیدی بر عملکرد محصول جدید شرکت ایجاد کند (چِنگ و یانگ.)1109 ،0
بسترهای سازمانی خلق ایده بیشتر توسط مدیران عالی سازمان شکل میگیرد ،برای
مثال ،پژوهش های بسیاری از نقش مدیریت عالی سازمان در بهبود فضا ،روش و
فعالیتهای توسعۀ محصوالت جدید تاکید میکنند (بارژاک و همکاران1119 ،؛ فِلکاوغلو
و مولتری .)1100 ،از اینرو،
فرضیه  )9بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت کارکنان و عملکرد
مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
فرضیه  )01بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت کارکنان و عملکرد
غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.

روششناسی تحقیق
برخی سازمان های کالس جهانی همچون تویوتا توانستند با راهبرد ناب ،نهتنها در
زمینۀ تولید بلکه در زمینۀ نوآوری ،طراحی و تجاریسازی محصوالت جدید ،سلطۀ
1.

Dholakia
Cotton
3. Cheng & Yang
2.
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رقابت را بهدست گیرند .اصول راهبرد ناب به عنوان فرایندی که برای حذف ضایعات
تالش میکند ،میتواند برای سایر مباحث شرکتی همچون  NPDمورد استفاده قرار
گیرد .از دیگر رو ،همسو با پژوهشهای پیشین ،عملکرد  NPDاز دو بُعد مالی و غیرمالی
مورد توجه قرار گرفته است (نجفیتوانا و همکاران .)1100 ،همچنین در این پژوهش،
تمامی شاخصهای مختلف مدیریت ناب ،از پژوهشهایی استخراج شدهاند که بیشترین
تکرار و کاربرد را در حوزه  NPDدر بین پژوهشهای گوناگون داشتهاند .این پنج
شاخص ناب عبارتاند از مدیریت کیفیت جامع ،تیمهای چندوظیفهای ،مشارکت
مشتریان ،مشارکت تامینکنندگان و مشارکت کارکنان .در نهایت ،مدل مفهومی پژوهش
مبتنی بر مبانی نظری موضوع ،مطابق با شکل ( )0است.
مديريت ناب
مدیریت کیفیت جامع

عملکرد محصول جديد
عملکرد مالی محصول جدید

تیمهای چندوظیفهای
بهبود مستمر
مشارکت مشتریان

عملکرد غیرمالی محصول جدید

مشارکت تامینکنندگان

مشارکت کارکنان

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی است و برحسب اهدافی که دنبال
میکند ،توسعهای بهشمار میرود ،زیرا به دنبال گسترش دانش مربوط به توسعه
محصوالت جدید و بهبود آن است .جامعه آماری مورد نظر همسو با مبانی نظری،
صنایع مختلف تولیدی _ البته در ایران _ در نظر گرفته میشود .در این پژوهش ،با
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مرور مقالههای معتبر از نشریههای انگلیسیزبان که در رتبهبندی  ABS0رتبه سه به
باال دارند_ که نمایانگر اعتبار باالی این نشریههاست_ چارچوب مفهومی پژوهش
تدوین می شود .سپس با استفاده از روش میدانی که شامل توزیع پرسشنامه در بین
نمونههاست ،دادههای مورد نیاز برای انجام پژوهش ،جمعآوری میشوند .منطبق بر
هِیر و همکاران ،)1101( 1بهازای هر سنجه در پرسشنامه ،پنج واحد نمونه نیاز است.
در نتیجه ،با توجه به اینکه پژوهش حاضر دارای  09سنجه است ،دستکم به دادههای
 101واحد نمونه (در این پژوهش شرکتهای تولیدی) نیاز است .به این منظور ،ابتدا
فهرستی از شرکت های تولیدی متعلق به صنایع مختلف ،از سایت آمار صنعت

ایران0

تهیه شد و سپس از طریق مراجعه حضوری در نمایشگاهها ،پرسشنامهها بین آن دسته
از شرکتهایی که فعالیتهای توسعه محصول داشتهاند و قدمتشان بیشتر از سهسال،
و همچنین تعداد کارکنانشان باالتر از  11نفر بودند ،توزیع شد که  811شرکت تولیدی
دارای این شرایط بودند .نیاز به اشاره است که پرسشنامهها توسط مدیران اجرایی
(مانند مدیر عامل ،مدیر تولید ،مدیر بازاریابی ،مدیر فروش ،فروش تحقیقوتوسعه) یا
معاونان آنان تکمیل شده است .در پایان 010 ،پرسشنامه قابلقبول و معتبر ،جمعآوری
گردید که نشاندهنده نرخ پاسخگویی برابر با  07/0درصد است .پس از جمعآوری
دادههای مورد نیاز ،برای آزمون فرضیهها ،مدلسازی معادالت ساختاری توسط
نرمافزار  Lisrel 8.8بهکار گرفته میشود.
در این پژوهش ،تمامی سنجههای متغیرها از پژوهشهای معتبر پیشین استخراج شده،
و از طیف لیکرت هفتتایی برای سنجش آنها استفاده شده است .سنجههای پرسشنامه
به دلیل اقتباس از پژوهشهای انگلیسی معتبر ،یکبار از انگلیسی به فارسی و بار دیگر
از فارسی به انگلیسی برگردانده و با اصل آنها مقابله داده میشود تا از ترجمه و
انتقال درست محتوا اطمینان حاصل شود (سای و هسو1100 ،؛ یانگ و همکاران،
 .)1100این کار بهطور معمول برای کشورهای غیرانگلیسی زبانی که از پرسشهای
انگلیسی استفاده میکنند ،مرسوم است .سپس در راستای تایید روایی محتوا و صوری،
پرسشنامهها بین هفت نفر از اعضای هیئتعلمی با تجربه در حوزههای نوآوری،
کسبوکار و صنعت توزیع شد تا نظرهای کارشناسانۀ خود را در این مورد بیان کنند.
1.

)The Association of Business Schools (ABS
Hair
3. www.amar.org.ir
2.
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در مرحله آخر ،با توجه به نظر استادان اصالحات الزم اعمال و پرسشنامههای نهایی
در نمونه مورد نظر توزیع شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،برای اطمینان از پایایی
آنها مقدار آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها توسط نرمافزار  SPSS 20محاسبه گردید
که برای همه آنها از مقدار قابل قبول ( )1/7باالتر بودند .همچنین ،با استفاده از تحلیل
عاملی تاییدی ،0روایی و پایایی متغیرها اندازهگیری شد .به این منظور ،ابتدا میزان
بارهای عاملی 1هر یک از گویهها توسط نرمافزار  Lisrel 8.8اندازهگیری شد تا مشخص
شود این گویهها تا چه حد ،متغیر مورد نظر را اندازهگیری میکنند .در پایان ،آن دسته
از پرسشهایی که مقدار بار عاملی قابلقبول را نداشتند ،حذف شدند (جدول .)0
جدول  -1متغیرها ،سنجهها ،و بارهای عاملی
متغیر

عملکرد مالی و غیرمالی
محصول جدید
;(Lagrosen, 2005
Najafi-Tavani, et al.,
)2013

بارهای

سنجهها

عاملی

دستیابی به اهداف درآمدی

1/88

دستیابی به اهداف رشد فروش

1/71

دستیابی به اهداف سهم بازار

1/08

بازگشت سرمایه

1/81

دستیابی به اهداف سودآوری

1/90

هزینه توسعه محصول

1/71

استقبال مشتری از محصول جدید

1/80

رضایت مشتری

1/80

معرفی بهموقع (بدون تاخیر) محصول به بازار

1/80
1/78

زمان توسعه محصول تا معرفی به بازار
افراد در همه سطوح به ارزش گامهای کوچک اعتقاد دارند و باور دارند که هرکسی
میتواند بهطور فعال در تشخیص و ایجاد بهبودهای تدریجی مشارکت کند.
زمانی که اشتباهی رخ میدهد ،واکنش طبیعی افراد در همه سطوح این است که به
دنبال دالیل آن میروند بهجای اینکه افراد را سرزنش کنند.
کارکنان از ابزار و تکنیکهای مناسب برای حمایت از فعالیتهای بهبود مستمر
بهبود مستمر
)(Bessant et al., 2001

استفاده میکنند.
افراد و گروهها نتایج فعالیتهای بهبود و اثر آن را بر اهداف راهبردی یا بخشی
سازمان اندازهگیری میکنند.
مدیران با تخصیص زمان ،پول ،و فضا فرایند بهبود مستمر را حمایت میکنند.
ارزیابی مستمر ،این اطمینان را ایجاد میکند که ساختار سازمانی ،زیرساختارها،
و سیستم بهبود مستمر همدیگر را حمایت و تقویت میکنند.
فعالیتهای مربوط به بهبود مستمر نمایندگانی را از سطوح مختلف سازمان شامل
میشود.

1/77
1/71
1/81
1/80
1/81
1/81
1/00

Confirmatory Factor Analysis
Loading Factors

1.
2.
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سیستم بهبود مستمر بهطور مداوم تحت نظارت قرار میگیرد و توسعه مییابد.
یک فرد یا گروه تعیینشده ،بهبود مستمر را نظارت میکنند و میزان تحقق

1/81

فعالیتهای بهبود مستمر و نتایج آن را اندازهگیری میکنند.

مدیریت کیفیت جامع
(Narasimhan et al.,
)2006

تیمهای چندوظیفهای
)(Cordero et al., 1998

افراد از تجربههای مثبت و منفی خود یاد میگیرند.

1/80

افراد به دنبال فرصتهایی برای یادگیری و توسعه شخصی هستند.

1/71

همه کارکنان مسئولیت دارند که کیفیت را بهبود دهند.

1/77

بهبود مستمر کیفیت در همه فرایندها مورد انتظار است.

1/80

به کارکنان برای بهبود کیفیت ،پاداشهای مالی داده میشود.

1/80

فلسفه مدیریت کیفیت جامع مورد استفاده قرار میگیرد.

1/80

تیم ،افرادی از واحدهای مختلف را با تخصصهای مختلف بکار میگیرد.

1/70

تیم ،مسائل مربوط به  R&Dرا نیز مد نظر قرار میدهد.

1/70

اعضا دارای اعتماد متقابل هستند.

1/80

اعضا یکدیگر را حمایت میکنند.

1/81

اعضا با وظایف یکدیگر آشنا هستند.

1/78

اعضا مشتاق و عالقهمند هستند.

1/71

خالقیت تیمی فراتر از خالقیت تکتک افراد است.

1/09

اعضا میتوانند بر جهتگیری تیم اثر بگذارند.

1/78

اعضا با شیوۀ اتخاذ تصمیمها احساس راحتی میکنند.

1/79

تیم سعی میکند پیش از اتخاذ تصمیم ،توافق کامل اعضا را بهدست آورد.

1/77

ما مکرراً در تماس نزدیک با مشتریانمان هستیم.

1/70

مشتریان ما مکرراً اطالعات مربوط به تقاضای فعلی و آینده را با بخش بازاریابی
مشارکت مشتریان
)(Shah & Ward, 2007

بهاشتراک میگذارند.
مشتریان ما عملکرد کیفیت و تحویل محصوالتمان را به ما بازخور میدهند.
مشتریان ما بهطور مستقیم و فعاالنه ،در ارائه محصوالت فعلی و آینده سازمان
مشارکت میکنند.

مشارکت تامینکنندگان
)(Shah & Ward, 2007

1/81

مشتریان ما بهندرت شرکت را بازدید میکنند.
ما بهطور منظم بررسیهای مربوط به رضایت مشتری را انجام میدهیم.

1/70

ما مکرراً در تماس نزدیک با تامینکنندگان هستیم.

1/70

تامینکنندگان کلیدی ما در فاصله نزدیکی از شرکت ما قرار گرفتهاند.

1/10

ما کیفیت محصوالت و نحوه تحویل را به تامینکنندگانمان بازخور میدهیم.

1/70

تالش ما بر این است تا روابط بلندمدت با تامینکنندگانمان برقرار کنیم.
میکنند.

مشارکت کارکنان

1/80

1/18

تامینکنندگان ما بهطور مستقیم در فرایند توسعه محصوالت جدید مشارکت

(Fullerton & Wempe,
)2009

1/78

1/79
1/71

فعالیتهای حل مسئله

1/88

سیستم پیشنهاد

1/78

طراحی فرایندها و ابزار بهبود

1/90

تیمهای حل مسئله
RMSEA: 0.079; NFI: 0.098; CFI: 0.098; Chi-squared: 2.67

1/80
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عالوه بر این ،برای سنجش روایی همگرای 0متغیرهای پرسشنامه ،از شاخصهای
میانگین واریانس استخراج شده ( 1)AVEو پایایی مرکب ( 0)CRاستفاده شد .مقدار
قابلقبول برای  1/1 ،AVEو برای  1/7 ،CRاست که پس از محاسبه این شاخصها
برای متغیرهای پژوهش ،همگی از حد قابلقبول باالتر بودند .مقادیر مربوط به تمامی
این محاسبهها در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  -0مقادير آلفای کرونباخ AVE ،و CR
متغیر

آلفای کرونباخ

AVE

CR

عملکرد مالی محصول جدید ()FP

1/90

1/07

1/90

عملکرد غیرمالی محصول جدید ()NFP

1/91

1/08

1/89

بهبود مستمر ()CI

1/89

1/00

1/90

مدیریت کیفیت جامع ()TQM

1/90

1/01

1/88

تیمهای چند وظیفهای ()CFT

1/88

1/01

1/90

مشارکت مشتریان ()CINV

1/90

1/19

1/80

مشارکت تأمینکنندگان ()SINV

1/87

1/11

1/80

مشارکت کارکنان ()EINV

1/81

1/70

1/90

تجزيه و تحلیل دادهها
واحد تحلیل در پژوهش ما شرکتهای تولیدی ایرانی است که در صنایع مختلف
(فناوریهای باال ،متوسط ،و پایین) ،مشغول به فعالیت هستند 10 .صنعت در نمونهها
دیده میشوند که این موضوع میتواند گسترۀ تعمیمپذیری نتایج پژوهش را برای این
شرکتها بسیار باال ببرد .ما شرکتهایی که سال تاسیس آنها زیر سه سال باشد را
بررسی نمیکنیم به این دلیل که شرکتها فرصت ایجاد و توسعۀ محصول را داشته
باشند .بیشترین سن نمونهها بین  0-01سال و کمترین بین  10-01سال دیده میشود.
همچنین ،بیشترین اندازه در نمونهها را شرکتهای کوچک و متوسط بین 11-011
نیروی کار تشکیل میدهند که تقریباً  01درصد نمونهها را شامل میشود .جدول (،)0
جزئیات بیشتری را نمایش میدهد.

1.

Convergent Reliability
Average Variance Extracted
3. Composite Reliability
2.
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جدول -2اطالعات جمعیتشناختی نمونههای پژوهش
نوع صنعت

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

سن شرکت

00/01
10/90

برق

01

00/01

 0-1سال

01

کیف و کفش

17

8/97

 0-01سال

80

ماشینآالت صنعتی

11

8/0

 00-01سال

01

00/91

قطعات خودرو

11

8/0

 00-11سال

00

00/18

خدمات شهری

10

0/97

 10-11سال

07

01/19

معدن

07

1/00

 10-01سال

01

0/98

شیرآالت بهداشتی

00

1/00

بزرگتر از  01سال

01

09/90

تجهیزات دام و طیور

00

0/00

جمع کل

221

122

امداد و نجات

00

0/00

آب و فاضالب

01

0/98

فوالد

01

0/98

ترافیک

01

0/98

نفت و گاز

00

0/01

نماهای ساختمانی

00

0/01

آلومینیوم

00

0/01

تعداد کارکنان

فراوانی

درصد فراوانی

پلیاتیلن

9

1/99

 11-011کارکن

080

01/00

متالوژی

7

1/01

 010-111کارکن

71

10/11

تجهیزات آزمایشگاهی

7

1/01

 110-011کارکن

11

0/00

خودروسازی

0

0/99

 010-011کارکن

8

1/01

چرمسازی

0

0/99

 010-111کارکن

0

0/01

تاسیسات حرارتی

1

0/00

باالی  111کارکن

08

1/98

جمع کل

221

122

جمع کل

221

122

پیش از آزمون فرضیهها نیاز است که ابتدا مدل نظری پژوهش مورد سنجش قرار گیرد
تا مشخص شود آیا دادههای جمعآوریشده ،مدل مورد نظر را مورد حمایت قرار
میدهند یا خیر .برای این منظور چهار شاخص  CFI ،NFI ،RMSEAو کایاسکوئر
بههنجار که نشاندهنده برازش مدل هستند ،مورد بررسی قرار گرفتند .نیاز به اشاره
است که در اینجا دو مدل بررسی قرار میگیرد .ابتدا مدلی که اثر کلی مدیریت ناب را
با واسطۀ بهبود مستمر بر عملکرد کلی محصول جدید میسنجد و در مرحله بعد ،مدلی
را مورد سنجش قرار میدهیم که تاثیر پنج بُعد مختلف مدیریت ناب را از راه بهبود
مستمر بر عملکرد مالی و غیرمالی محصول جدید ارزیابی میکند .مقادیر بهدستآمده
برای این شاخصها در جدول ( 0و  ،)1و مدل اصلی پژوهش در شکل ( ،)1نشان داده
شده است.
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NPD

NF

CI

FP

Lean

EI

SI

CI

T

C

شکل  -0مدل ساختاری اصلی پژوهش
Note. TQM: Total Quality Management, CFT: Cross Functional Teams, CINV: Customer Involvement, SINV: Supplier
Involvement, EINV: Employee Involvement, CI: Continues Improvement, FP: Financial Performance, NFP: NonFinancial Performance.

اکنون که با کمک شاخصها برازش مدل مورد سنجش قرار داده شد و میتوان فرضیه
مربوط به آن را آزمون کرد .نیاز به اشاره است که در این پژوهش ،اساس پذیرش یا
رد فرضیهها بر مقدار  T-valueقرار داده میشود ،چنانکه این مقدار برای یک مسیر
معین کمتر از  0/90باشد ،فرضیه مربوطه رد میشود و در غیر این صورت پذیرفته
خواهد شد.
آزمون فرضیه اصلی :فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ناب
به واسطۀ بهبود مستمر بر عملکرد محصول جدید اثر مثبت دارد .پس از بررسی مدل
مربوطه ،مقدار  T-valueبرای مسیر مدیریت ناب به بهبود مستمر  01/18و برای مسیر
بهبود مستمر به عملکرد محصول جدید  01/80بهدست آمد .بنابراین ،چون هردو مقدار
باالی  0/90هستند ،پس فرضیۀ اشارهشده پذیرفته میشود .خالصۀ نتایج به همراه
ضرایب مسیر در جدول ( )0نشان داده میشود.
جدول  -4آزمون فرضیه اصلی پژوهش
ضريب مسیر

T-value

نتیجه

مدیریت ناب

بهبود مستمر

***1/97

01/18

رابطه معنادار و مثبت

بهبود مستمر

عملکرد محصول جدید

***1/97

01/80

رابطه معنادار و مثبت

مسیر

***= p<0.000
RMSEA: 0.083; NFI: 0.097; CFI: 0.098; Chi-squared: 2.9

برای آزمون دیگر فرضیهها نیز همانند بخش پیشین ابتدا مدل مربوطه با شاخصها
بررسی میشود تا از برازش آن اطمینان حاصل شود .جدول ( ،)1شاخصهای برازش
مدل فرعی پژوهش و شکل ( ،)0مدل ساختاری مربوطه را نشان میدهد.

تاثیر مديريت ناب بر عملکرد توسعه محصول جديد 002

TQ
M
CFT

FP
CI

CIN
V

NFP

SI
NV
EIN
V

شکل  -2مدل ساختاری فرعی پژوهش

پس از اطمینان از برازش مدل ،آزمون دیگر فرضیهها انجام میگیرد که نتایج آن در
جدول ( ،)1نشان داده شده است.
جدول  -2خالصه نتايج آزمون ديگر فرضیههای پژوهش
فرضیه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

ضريب مسیر

T-value

مسیر اول

1/1

0/99

مسیر دوم

1/81

00/09

مسیر اول

1/1

0/99

مسیر دوم

1/87

00/00

مسیر اول

1/11

1/11

مسیر دوم

1/81

00/09

مسیر اول

1/11

1/11

مسیر دوم

1/87

00/00

مسیر اول

1/09

1/90

مسیر دوم

1/81

00/09

مسیر اول

1/09

1/90

مسیر دوم

1/87

00/00

مسیر اول

-1/00

-1/01

مسیر دوم

1/81

00/09

مسیر اول

-1/00

-1/01

مسیر دوم

1/87

00/00

مسیر اول

1/11

1/11

مسیر دوم

1/81

00/09

مسیر اول

1/11

1/11

مسیر دوم

1/87

00/00

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
رد
رد
رد
رد
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آزمون فرضیه ( ،)0حاکی از آن است که بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین
مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد .نتایج مربوط به
 T-valueنشان میدهد که این مقدار برای مسیر مدیریت کیفیت جامع به بهبود مستمر
 0/99و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد مالی محصول جدید  00/09است .بنابراین،
چون هردو باالتر از  0/90هستند ،فرضیه ( )0پذیرفته میشود .فرضیه دوم عبارت
است از ،بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد
غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد .مقدار  T-valueبرای مسیر مدیریت کیفیت
جامع به بهبود مستمر  0/99و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد غیرمالی محصول
جدید  00/00بهدست آمده است .پس ،فرضیه ( )1مورد پذیرش واقع میشود .مطابق
فرضیه ( ،)0بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین بهرهگیری از تیمهای
چندوظیفهای و عملکرد مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد .مقدار  T-valueبرای مسیر
تیمهای چندوظیفهای به بهبود مستمر  1/11و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد مالی
محصول جدید  00/09است .پس از فرضیه ( ،)0بهطور آماری حمایت میشود .فرضیه
چهارم بیان میکند که بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین بهرهگیری از
تیمهای چندوظیفهای و عملکرد غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد .مقدار T-value

برای مسیر تیمهای چندوظیفهای به بهبود مستمر  1/11و برای مسیر بهبود مستمر به
عملکرد غیرمالی محصول جدید  00/00است .بنابراین ،فرضیه چهارم نیز پذیرفته
میشود .فرضیه ( ،)1ادعا میکند که بهبود مستمر به صورت میانجی بر رابطۀ بین
مشارکت مشتریان و عملکرد مالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد .مقدار  T-valueبرای
مسیر مشارکت مشتریان به بهبود مستمر  1/90و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد
مالی محصول جدید  00/09بهدست آمد .بنابراین ،فرضیه ( )1مورد قبول واقع میشود.
نتایج آماری آزمون فرضیه ششم نشان میدهد که مسیر مشارکت مشتریان به بهبود
مستمر  1/90و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد غیرمالی محصول جدید 00/00
است .پس ،فرضیه ششم پذیرفته میشود .فرضیه ( ،)7بیان میکند که بهبود مستمر به
صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت تامینکنندگان و عملکرد مالی محصول جدید
تاثیر مثبت دارد .مقدار  T-valueبرای مسیر مشارکت تامینکنندگان به بهبود مستمر
 -1/01و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد مالی محصول جدید  00/09است.
بنابراین ،دالیل کافی برای حمایت آماری از این فرضیه دیده نمیشود و فرضیه ( )7رد
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می شود .آزمون فرضیه هشتم حاکی از آن است که بهبود مستمر به صورت میانجی
بر رابطۀ بین مشارکت تامینکنندگان و عملکرد غیرمالی محصول جدید تاثیر مثبت دارد.
مقدار  T-valueبرای مسیر مشارکت تامینکنندگان به بهبود مستمر  -1/01و برای
مسیر بهبود مستمر به عملکرد غیرمالی محصول جدید  00/00است .در نتیجه ،فرضیه
هشتم نیز از لحاظ آماری تایید نمیشود .فرضیه ( ،)9عبارت است از بهبود مستمر به
صورت میانجی بر رابطۀ بین مشارکت کارکنان و عملکرد مالی محصول جدید تاثیر
مثبت دارد .برخالف انتظار ،مقدار  T-valueبرای مسیر مشارکت کارکنان به بهبود
مستمر  1/11و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد مالی محصول جدید  00/09است.
در اینجا ،نیز به این دلیل که مسیر اول مقدار قابلقبول را ندارد ،فرضیه ( )9رد میشود.
در پایان ،مقادیر آماری فرضیه فرعی دهم نشان میدهد که مسیر مشارکت کارکنان به
بهبود مستمر  1/11و برای مسیر بهبود مستمر به عملکرد غیرمالی محصول جدید
 00/00است .بنابراین ،این فرضیه نیز مورد پذیرش قرار نمیگیرد و فرضیه ده بهطور
آماری رد میشود.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل مدیریت ناب بر عملکرد توسعۀ محصول
جدید از طریق بهبود مستمر است .نتایج حاکی از آن است که مدیریت ناب به عنوان
مجموعهای از پنج بُعد مدیریت کیفیت جامع ،تیمهای چندوظیفهای ،مشارکت مشتریان،
مشارکت تامینکنندگان و مشارکت کارکنان به بهبود مستمر منجر میشود و به واسطۀ
آن ،بر عملکرد محصوالت جدید اثر مثبت و معنادار میگذارد .مبتنی بر نتایج تحلیلها،
مدیریت کیفیت جامع ،تیمهای چندوظیفهای و مشارکت مشتریان از مسیر بهبود مستمر،
بر عملکرد مالی و غیرمالی محصوالت جدید اثر مثبت دارند .این نتیجه ،دو تاکید اساسی
را برای سازمان نمایش میدهد .مدیریت کیفیت جامع و توجه به تیمهای چندوظیفهای
به عنوان کلیدیترین عواملی به شمار میروند که شرکتها میتوانند با توجه به
ظرفیتهای داخلیشان ،عملکرد توسعه محصول جدید را بهبود دهند .مدیریت کیفیت
جامع به عنوان یک فرهنگ کار و فلسفۀ مدیریتی به بهبود نیاز و تمرکز مستمر در بهبود
رضایت مشتریان توجه میکند (چن1117 ،؛ اندرسون و همکاران .)0991 ،این پژوهش
همسو با مبانی نظری (بورکه و راپر1107 ،؛ سامسون و ترزوسکی0999 ،؛ پاول،
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 ،)0991دوباره بر سهم فرهنگ در ارتقای فعالیتهای نوآورانۀ شرکتها تاکید میکند
که توجه به آن میتواند مزیت رقابتی پایدارتری برای محصوالت جدید به همراه داشته
باشد .عنصر مهم درونشرکتی دوم ،توجه به تیمهای چندوظیفهای است که تیمهایی
تخصصی را از واحدهای مختلف شرکت برای انجام پروژههای نوآورانه تشکیل
میدهد .در واقع ،تیمهای چندوظیفهای باعث میشوند که افرادی از نواحی متنوع درونِ
سازمان یا حتی بینسازمانها ،به تبادل اطالعات بپردازند ،ایدههای جدید را توسعه
دهند و مسائل پیچیده را حل کنند .این کار ،بهترین فرصت برای گردآوری دانش متراکم
در شرکت و انتقال آن به یک فعالیت نوآورانۀ مشخص است .نتایج تاکید میکند که
تشکیل تیمهای ویژه برای هر محصول جدید میتواند احتمال موفقیت مالی و غیرمالی
آن محصول را افزایش دهد و از این طریق مزیت رقابتی باالتری نصیب شرکت کند
(ارنْست و همکاران.)1101 ،
بر اساس آزمون فرضیهها ،مشارکت مشتریان از مسیر بهبود مستمر به بهبود عملکرد
مالی و غیرمالی محصوالت جدید منجر میشود .مشتریان ،درون شبکۀ کسبوکار به
عنوان مخزنی از دانشهای جدید قلمداد میشوند که میتواند مسیر درست شرکتها
را ،بهویژه در مراحل اولیه ایجاد و توسعه محصول جدید ،تعیین کنند (نامبیشِن.)1111 ،
نتیجۀ فرضیهها نشان میدهد که با مشارکت مشتریان ،شرکتها به خواستههای
مشتریان نزدیکتر میشوند و این مهم میتواند بر فروش و رضایت محصوالت جدید
بسیار حیاتی باشد (فریچ و لوکاس1110 ،؛ فانگ و همکاران .)1118 ،0اما طبق
تحلیلهایی که در ارتباط با فرضیههای هفتم و هشتم صورت گرفت ،این نتیجه بهدست
آمد که مشارکت تامینکنندگان اثر مثبتی بهواسطۀ بهبود مستمر ،بر عملکرد مالی و
غیرمالی محصوالت جدید ندارد .شاید دلیل چنین نتیجهای این باشد که موفقیت
مشارکت تامینکنندگان د ر توسعۀ محصوالت جدید به عوامل دیگری وابسته است.
برای مثال ،پترسن و همکاران ،)1110( 1به این نتیجه میرسند که مشارکت
تامینکنندگان از یک عامل واسطهای به نام اشتراک فناوری ،به بهبود نتایج  NPDمنجر
میشود .دلیل مهم دیگر میتواند یکسان بودن تامینکنندگان در یک صنعت و در اختیار
داشتن دانشی است که همه گیر باشد و نتواند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند.
مبتنی بر مبانی نظری ،این دانشهای ضمنی هستند که میتوانند سرنوشتساز باشند،
Fang
Petersen
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در حالی که دانشهای آشکار در دسترس همگان بوده و تقلیدپذیر است .در نتیجه،
دانشی که توسط رقبای آن صنعت بهراحتی تقلید شود نمیتواند موجب مزیت رقابتی
پایدار شود (بارنی .)1110 ،0بر اساس نتایج میتوان پیشبینی کرد که دانشی که با
مشارکت تامینکنندگان به پروژۀ محصوالت جدید تزریق میشود ،از تازگی و جدید
بودن چندانی برخوردار نیست و عملکرد محصوالت را بهبود نمیدهد.
نتیجۀ جالب توجه آزمون فرضیهها آن است که مشارکت کارکنان به واسطۀ بهبود
مستمر اثر مثبتی بر عملکرد توسعۀ محصوالت جدید ندارد .این نتیجه برخالف مبانی
نظری است (بارژاک و همکاران1119 ،؛ فِلکاوغلو و مولتری .)1100 ،به نظر میرسد
که مشارکت کارکنان تحت تاثیر عوامل زیادی همچون میزان توانایی و انگیزۀ کارکنان
برای اشتراکگذاری اطالعات است (مینباوِا و همکاران1110 ،1؛ رسولی قهرودی و
همکاران .)1110 ،0پس انتظار میرود که در صورت مهیا نبودن چنین شرایطی در
شرکتها ،مشارکت کارکنان نمیتواند به بهبود محصوالت یا فرایند تولید منجر شود.
این پژوهش دو سهم مهم در مبانی نظری ایجاد میکند .نتایج پژوهش نشان میدهد که
عوامل مدیریت ناب (البته به غیر از مشارکت تامینکنندگان و کارکنان) ،در صورت
وجود بهبود مستمر میتوانند عملکرد مالی و غیرمالی شرکتها را بهبود دهند .همچنین،
شکاف مبانی نظری با نقش میانجی بهبود مستمر پر میشود و نشان داده میشود که
عواملی مانند مشارکت مشتریان میتوانند دسترسی شرکتها را به دانش جدید
نزدیکتر کنند تا از این طریق بتوانند به بهبود عملکرد محصوالت جدید بپردازند.
پژوهش حاضر این مدل را در کشوری درحالتوسعه پیادهسازی میکند و نتیجه
میگیرد که اثر مشارکت تامینکنندگان و کارکنان بر توسعه محصوالت جدید در
کشورهای درحالتوسعه با کشورهای توسعهیافته متفاوت است و بهبود مستمر
نمی تواند در بهبود این رابطه نقشی داشته باشد .مبتنی بر نتایج پژوهش ،مشارکت
کارکنان اثری بر عملکرد فعالیتهای نوآورانه ندارد و این نتیجه میتواند مرتبط به
زمینه _کشورهای درحالتوسعه _ پژوهش باشد.
بر اساس نتایج پژوهش ،بیش از عوامل خارج از سازمان ،عواملی مانند مدیریت کیفیت
جامع و تشکیل تیمهای چندوظیفهای هستند که میتوانند دانش پراکنده را در سازمان
1.
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یکپارچه کنند و آن را در جهت بهبود نوآوری شرکت تسری دهند .مدیران شرکتها
باید از تمام نیروهای متخصص خود ،که در سراسر سازمان در حوزههای مختلف
فعالیت می کنند ،استفاده کنند و آنان را درگیر فعالیت نوآورانه شرکت کنند .همزمان،
توجه به فرهنگ نوآوری یک اصل انکارناپذیر است که زمینههای آن در مدیریت کیفیت
جامع و پاسخ مستمر به نیازهای کارکنان و مشتریان است .همچنین ،در روابط خارج
سازمانی ،مدیران باید توجه خود را در فضای کسبوکاری مانند ایران به مشارکت
مشتریان معطوف کنند نه تامینکنندگان .نتایج پژوهش نشان میدهد که شرکتها با
تقویت مشارکت بینسازمانی (مانند مشارکت با تامینکنندگان) نمیتوانند انتظار رخ
دادن نتایج مثبتی را در ایران داشته باشند .شاید ضعف در زنجیرۀ تامین و نبود
اطالعات کافی از عواملی باشند که کسب دانش از این راه را با مانع مواجه میکند .به
هر حال ،بین دانشی که در اختیار مشتریان و تامینکنندگان نهفته است ،آن دانشی که
از دسترس رقبا به دور باشد ،باعث مزیت رقابتی شرکت میشود .بررسی  010شرکت
از  10صنعت فعال در ایران بیان میکند که این دانش در میان تامینکنندگان نیست.
اما این پژوهش خالی از محدودیت نیست .در این پژوهش مدیریت ناب تنها در پنج مورد
بر اساس رویکرد مشارکتی درون و برون سازمانی بررسی قرار گرفته است .بنابراین،
میتوان پیشنهاد داد که در پژوهشهای آتی تاثیر سایر ابعاد ناب بر اساس دیدگاه
مبتنی بر منبع 0یا قابلیتهای پویا 1در نظر گرفته شود .همچنین ،با توجه به اینکه
مهمترین هدف تولید ناب کاهش ضایعات است ،میتوان از آن به عنوان متغیر میانجیگر
دوم در مدل استفاده کرد .پژوهش ما محدود به شرکتهای تولیدی است و دیگر
پژوهشگران میتوانند اثر مدیریت ناب را بر عملکرد خدمات جدید در شرکتهای
خدماتی مورد بررسی قرار دهند .امروزه دیدگاه چابکی سازمانی به عنوان یکی از
رویکردهای غالب در جهان مدیریت تبدیل شده است و میتوان تاثیر مکمل 0آن و
رویکردهای ناب را بر توسعۀ محصوالت جدید بررسی کرد .برای درک عمیقتر نسبت
به موضوع مدیریت ناب و بهبود مستمر پژوهشهای آتی میتوان این موضوع را در
بازۀ زمانی طوالنی ( )Longitudinal studyانجام داد تا اثرهای بلندمدت نتایج ،برای
رسیدن به اثر واقعی آنها در یک مدت زمان طوالنی مشخص شود.
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اما نباید فراموش کرد که این پژوهش همزمان با بیثباتی اقتصادی در ایران انجام
 این بیثباتی سبب میشود.گرفته است و میتواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد
 کشورهای توسعهیافته با،که تعمیم نتایج به سایر کشورهای درحالتوسعه و همچنین
، به دلیل اینکه تمامی بخشهای پرسشنامه، در ضمن.احتیاط بیشتری صورت پذیرد
 توسط یک فرد واحد در سازمان پاسخ داده شده،اعم از متغیرهای مستقل و وابسته
. میتواند محدودیتی در نتایج پژوهش باشد0 خطای تورش روش مشترک،است
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Introduction: A knowledge-based economy develops when knowledge-based
companies have innovation, and whatever has a positive impact on the innovation is
valuable for technology owners and policymakers. Due to the business development
in Iran in recent years, discourse for the knowledge-based economy has increased,
and many knowledge-based companies have been established. Iranian knowledgebased companies should usually compete with other companies, especially reputable
old companies and organizations in the traditional sector (Arman and Shafiei, 2017).
Innovation is essential for the survival, profitability and development of companies,
and knowledge-based companies will certainly fail to survive without innovation.
Therefore, one of the most important tasks of managers in knowledge-based
companies is to create innovation and encourage the man force to innovate.
Many studies on business management have considered the lack of strategic thinking
of top managers as a reason for not achieving the desired level of performance in all
aspects, including innovation. Strategic thinking is essential for managers at
different levels of an organization (Goldman and Casey, 2010; Moon, 2013). It
improves the quality of decision-making (Goldman, 2012). In addition to strategic
thinking, organizational learning has a great impact on improving organizational
performance in all aspects, including innovation (Karimi and Abbasi, 2017).
Although many believe that strategic thinking is an inherent capability, new studies
indicate that strategic thinking can be improved using some principles and tools
(Lashkarblooki and Jalali, 2018). The present research aims to study the
innovativeness of knowledge-based companies from the lens of strategic thinking. It
also investigates the impact of strategic learning as a mediating variable to provide
more accurate explanation.
Methodology: This empirical study is a descriptive research rooted in the positivist
philosophy of research. The statistical population compromised of the knowledgebased companies that, in 2018, used the services of Iran National Innovation Fund to
implement their innovative plans. Since 168 knowledge-based companies were
qualified to use the services, a random sampling method was used for sampling, and
Cochran's formula was used to determine the required number of the cases in the
samples. The data were randomly collected from 117 knowledge-based companies.
A 5-point Likert scale questionnaire was used to collect the data. The reliability of
the questionnaire was evaluated by measuring Cronbach's alpha and estimating
composite reliability. Experts' opinions and standard questionnaires were also used
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to ensure the content validity. Confirmatory factor analysis, convergent validation
and diagnostic validation were done to ensure the construct validity. In this research,
the SPSS and Smart PLS software programs were used to analyze the data, and the
results were presented as statistical models.
Results and Discussion: The findings confirm the fit of the research model and
reveal that the tendency of the knowledge-based companies to innovate is directly
influenced by the level of strategic thinking and strategic learning. In addition,
strategic learning can increase the impact of strategic thinking on the tendency to
innovate. Therefore, the managers of knowledge-based companies can use the
concepts and tools of strategic thinking and strategic learning to promote innovation.
Conclusion: Knowledge-based companies are formed based on innovation and
create a new market by innovative changes. Given the dependence of these
companies on innovation, the lack of innovation reduces their profitability and
endangers their survival. Studying the innovation of such companies should be in
the different aspects, and it should not include only the barriers to innovation such as
insufficient human resources, inappropriate business environment conditions,
limited access to required resources and technologies. Another aspect that should be
discussed is the tendency for innovation. Assuming that there are no obstacles in the
way of innovation, the tendency for it is necessary to continuously innovate
products, processes, and business models. Emphasizing this key point, the present
study investigates the relationship between strategic thinking and strategic learning
for innovativeness in knowledge-based companies. The data analysis shows that
strategic thinking directly affects the tendency of knowledge-based companies to
innovate. Strategic thinking improves the tendency to innovate by increasing the
company's ability to recognize good opportunities, be creative, promote systemic
thinking (a holistic approach to analysis that focuses on the system as a whole, not a
series of parts, and how systems work overtime within the context of larger
systems), and establish vision (or aspiration) and strategic communication. In
addition to the direct impact of strategic thinking on innovation, the data show that
strategic thinking would increase the tendency of knowledge-based companies to
innovate indirectly through strategic learning. Promoting strategic thinking
capabilities in knowledge-based companies would make companies increase their
strategic knowledge at the organizational level and apply their experiences to
innovate.
Keywords: Strategic thinking, Innovation, Strategic learning.
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چکیده
رشد اقتصاد دانشمحور در گرو نوآوری شرکتهای دانشبنیان است و آنچه بتواند این
نوآوری را تحت تأثیر قرار بدهد ،خواه برای صاحبان فناوری و خواه برای سیاستگذاران
توسعه فناوری ،ارزش بیشتری پیدا میکند .پژوهش حاضر در صدد آن است که گرایش به
نوآوری در شرکتهای دانشبنیان را از منظر تفکر استراتژیک مورد مطالعه قرار دهد و با
بررسی نقش مولفه یادگیری استراتژیک به عنوان یک متغیر میانجی ،تبیین کاملتر و
دقیقتری درباره تمایل این شرکتها به نوآوری ارائه دهد .دادههای موردنیاز برای این
پژوهش پیمایشی به طریق روش تصادفی ،از شرکتهای دانشبنیان که در نیمه دوم سال 19
توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد ارزیابی اعتباری قرار گرفتهاند ،جمعآوری شده
است .تحلیلهای آماری داده ها نیز پس از تأیید پایایی و روایی ،با استفاده از مدلیابی
معادالت ساختاری به انجام رسیده است .یافتهها ضمن تأیید برازش مدل پژوهش ،نشان
میدهد گرایش به نوآوری در شرکتهای دانشبنیان به طور مستقیم از سطح تفکر
استراتژیک و یادگیری استراتژیک تأثیر میپذیرد و عالوه بر آن ،یادگیری استراتژیک
می تواند تأثیر تفکر استراتژیک بر گرایش به نوآوری را افزایش دهد .بدینترتیب ،مدیران
شرکتهای دانشبنیان میتوانند از مفاهیم و ابزارهای تفکر استراتژیک و یادگیری استراتژیک
برای تسهیل و ترغیب به نوآوری در بستر سازمانهایشان استفاده کنند.
کلمات کلیدی :تفکراستراتژیک ،نوآوری ،یادگیری استراتژیک.
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مقدمه
در محیط فرارقابتی و فراپویا ،هر سازمانی یا راه پیش دارد یا راه پس ،لذا مجالی
برای درجا زدن وجود ندارد .امروزه ،بهتر شدن دیگر کفایت نمیکند ،بلکه شرکتها
باید قابلیت و توان ایجاد تمایز را داشته باشند ،به طور مستمر و پیشگیرانه فرضیات
بنیادین در مدلها و شیوههای رایج کسبوکار را به چالش بکشند و طرح نویی به
بازار معرفی کنند .مشکل اینجاست که در زمینه نهادینه کردن رویکرد تحول
پیشگیرانه ،کار چندانی از دستِ فرایندهای مدیریتی متداول ،که در بیشتر سازمانها
رد پای آنها به چشم میخورد ،برنمیآید (کلر و پرایس .)0313 ،0در دنیای
دانشمحور امروز ،نوآوری محرک کلیدی توسعه اقتصادی جوامع و رشد اقتصادی
سازمانها و بنگاههای تجاری است؛ و نقشی حیاتی در افزایش رقابتپذیری ملی و
سازمانی ایفا میکند (پلسز8119 ،8؛ هانگ و کوت .)8103 ،3از دیرباز ،خلق و تقویت
نوآوری یکی از دغدغههای رهبران سازمانهای مختلف ،فارغ از اندازه ،ماهیت یا
ساختار سازمان بوده است (باقری و اکبری .)8102 ،علیرغم درک عمومی از
ضرورت نوآوری و رتبهبندیهای متعدد بینالمللی از کشورها و سازمانها بر حسب
سطح نوآوری ،اهمیت نوآوری در نگاه سیاستگذاران و مدیران بخش دولتی و
خصوصی در نقاط مختلف دنیا به طور کامل تبلور نیافته است .این مسئله در عرصه
علمی نیز صادق است و نمیتوان به برآیند همگرا و مورد اجماعی از مطالعات در
خصوص تشویق و ترغیب به نوآوری اشاره نمود .به همین دلیل ،نوآوری در
سندهای کالن و استراتژیک مورد اشاره قرار میگیرد ،اما سیاستهای منسجمی در
حوزه های ترغیب به نوآوری و فراهم آوردن بستر مناسب برای پیادهسازی جریان
نوآوری وجود ندارد.
بسیاری از مطالعاتی که در حوزه مدیریت کسبوکار منتشر شدهاند ،ضعف تفکر
استراتژیک در میان مدیران عالی را مانعی برای دستیابی به سطح عملکرد مطلوب
(در همه جنبهها ،از جمله در نوآوری) مورد اشاره قرار دادهاند .قابلیت تفکر
استراتژیک برای رهبران و مدیران سطوح مختلف سازمان حیاتی است (گلدمن و
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کیسی8101 ،0؛ مون ،)8103 ،و سبب افزایش کیفیت تصمیمگیری میشود (گلدمن،
 .)8108این قابلیت میتواند در درک ،تشخیص ،پیشبینی و کنترل وقایع آینده به
مدیران کمک کند و آنها را قادر سازد تا مسیر تغییر و تحوالت را در مسیر مورد
انتظار خود هدایت کنند (گلمحمدی و همکاران .)0318 ،تفکر استراتژیک فراتر از
زمان ،فضا و منابع راهحلهای نوآورانهای را برای مسائل پیچیده و بغرنج که شرکت
در عرصه رقابت با آن روبرو است ،ارائه میکند و شرکتهایی که به نوآوری
میپردازند ،از این قابلیت بهره فراوانی میبرند (زهرا و نامبیسان .)8108 ،8عالوه بر
تفکر استراتژیک ،یادگیری سازمانی نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد سازمان (در
همه جنبهها ،از جمله در نوآوری) دارد (کریمی و عباسی .)0310 ،اگرچه بسیاری بر
این باورند که تفکر استراتژیک قابلیتی ذاتی است ،اما مطالعات جدید بیانگر امکان
پرورش و رشد قابلیت تفکر استراتژیک از طریق بهکارگیری پارهای از اصول و
ابزارها است (لشکربلوکی و جاللی .)0319 ،با اینحال ،اغلب مدیران و کارکنان
درصدد توسعه قابلیت تفکر استراتژیک خود برنمیآیند و سازمانها نیز ،علیرغم
صرف هزینه روی آموزشهای فنی ،به دیگر جنبههای مهارتافزایی توجهی نمیکنند
(بنیتو-آستوالزا و سانچز-لوپز.)8100 ،3
در فضای نوآورانه و رقابتی امروز ،سرعت یادگیری برای اجتناب از شکستهای
استراتژیک اهمیت فراوانی دارد .پویایی محیط و اهمیت فهم و واکنش بههنگام به آن،
مستلزم یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است و اقدامات دیرهنگام میتواند کمثمر و
حتی زیانآور باشند (غفاریان و کیانی .)0321،محققان توانایی یادگیری سازمانها را
عاملی در راستای کسب مزیت رقابتی و حفظ آن میدانند (کیدروسکی .)8110 ،0از
این منظر یادگیری و تفکر استراتژیک ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند ،زیرا
واکنشهای بههنگام به فضای رقابتی ،نیازمند توانایی تفکر به شیوهای نظاممند و
دوراندیشانه و یادگیری سازمانیافته است.
تغییر و تحوالت فضای کسبوکار کشور در سالهای اخیر ،منجر به پیدایش تعداد
زیادی از شرکتهای دانشبنیان و ترویج گفتمان اقتصاد دانشمحور در ایران شده
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است .شرکتهای دانشبنیان ایرانی عمدتاً با چالشهایی در رقابت با دیگر شرکتها،
به ویژه شرکتهای جاافتاده و سازمانهای فعال در بخش سنتی ،روبهرو هستند
(آرمان و شفیعی .)0310 ،نوآوری موتور محرک اینگونه از شرکتها برای بقا،
سودآوری و رشد است و شرکتهای دانشبنیان بدون نوآوری ،محکوم به شکست
هستند .به همین دلیل ،یکی از مهمترین مشغولیتهای ذهنی مدیران شرکتهای
دانشبنیان ،ترویج نوآوری و ترغیب نیروی انسانی این شرکتها برای اقدام به
نوآوری است .پژوهش حاضر نیز در همین فضای فکری طرحریزی شده است .هدف
این پژوهش ،بررسی تأ ثیر تفکر استراتژیک و یادگیری استراتژیک بر گرایش به
نوآوری در میان شرکت های دانش بنیان است .این هدف هم با بررسی مسیر مستقیم
تأثیرگذاری و هم با بررسی مسیر غیرمستقیم تأثیر تفکر استراتژیک بر گرایش به
نوآوری از طریق یادگیری استراتژیک دنبال شده است .فضای نوآورانه حاکم بر
کسبوکارهای دانشبنیان این الزام را پدید آورده است که شرکتهای دانشبنیان
برای کسب موفقیت در عرصه رقابت ،نیازمند اتخاذ تصمیمهای استراتژیک
دوراندیشانه و یادگیری سریعتر از رقبا باشند .دستیابی به پیروزیهای استراتژیک
بدین معناست که کارکنان در همه سطوح باید مشارکت قابلتوجهی در تصمیمات
استراتژیک داشته باشند (بنیتو-آستوالزا و سانچز-لوپز ،)8100 ،و این مهم به جز با
پرورش قابلیت تفکر استراتژیک و افزایش ظرفیت یادگیری استراتژیک محقق
نمیشود .به همین دلیل ،پژوهش حاضر درصدد ارزیابی فرضیهها و ارائه مدلی است
که روابط میان سه مولفه تفکر استراتژیک ،یادگیری استراتژیک و گرایش به نوآوری
را به صورت منسجم تبیین نماید و راهحلی برای افزایش تمایل به نوآوری از منظر
قابلیتها و ظرفیتهای تفکر و یادگیری فراهم سازد .پژوهشهای داخلی و خارجی،
برهمکنش این سه مولفه را به صورت یکجا مورد توجه قرار ندادهاند ،از این حیث
شکاف نظری که ناشی از عدم توجه به رابطه یادگیری استراتژیک و تفکر استراتژیک
است ،در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است و شواهد تجربی الزم پیرامون این
رابطه مفروض فراهم گشته است .به همین منظور ،در ادامه مقاله ابتدا به مروری بر
پیشینه نظری مرتبط پرداخته شده است و پس از اشاره به جزئیات روششناختی،
نتایج تحلیلهای آماری و پیشنهادهای پژوهش ارائه گردیدهاند.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تفکراستراتژيک
پیشینه نظری تعریف واحدی از تفکر استراتژیک ارائه نمیکند و این واژه گاه بهجای
مفاهیم استراتژی ،مدیریت استراتژیک و برنامهریزی استراتژیک بهکار میرود
(گلدمن و کیسی .)8101 ،لیدکا ( )0112معتقد است که واژه تفکر استراتژیک در
سالهای اخیر تا آن اندازه وسیع و عمومی بهکار گرفته شده است که مفهوم خود را
از دست داده است .مینتزبرگ ( )0110صراحتاً تأکید میکند که تفکر استراتژیک صرفاً
واژهای جایگزین برای آنچه زیر چتر مدیریت استراتژیک قرار میگیرد نیست؛ بلکه
روش ویژهای از تفکر با ویژگیهای معین و متمایز از سایر شیوهها است
(لشکربلوکی .)0311،تفکر استراتژیک بهعنوان نگرشی نو ،جان تازهای به مبانی رایج
مدیریت استراتژیک داده است (گلمحمدی و همکاران .)0318 ،با نگاه فرایندی نیز
تفکر استراتژیک ،فرآیند جمعآوری ،تفسیر ،تولید و ارزیابی اطالعات و ایدهها برای
ایجاد پایداری سازمانی و مزایای رقابتی است (هیوز و بتی .)8110 ،0آبراهام)8110( 8
تفکر استراتژیک را فرآیند یافتن راههای جایگزین برای رقابت و ارائه ارزش به
مشتری تعریف میکند .از نظر مینتزبرگ ،تفکر استراتژیک یک فرآیند سنتز ذهنی است
که از طریق خالقیت و شهود ،نمای یکپارچهای از کسب و کار در ذهن ایجاد میکند.
بون تفکراستراتژیک را روشی که رویکردهای منطقی و همگرایی را با فرآیند تفکر
خالق و چندگانه (واگرا) برای حل مسائل استراتژیک ترکیب کرده ،تعریف میکند
(گلمحمدی و همکاران .)0318 ،به عالوه میتوان تفکر استراتژیک را مهارتی ذهنی
دانست که با افزایش توان تحلیل و تصمیمگیری استراتژیک ،تأثیراساسی در نتایج
کلیدی عملکرد میگذارد (لشکربلوکی و جاللی .)0319 ،در محیطی که ویژگی آن
پیچیدگی و تغییر همیشگی است ،گفته میشود که ظرفیت نوآوری و تفکر واگرا بسیار
بیشتر از برنامهریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا ،بهعنوان خالق مزیت رقابتی
قابل اتکا هستند (لشکربلوکی .)0311،بهزعم بون تفکر استراتژیک مختص به مدیر
عالی نبوده ،سطوح پائین مدیریتی نیز تا حدودی در این فرآیند نقش داشته و درگیر
هستند (بون .)8110 ،گلدمن در پژوهش خود با اشاره به پژوهشهای قبلی در
Hughes & Beatty
Abraham
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خصوص تفکر استراتژیک بیان میکند که توانایی تفکر استراتژیک مدتهاست
بهعنوان یکی از نیازهای مدیران ارشد شناخته شده است .ضمن اینکه با توجه به
افزایش پیچیدگی محیط اجتماعی ،این توانایی در سطح پایینتر سازمان هم موردنیاز
است (آقاجانیانو رستمی .)0318 ،موریسی ( )0110بیان میکند تفکر استراتژیک در
سطح سازمان ،هماهنگ کردن فکرهای خالق در یک دیدگاه مشترک است که سازمان
را قادر میسازد به سمت تهیه و تدوین روشی که در آینده همه ذینفعان را خشنود
میکند ،پیشروی نماید (ایرانزاده و همکاران .)0329 ،محققان ابعاد مختلفی برای تفکر
استراتژیک ارائه کردهاند برای نمونه لیدکا ( )0112ابعاد تفکراستراتژیک (سطح فردی)
را در پنج بعد تمرکز بر هدف ،تفکر سیستمی ،تفکر در زمان ،فرضیه مداری و
فرصتجویی هوشمندانه ارائه کرده است .رحمانسرشت و کفچه ( )0329ابعاد تفکر
استراتژیک (سطح سازمانی) را در دو بعد محتوایی (چشمانداز ،خالقیت و تفکر
سیستمی) و فرایندی (ارتباطات استراتژیک و تجزیهوتحلیل استراتژیک) ارائه کردهاند.
يادگیری استراتژيک
یادگیری استراتژیک استفاده از دادهها و بینشهای مختلف از روشهای گردآوری
اطالعات -از جمله ارزیابی -جهت آگاهی دادن و تصمیمگیری در مورد استراتژی
است .یادگیری استراتژیک هنگامی اتفاق میافتد که سازمانها یا گروهها اطالعات و
تفکر ارزیابی را در کار خود ادغام میکنند و سپس استراتژیهای خود را در پاسخ به
آنچه که آنها یاد میگیرند ،سازگار میکنند (کافمن و بیر .)8100 ،0مفهوم یادگیری
استراتژیک توسط مینتزبرگ و واترز ( )0120معرفی شد و سپس توسط کیودا
( )0112و توماس و همکارانش ( )8110توسعه یافت (سیرن 8و همکاران.)8109 ،
یادگیری استراتژیک در محتوای سازمان رخ میدهد ،جایی که اشتباهات کشف
میشوند و از طریق تفکر مجدد در مورد مقررات مشکلزا ،سیاستها و روشها،
تثبیت میشوند .هدف از یادگیری استراتژیک ،ایجاد یادگیری به منظور حمایت از
طرحهای استراتژیک آینده است که به نوبۀ خود ،عدم تقارن دانش را بهبود میبخشد
و میتواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود (آرمان و شفیعی .)0310 ،یادگیری
استراتژیک ابزار کلیدی برای چک کردن ،اعتبار بخشیدن و بهبود بخشیدن به
فرضیه های مبنایی استراتژی است .اجرای فرایند یادگیری استراتژیک و پذیرش آن،
Coffman & Beer
Siren
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به منظور رسیدن به مدیریت استراتژیک موفق ،اساسی است (لشکربلوکی.)0313 ،
یادگیری استراتژیک یک قابلیت یادگیری خاصی است که ،تیمهای مدیریت ارشد را
قادر میسازد تا به صورت مداوم تجارب در سطح سازمانی را در استراتژیها ادغام
سازد و شرکتها را قادر میسازد تا بر انفصاالت و اختالالت استراتژیک در حال
رشد ،پاسخ دهند (سیرن .)8108 ،محققان با تکیه بر این تعاریف ،یادگیری استراتژیک
را در چهار بعد شامل خلق دانش استراتژیک ،انتشار دانش استراتژیک ،تفسیر دانش
استراتژیک و اجرای دانش استراتژیک مفهومسازی میکنند (سیرن و همکاران،
.)8109


خلق دانش استراتژیک :یک فرایند کسب دانش است که افراد سازمان را قادر

میسازد اطالعات استراتژیک را از محیط خود جمعآوری کنند و دانش فعلی خود را
گسترش دهند .خلق دانش موجب توانایی شرکت در درک و پیشبینی تغییرات خارجی
و خلق دانش الزم برای پیشبرد تغییرات استراتژیک میشود.


انتشار دانش استراتژیک :یک فرایند تبادل اجتماعی است که به تسهیم دانش

استراتژیک از طریق تعامالت در داخل و بین واحدهای سازمانی اشاره میکند تا از
نفوذ ایدههای جدید در سراسر سازمان اطمینان حاصل شود (سیرن و همکاران،
.)8109


تفسیر دانش استراتژیک :تفسیر دانش به عنوان فرایندی تعریف میشود که

در آن به اطالعات جدید معنا داده میشود و درک مشترک گسترش مییابد .با توجه
به پژوهش توماس و همکاران ،تفسیر شامل متناسب ساختن دانش جدید با برخی
ساختارها برای درک و اقدام است (آرمان و شفیعی.)0310 ،


اجرای دانش استراتژیک :یک فرایند رسمی است که نهادینه شدن دانش

استراتژیک جدید در جنبههای غیرانسانی سازمان از جمله سیستمهای سازمانی،
ساختارها ،رویهها و کارعادی (روتین) اشاره دارد (سیرن و همکاران .)8109 ،نگاه
درست به استراتژی ،پایش همیشگی محیط ،یادگیری تیمی ،مدیریت محتوای جلسات
بازبینی استراتژیک ،فراموشی فعال ،قابلیتهای سازمانی و نگاه کالننگر و مبتنی بر
فرضیه مواردی هستند که اجرای دانش استراتژیک را ممکن میسازند (لشکربلوکی،
.)0313
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گرايش به نوآوری
برای درک مفهوم گرایش به نوآوری الزم است در ابتدا مفهوم نوآوری تعریف شود.
شومپیتر در سال  0130نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن را به
عنوان ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروت معرفی کرد .چن و همکاران ( )8110با
پیروی از تعریف شومپیتر عقیده دارند نوآوری اشاره به معرفی ترکیبی جدید از
عوامل اساسی تولید دارد (خلیلنژاد و همکاران .)0310 ،نوآوری از طریق افزایش
انعطاف پذیری سازمان ،تمایل آن برای تغییر و معرفی محصوالت و خدمات جدید و
کاهش اینرسی سازمانی به طور مثبت بر موفقیت بلند مدت شرکتها تأثیر میگذارد
(رحیمنیا و همکاران .)0310 ،سازمانها ممکن است هنگام اتخاذ یک ایده جدید در
داخل با مقاومت شدیدی مواجه شوند .گرایش به نوآوری عامل اصلی برای غلبه بر
موانع و افزایش توانایی شرکت جهت اجرای موفقیتآمیز سیستمها ،فرایندها و یا
محصوالت جدید است (زهو و همکاران .)8110 ،برخی محققان گرایش به نوآوری را
معادل با ذهنیت شرکت در تمایل و توانایی استفاده از ایدهها و محصوالت جدید
میدانند (ساندستورم 0و همکاران .)8100 ،گرایش به نوآوری ،کسب وکار را قادر
میسازد که نیازهای مشتریان را یاد گرفته و پیگیری کند ،بر این اساس کسب و کار
مح صوالت و خدمات جدیدی را بوجود آورده و فرایندهای داخلی که موجب درک
نیازهای مشتری و توسعه محصول میشود را اجرا میکند و در نهایت باعث میشود
که کسبوکار ،رهبری را در بازارهای هدف خود به دست آورد (سینیم ایرگان و
کابادای کاسکی .)8103 ،8گرایش به نوآوری یک مسئله استراتژیک است و شرکت را
نوآور نگاه میدارد .نوآوری مزایای مهمی (مانند حفظ یا افزایش سهم بازار) را برای
شرکتها به همراه دارد و شرکتها میتوانند مزیت رقابتی خود را با اتخاذ رفتار
نوآورانه توسعه دهند (تئودیسو 3و همکاران .)8108 ،به همین دلیل ،شرکتهایی که
نت وانند گرایش به نوآوری را تقویت کرده و میل به نوآوری را در درون سازمان خود
حفظ کنند ،جایگاه رقابتی خود را به سرعت از دست میدهند؛ به ویژه آنکه این
شرکتها بر مبنای نوآوری و در فضای اقتصاد دانشمحور و تقاضاهای دانشبنیان
شکل گرفته باشند.
1.

Sundström
Sinem Ergün & Kabadayı Kuscu
3. Theodosiou
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تفکر استراتژيک ،يادگیری استراتژيک و گرايش به نوآوری
تفکرِ استراتژیک به فرآیندهای تحلیلِ محیطِ استراتژیکِ فعلیِ شرکت مرتبط است و
درک از آیندهی شرکت را تعریف میکند و ایدههای جدیدی را ابداع میکند بهطوریکه
شرکت را قادر میسازد تا نسبت به رقبایش عمیقتر و بهتر فکر کند (بنیتو-آستوالزا
و سانچز-لوپز .)8100 ،محققان عمدتاً خالقیت را بهعنوان یکی از اصلیترین
مشخصههای تفکراستراتژیک مورد اشاره قرار دادهاند؛ برای مثال میتوان به
تحقیقات اومی ( ،)0128پیترز و واترمن ( ،)0128استیسی ( ،)0113مینتزبرگ (،)0110
ریموند ( ،)0110هراکلویس ( ،)0112بون ( ،)8110گراتز ( ،)8118و بون ( )8110اشاره
کرد .توجه به خالقیت و گسترش آن در سطح شرکت بستری را برای ارائه ایدههای
بدیع و نوآورانه ایجاد میکند .به باور مینتزبرگ ،تفکر استراتژیک منجر به تدوین
استراتژیهای بهتر میشود و مدیران که دارای این مهارت هستند میتوانند کارکنان
را به ارائه راهکارهای خالقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند (مینتزبرگ.)0110 ،
گری همل الگویی برای تفکر استراتژیک ارائه داده است که درونمایه اصلی آن
نوآوری است .وی نوآوری استراتژی را با دو مشخصه خلق ارزشهای جدید برای
مشتریان و خلق ثروتهای جدید برای سهامداران تعریف میکند و آن را شرط بقا و
رشد بنگاهها در محیط پرتحول و ناپیوسته امروز میداند (غفاریان و کیانی .)21 ،به
باور گراتز ( ،)8118ظرفیت تفکر استراتژیک نوآورانه و واگرا در سطوح مختلف
سازمان بهعنوان سازوکار کنترلی برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در مواجهه با
بازار غیرقابل پیشبینی ،ناپایدار و رقابتی دیده میشود .بون ( )8110معتقد است اگر
مدیران ارشد اهمیت خالقیت را به عنوان یک باور در سازمان بسط یا تبیین کنند،
مطمئناً خالقیت سنگ بنای عملکرد سازمان شده و بخشی از هویت آن میشود.
سازمانهای با ظرفیت باالی نوآوری میتوانند با انطباق مناسب با محیط و توسعه
توانمندی های جدید به مزیت رقابتی و عملکرد باال دست یابند و سریعتر و بهتر از
سازمانهای غیرنوآور به چالشهای محیطی مختلف پاسخ دهند (حدادیان و همکاران،
.)0319
یعقوبی و همکاران ( )0310در پژوهشی رابطه تفکر استراتژیک را با نوآوری و
بهرهوری مدیران سطوح مختلف در یکی از بیمارستان های نظامی بررسی کردند.

 220نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1400

نتایج پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک با نوآوری و بهرهوری رابطه معناداری
دارد .دیانتنژاد و ایرجپور ( )0310در پژوهشی تأثیر تفکراستراتژیک را بر نوآوری
سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش شهر قزوین بررسی کردند .نتایچ پژوهش
حاکی از تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی است .فیض و روحاالمینی
( )0318در پژوهشی تأثیر تفکر استراتژیک را بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای
کوچک و متوسط بررسی کردند .نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار تفکر
استراتژیک بر نوآوری استراتژیک است .خاکسار و همکاران ( )0318در پژوهشی
رابطه بین تفکر استراتژیک و نوآوری سازمانی را در شرکتهای زیرمجموعه گروه
صنعتی گلرنگ بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک رابطه
مثبت و معناداری با نوآوری سازمانی دارد .شهابزاده و همکاران ( )8100در
پژوهشی رابطه بین تفکر استراتژیک و ایجاد مدیریت دانش و نوآوری سازمانی را در
شرکت ملی توزیع نفت میاندوآب بررسی کردند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان
میدهد رابطه معناداری میان تفکر استراتژیک ،مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
وجود دارد .بر همین اساس ،فرضیه اول پژوهش به صورت ذیل بیان شده است:
فرضیه اول .تفکر استراتژیک بر گرایش به نوآوری در شرکتهای دانشبنیان تأثیر
معناداری دارد.
ریشه ارتباط تفکر استراژیک و یادگیری را میتوان در مکتب یادگیری که مینتزبرگ و
همکاران پیشنهاد دادند جستجو کرد .بر طبق این مکتب ،استراتژیها هنگامی ظهور
مییابند که مردم گاهی اوقات بهطور فردی و در بسیاری مواقع بهطور جمعی تصمیم
میگیرند که درباره یک موقعی ت و توانایی سازمان خود در مقابله با آن موقعیت
چیزهایی بیاموزند .استراتژیسازی باید به مرور زمان شکل یک فرایند یادگیری به
خود بگیرد (مینتزبرگ و همکاران .)0112 ،هراکلیوس ( )0112معتقد است که تفکر
استراتژیک شبیه به یادگیری دوحلقهای است و با برنامهریزی استراتژیک که شبیه به
یادگیری تک حلقهای است ،تفاوت دارد .کیسی و گلدمن ( )8101بیان میکنند که سه
مؤلفه اصلی نظریه یادگیری بزرگساالن - 0یادگیرنده ،فرایند یادگیری و زمینه  -در
رابطه با تفکر استراتژیک توسعه نیافته است .فرایند یادگیری برای تفکر استراتژیک به
عنوان آشفتگی ،تجربی و غیررسمی توصیف شده است .این خصوصیات به طور کلی
Adult learning theory
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در مورد مدیریت یادگیری به کار می رود ،نه صرفاً یادگیری تفکر استراتژیک .آنان
مدلی برای یادگیری تفکر استراتژیک ارائه کردند و اظهار داشتند که توسعهی توانایی
تفکر استراتژیک یک فرد یک فرآیندی یادگیری تجربی پویا ،تعاملی و تکرار شونده
است .اجزای این مدل شامل ،پاالیش ،0مفهومسازی ،آزمایش و پرسش است .این
مؤلفهها همچنین با عناصر اصلی یادگیری تجربی و نظریه یادگیری غیررسمی
همخوانی دارد (کیسی و گلدمن .)8101 ،برای یادگیری از محیط باید سازوکارها و
فرآیندهای الزم را فراهم ساخت .این امر سبب میشود تا تدریجاً درک کاملی از
عوامل کسب وکار و میزان تأثیرگذاری آنها در خلق ارزش برای مشتری حاصل
شود و این شناخت یکی از ارکان مهم شکلگیری تفکر استراتژیک به شمار میآید.
یادگیری می تواند چگونگی یادگیری را نیز بهبود داده و ظرفیت یادگیری سازمان را
توسعه بخشد .یادگیری با این نگرش صرفاً شامل تحلیل شرایط و درک بهتر نیازهای
مشتری نیست و ابعاد عمیق کشف قواعد جدید و خالقانه ارزش آفرینی برای مشتری
را نیز در بر میگیرد (غفاریان و کیانی .)0321 ،رهی و رحیمپور ( )0310در پژوهشی
رابطه بین رهبری تحولگرا ،تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی را با فرآیند حمایت
ایده توسعه محصول جدید در شرکتهای دانشبنیان مستقر در مرکز رشد جامع
دانشگاه فردوسی مشهد بررسی کردند .نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی تأثیر
مثبتی بر تفکر استراتژیک دارد .کریمی و عباسی ( )0310در پژوهشی به بررسی
رابطه بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان
وزارت ورزش و جوانان پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین یادگیری سازمانی و
مدیریت دانش با تفکر استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد .محمدی( )0318در
پژوهشی رابطه بین یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک را بررسی کرد .نتایج نشان
داد که بین یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ناظمی و همکاران ( )0321نیز در پژوهشی ارتباط بین تفکر استراتژیک و عملکرد با
نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس بررسی
کردند .یافتههای این محققان نشان میدهد بین تفکر استراتژیک و عملکرد رابطه
معناداری وجود دارد ،اما یادگیری سازمانی این رابطه را تعدیل نمیکند .با در نظر

Scanning
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گرفتن موارد فوق ،فرضیه دوم پژوهش در قالب ذیل بیان شده است:
فرضیه دوم .تفکر استراتژیک بر یادگیری استراتژیک در شرکتهای دانشبنیان تأثیر
معناداری دارد.
نوآوری سازمانی به عنوان یک ارزش فرهنگی ،دارای پتانسیل هدایت بنگاهها در دنبال
کردن یادگیری سازمانی است (دهقانیسلطانی و مصباحی .)0312 ،یادگیری سازمانی
الهامبخش دانش و ایده های جدید و در نتیجه افزایش توانایی سازمان برای درک و
کاربرد دانش و ایدهها است .نوآوری مستلزم تحول و بهرهبرداری از دانش موجود
است ،که با دانش به دست آمده از خارج از سازمان ترکیب شده و در میان اعضای
سازمانی ،معموالً از طریق تبادل دانش و اطالعات منتشر میشود .این فرآیند انتشار
دانش اجازه میدهد که سازمان و اعضای آن از تجربیات دیگران برای ایجاد ایدههای
جدید یاد بگیرند .سازمانهایی که مایل به ایجاد شرایط مطلوب برای نوآوری هستند،
باید یادگیری را در میان اعضای خود تشویق کنند (تامایو-تورس 0و همکاران.)8100،
بسیاری از محققان بر این نکته تأکید میکنند که گستره توانایی نوآوری شرکت،
ترکیب دانش خارجی با دانش موجود سازمان است .بنابراین اکثر مطالعات مطرح
میکنند که جهتگیری یادگیری ،ایدههای جدید به سازمان تزریق میکند ،توانایی درک
مفاهیم جدید را افزایش میدهد و خالقیت و توانایی کشف فرصتهای جدید را تقویت
میکند (خیمنز-خیمنزو همکاران .)8100 ،در واقع ،یادگیری و انتقال دانش و ایده در
محصوالت بهبود یافته و جدید ،فرآیندها و سیستمها برای منفعت شرکت ،هدف
اصلی قابلیت نوآوری است (حسینزاده شهری و شاهینی .)0319 ،خیمنز-خیمنز و
سانز-واال ) 8100( 8در پژوهشی رابطه نوآوری ،یادگیری سازمانی و عملکرد را در
 000شرکت اسپانیایی بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که یادگیری
سازمانی بر نوآوری تأثیرگذار است .خیمنز-خیمنز و همکاران ( )8100در پژوهش
دیگری نیز نقش میانجی جهتگیری یادگیری سازمانی را بین انتقال دانش معکوس و
نوآوری بررسی کردند .یافته های این محققان گویای این نکته است که جهتگیری
یادگیری سازمانی بر نوآوری تأثیرمعناداری دارد و همچنین به عنوان میانجی بین
انتقال دانش معکوس و نوآوری عمل میکند .تامایو-تورس و همکاران ()8100
پژوهشی را با هدف تجزیه و تحلیل تأثیر نقش یادگیری سازمانی و نوآوری بر
Tamayo-Torres
Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle
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تناسب استراتژیک در  810شرکت اروپایی با فناوری سطح باال انجام دادند .نتایج
نشان داد که یادگیری سازمانی بر نوآوری و تناسب استراتژیک تأثیرگذار است.
معطوفی و همکاران ( )0321نیز در پژوهشی نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و
عملکرد سازمانی را در  29بنگاه کوچک و خدماتی در شهر تهران بررسی کردند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد یادگیری محوری بر نوآوری و عملکرد شرکتها
مؤثر است .بر این اساس ،فرضیههای سوم و چهارم پژوهش به شکل ذیل بیان
شدهاند:
فرضیه سوم .یادگیری استراتژیک بر گرایش به نوآوری در شرکتهای دانشبنیان
تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :یادگیری استراتژیک بر رابطه بین تفکراستراتژیک و گرایش به
نوآوری در شرکتهای دانش بنیان نقش میانجی دارد.
روششناسی تحقیق
مدل مفهومی پژوهش حاضر بر مبنای فرضیات چهارگانهای که اشاره گشت ،طراحی
و تنظیم شده است .جهت بررسی تأثیرگذاری تفکر استراتژیک بر گرایش به نوآوری
و یادگیری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان ،از مدل بومی و سازمانی تفکر
استراتژیک رحمانسرشت و کفچه ( )0329در دو بعد محتوایی (چشمانداز ،خالقیت و
تفکر سیستمی) و فرایندی (ارتباطات استراتژیک و تجزیهوتحلیل استراتژیک) که مقاله
گلمحمدی و همکاران ( )0318نیز از آن بهره بردهاند ،استفاده شده است .وجه
یادگیری استراتژیک بر مبنای مدل سیرن و همکاران ( )8109در چهار بعد خلق دانش
استراتژیک ،انتشار دانش استراتژیک ،تفسیر دانش استراتژیک و اجرای دانش
استراتژیک مفهومسازی شده است .بعد گرایش به نوآوری نیز از مدل تئودیسو و
همکاران ( )8108استخراج شدهاند .مدل مفهومی در شکل  0به نمایش درآمده است.
پژوهش حاضر در پارادایم مطالعات اثباتگرایانه قرار دارد و به لحاظ هدف،
کاربردی و از نظر ماهیت در زمره پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی به شمار
میرود .جامعه آماری پژوهش ،شامل شرکتهای دانشبنیانی است که در نیمه دوم
سال  0319درخواست خود برای استفاده از خدمات توانمندسازی را به صندوق
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نوآوری و شکوفایی (زیرمجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری) ارائه دادهاند ،تحت
ارزیابی اعتباری قرار گرفتهاند و خدمات مورد نیاز را در راستای اجرای طرح و ایده
نوآورانه خود دریافت کردهاند و در نتیجه از حیث دسترسی به منابع موردنیاز مانعی
برای نوآوری در پیش روی خود نداشتهاند .با توجه به آنکه  002شرکت دانشبنیان
حائز چنین شرایطی بودند ،برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی (انتخاب
نمونهها از لیست کل اعضای جامعه آماری بر اساس اعداد تصادفی تخصیص داده
شده به هر یک از اعضای جامعه آماری) و برای تعیین تعداد نمونههای موردنیاز از
فرمول کوکران استفاده شد و بر این اساس ،دادهها به طور تصادفی از  009شرکت
دانشبنیان گردآوری شد.

تفکراستراتژيک
يادگیریاستراتژيک
خلقدانشاستراتژیک
گرايشبه نوآوری

چشمانداز
خالقیت

انتشاردانشاستراتژیک

تفکرسیستمی

تفسیردانشاستراتژیک

ارتباطات استراتژیک

اجرای دانشاستراتژیک

تجزیهوتحلیل استراتژیک

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

از آنجاییکه برای تحلیل در پژوهش حاضر ،سطح شرکت موردانتظار بوده است،
مدیران شرکتها پاسخدهندگان به پرسشنامهها را تشکیل میدهند .ابزار گردآوری
دادهها در این پژوهش شامل پرسشنامهای با طیف لیکرت پنج گزینهای است که در
این پرسشنامه برای سنجش تفکر استراتژیک از پرسشنامه پژوهش گلمحمدی و
همکاران ( )0318شامل  00گویه ،برای سنجش یادگیری استراتژیک از پرسشنامه
سرین و همکاران ( )8109شامل  00گویه و برای سنجش گرایش به نوآوری از
پرسشنامه تئودیسو و همکاران ( )8108شامل  0گویه استفاده شده است .پایایی این
پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد ارزیابی قرار گرفته
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است و برای تضمین روایی محتوایی و صوری از نظر خبرگان و استفاده از
پرسشنامه های استاندارد و در روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی ،روایی همگرا و
تشخیصی بهره گرفته شده است .در نهایت آنکه با توجه به حجم نمونهها ،از
نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSبرای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
درادامه ابعاد و شاخصهای متغیرهای پژوهش آمده است.
جدول  -1ابعاد و شاخصهای متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

شاخص

تفکراستراتژیک

چشمانداز

ارزشها و عقاید مشترک-قصد مشترک

خالقیت

-خلق محصول ،خدمت ،ایده ،رویه یا فرایندی مفید و ارزشمند

تفکرسیستمی

دیدن سازمان بهعنوان یک جز از یک کل و سیستم بزرگتردرک روابط درونی بین پدیدهها به جای روابط علی و معلولی-شناخت و توجه به فرایند تغییر در سیستمها

ارتباطات استراتژیک

گفتگوهای استراتژیک-نشستها و جلسات تفکراستراتژیک

تجزیه و تحلیل استراتژیک

استفاده از اطالعات-فرایند تصمیمگیری

یادگیری استراتژیک

خلق دانش استراتژیک

جست و جوی خالقانه در تمامی سطوح سازمانگسترش حوزۀ جست و جو فراتر از استراتژیهای فعلی-خلق طرحهای استراتژیک جدید

انتشار دانش استراتژیک

ارتباطات رو به باال و باز از سطوح پایینتر-روشهای متنوع برای انتقال تجربیات استراتژیک غنی

تفسیر دانش استراتژیک

حسگیری استراتژیک و درک به اشتراک گذاشته شدهپرسش و به چالش کشیدن مفروضات قدیمی-طرحهای تفسیری جدید برای ترسیم دانش استراتژیک

اجرای دانش استراتژیک

حافظۀ سازمانی-ادغام استراتژیهای جدید با استراتژیهای رسمی

گرایش به نوآوری

-

-جستجوی ایدههای جدید و بدیع

منبع (رحمانسرشت و کفچه ()0329؛ سیرن ()8108؛ تئودیسو و همکاران ())8108

تجزيه و تحلیل دادهها
پیش از تجزیه و تحلیل دادهها در قالب مدل پژوهش ،الزم است اشارههایی به ارزیابی
پرسشنامههای پژوهش در دستور کار قرار گیرد .همانگونه که در بخش روش
تحقیق اشاره شد ،ارزیابی پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و
شاخص پایایی ترکیبی به انجام رسیده است .برای تأیید پایایی پرسشنامه مقدار
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ضریب آلفای کرونباخ و مقدار شاخص پایایی ترکیبی باید از  1/9بیشتر باشد.
بهمنظور ارزیابی روایی پرسشنامه ،از نظرات خبرگان و روایی همگرا ( )AVEبهره
گرفته شده است .مقدار مطلوب معیار ( )AVEبرای تأیید روایی ،مقادیر بیشتر از 1/0
است .نتایج این ارزیابیها در جدول  8مورد اشاره قرار گرفتهاند ،با توجه مقادیر درج
شده ،روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها تأیید میشود.
جدول-2ضريب آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی ،روايی همگرا
ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی ()CR

روایی همگرا ()AVE

تفکراستراتژیک

1/210

1/203

1/002

یادگیری استراتژیک

1/200

1/211

1/010

گرایش به نوآوری

1/200

1/210

1/020

متغیر

عالوه بر روایی همگرا ،برای ارزیابی روایی تشخیصی در سطح معرف (متغیرهای
مشاهده پذیر) از آزمون بار مقطعی استفاده شده است .چنانچه بار عاملی هر متغیر
مشاهدهپذیر بر روی متغیرهای پنهان مربوط به خود حداقل  1/0بیشتر از بار عاملی
همان متغیر مشاهده پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشد ،مدل اندازهگیری مربوطه
دارای روایی تشخیصی در سطح سازههایش است (محسنین و اسفیدانی.)0313 ،
باتوجه به خروجی آزمون بار مقطعی در نرم افزار  Smart PLSروایی تشخیصی
تأیید میشود .0به منظور ارزیابی روایی ابزار تحقیق و کشف عوامل تشکیل دهندهی
هر متغیر آشکار ،از تحلیل عامل تأییدی استفاده شده است .در جدول  ،3بارهای
عاملی مربوط به گویههای ابزار تحقیق آورده شده است.
جدول -2بارعاملی گويههای پرسشنامه
تفکراستراتژیک
گویه

گرایش به نوآوری

یادگیری استراتژیک

بارعاملی

گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

0

1/90

1

1/00

0

1/01

1

1/00

0

1/21

8

1/01

01

1/00

8

1/93

01

1/02

8

1/23

3

1/00

00

1/00

3

1/91

00

1/01

3

1/29

0

1/00

08

1/01

0

1/00

08

1/09

0

1/91

0

1/09

03

1/00

0

1/01

03

1/00

0

1/03

00

1/90

0

1/93

00

1/02

9

1/02

9

1/93

00

1/90

2

1/01

2

1/00

00

1/02

 - 0باتوجه به افزایش حجم مقاله از آوردن خروجی آزمون بار مقطعی خودداری شده است.
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باتوجه به جدول ،3بارعاملی همه گویههای پرسشنامه بیشتر از مقدار  1/0است که
نشان از روایی مناسب ابزار تحقیق است.
برازش مدل
یکی از معیارهای برازش مدل معیار ضریب تعیین ( )R2است که معیاری اساسی
برای ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا (وابسته) به شمار میآید .چین ،0ارزشهای
 R2معادل  1/33 ،1/09و  1/01در مدل مسیر  PLSرا به ترتیب قابل توجه ،قابل قبول
و ضعیف توصیف میکند (چین .)0112 ،مقدار  R2به دست آمده برای یادگیری
استراتژیک و گرایش به نوآوری به ترتیب برابر  1/587و  1/581است که نشان دهنده
برازش قابل قبول مدل است .از دیگر معیارهای برازش ،معیار برازش مدل کلی
( )GOFاست و معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود (محسنین و
اسفیدانی .)0313 ،مقدار  GOFاز طریق فرمول  0محاسبه میشود:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × ̅𝑅̅̅2
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝑐√ = 𝐹𝑂𝐺

فرمول 0

نتایج آزمون این معیار در جدول  0آمده است.
جدول -4معیار برازش کلی مدل
متغیرها

ضریب تعیین

مقدار اشتراکی Communality

تفکراستراتژیک

R2
-----

1/002

یادگیری استراتژیک

1/022

1/010

گرایش به نوآوری

1/020

1/020

میانگین

1/020

1/000

GOF

1/003

مطابق با نتایج جدول  ،0مقدار معیار  GOFبرابر  1/003است که نشان از برازش قوی
مدل تحقیق دارد.
آزمون فرضیهها
برای آزمون فرضیهها باید ضرایب مسیر و معناداری ضرایب مسیر را بررسی کنیم.
معیار تأیید فرضیه ها مقدار معناداری ضرایب مسیرها است که باید بیشتر از مقدار

Chin
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 0/10باشد .در شکلهای  8و  3مدل تحقیق در دو حالت ضرایب مسیر و معناداری به
نمایش درآمده است.

شکل -2مدل پژوهش در حالت ضرايب مسیر

شکل -2مدل پژوهش در حالت معناداری

جدول ،0خالصه نتایج حاصل از تحلیل مدل و بررسی فرضیههای پژوهش را نشان
میدهد.
جدول -2نتايج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها
 )0تفکراستراتژیک← گرایش به نوآوری

ضریب مسیر

مقدار T

نتیجه

1/300

3/190

پذیرش

 )8تفکراستراتژیک← یادگیری استراتژیک

1/909

09/139

پذیرش

 )3یادگیری استراتژیک← گرایش به نوآوری

1/000

0/003

پذیرش

ضریب مسیر

نتیجه

1/300

پذیرش

فرضیه
 )0تفکراستراتژیک← گرایش به نوآوری

از طریق
یادگیری استراتژیک
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باتوجه به نتایج جدول  ،0فرضیه اول تحقیق مبنی بر تأثیر تفکر استراتژیک بر گرایش
به نوآوری با ضریب مسیر  1/300و مقدار معناداری ( 3/190بیشتر از مقدار )0/10
مورد پذیرش قرار میگیرد .فرضیه دوم پژوهش نیز مبنی بر تأثیر تفکر استراتژیک
بر یادگیری استراتژیک با ضریب مسیر  1/909و مقدار معناداری ( 09/139بیشتر از
مقدار  )0/10مورد پذیرش قرار میگیرد و بدین معناست که تفکر استراتژیک بر
افزایش یادگیری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تأثیر یادگیری استراتژیک بر گرایش به نوآوری با
ضریب مسیر  1/000و مقدار معناداری ( 0/003بیشتر از مقدار )0/10مورد پذیرش
قرار می گیرد ،بدین معنا که یادگیری استراتژیک بر افزایش گرایش به نوآوری در
شرکت های دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری دارد .به عالوه ،نتایج تحلیل مسیر
نشان میدهد که تفکر استراتژیک عالوه بر تاثیرگذاری مستقیم ،به صورت
غیرمستقیم و از طریق یادگیری استراتژیک بر گرایش به نوآوری تأثیر دارد .مقدار
این اثرگذاری از حاصل ضرب مسیر تفکر استراتژیک بر یادگیری استراتژیک و مسیر
یادگیری استراتژیک بر گرایش به نوآوری بهدست میآید و برابر  1/300است .از
آنجاییکه این مقدار بیشتر از اثر مستقیم معادل با  1/300است ،میتوان بیان نمود که
یادگیری استراتژیک بر رابطه تفکراستراتژیک و گرایش به نوآوری اثر میانجی دارد و
در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش نیز مورد تأیید قرار میگیرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
شرکتهای دانشبنیان بر مبنای نوآوری شکل گرفتهاند و با تغییر و تحوالت
نوآورانه ،فضای بازار جدیدی را خلق کردهاند .با توجه به اتکای این شرکتها بر
نوآوری ،واضح است که کندی ،لَختی ،نارسایی و عدم پویایی جریان نوآوری در این
شرکتها نه تنها رشد و سودآوری آنها را تهدید میکند ،بلکه میتواند حیات و بقای
آنها را به خطر بیاندازد .مطالعه نوآوری در اینگونه شرکتها جنبههای مختلفی دارد
و تنها محدود به موانعی نیست که به دلیل خاستگاههای مختلف از قبیل ضعف نیروی
انسانی ،شرایط حاکم بر فضای کسبوکار ،محدودیت در دسترسی به منابع و
فناوری های موردنیاز یا مسائل نهادی ،نوآوری را با چالش روبهرو میسازند .جنبه
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دیگری که پرداختن بدان اهمیت دارد ،میل و گرایش به نوآوری است .با فرض بر رفع
همه موانع پیش روی نوآوری ،این گرایش به نوآوری است که در صورت فقدان آن،
شرکت قادر به خلق جریان مستمر و پیوستهای از نوآوری در محصول ،فرایند و مدل
کسبوکار نیست .پژوهش حاضر با تمرکز بر این نقطه کلیدی به بررسی رابطه تفکر
استراتژیک و یادگیری استراتژیک بر گرایش به نوآوری در شرکتهای دانشبنیان
پرداخته است .یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش نشان
میدهد که تفکر استراتژیک بهصورت مستقیم بر گرایش به نوآوری شرکتهای دانش
بنیان تأثیرگذار است .تفکر استراتژیک به واسطه افزایش توانایی شرکت در درک و
تشخیص فرصتهای پنهان و زایش ایدههای بدیع (خالقیت)؛ پرورش قدرت
جامعنگری و نگاه به شرکت بهعنوان جزئی از یک سیستم بزرگتر (تفکر سیستمی)؛
تقویت همسویی میان ارکان مختلف برای نیل به یک مقصد مشترک (چشمانداز)؛ و
ترویج و تسری استراتژی در سطوح مختلف سازمان و میان نیروهایی با
پیشزمینهها و توانمندیهای گوناگون (ارتباطات استراتژیک) ،گرایش به نوآوری را
تقویت میکند .تأیید فرضیه نخست در این پژوهش همراستا با نتایج پژوهشهای
شهابزاده و همکاران ( ،)8100یعقوبی و همکاران ( ،)0310دیانتنژاد و ایرجپور
( ،)0310فیض و روحاالمینی ( ،)0318و خاکسار و همکاران ( )0318است .به عالوه
اینکه ،تأیید این فرضیه گویای اهمیت این نکته است که نوآوری تماماً برآمده از
توانمندیها و قابلیتهای سختِ فنی نیست و قابلیتهای مدیریتی یا نرم ،نقش مهمی
در پدیدآوردن گرایش به نوآوری دارند .آنچه در فضای کسبوکارهای دانشبنیان
میگذرد ،تمرکز بر عوامل سختِ فنی و غفلت از مولفههای نرم است .پرورش مهارت
تفکر استراتژیک ،که به زعم محققان و اندیشمندان مهارتی آموختنی است
(لشکربلوکی و جاللی ،)0319 ،میتواند اهمیتی همپای عوامل سختِ فنی داشته باشد.
یافته های حاصل از فرضیه دوم نشان داد که تفکر استراتژیک بر یادگیری استراتژیک
در شرکتهای دانشبنیان تأثیرگذار است .توسعه قابلیت تفکر استراتژیک سبب
افزایش ظرفیت یادگیری شرکتهای دانشبنیان میشود .این یادگیری هم در زمینه
مسائل فنی و هم در زمینه درک نیازهای نهفته بازار رخ میدهد .بدینترتیب ،تفکر
استراتژیک هم میتواند ظرفیت یادگیری را در بهرهبرداری از نوآوریهای موجود
ارتقا دهد و هم به سازمان قدرت اکتشاف بدهد تا فرصتهای نو را بیابد و از آنها
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استف اده کند .آنچه در این پژوهش برای فرضیه دوم به تأیید رسید ،با نتایج
پژوهشهای رهی و رحیمپور ( ،)0310کریمی و عباسی ( )0310و محمدی ()0318
همراستا است .تحلیل فرضیه سوم نیز نشان میدهد که یادگیری استراتژیک بر
گرایش به نوآوری در شرکتهای دانشبنیان تأثیرگذار است .شرکتهای دانشبنیان
با افزایش آگاهی و دانش استراتژیک و بهرهگیری از تجربه و آموختهها ،تمایل
بیشتری به خلق فرصتهای بدیع و نوآورانه خواهند داشت .محققانی همچون تامایو-
تورس و همکاران ( ،)8100خیمنز-خیمنز و همکاران ( ،)8100خیمنز-خیمنز و سانز-
واال ( ،)8100و معطوفی و همکاران ( )0321نیز چنین یافتهای را در مطالعات خود
تأیید کردهاند .این نتیجه گویای این نکته است که مدیران شرکتهای دانشبنیان و
سیاستگذارانی که در مراکز رشد شرکتهای دانشبنیان مشغول به فعالیتاند ،باید
برنامهها و سیاستهای منسجمی برای ارتقای ظرفیت یادگیری شرکتهای
دانشبنیان داشته باشند .این برنامه ها تنها نباید محدود به دانش فنی باشد ،ارتقای
مهارت های نرم ،چنانچه در نتایج این تحقیق مشخص است ،نقش بسزایی در افزایش
گرایش به نوآوری دارد و نوآوری در عصر حاضر دیگر محدود به مهارتها و دانش
فنی نیست.
عالوه بر تأثیر مستقیم تفکر استراتژیک بر گرایش به نوآوری ،تحلیل دادهها نشان
میدهد تفکر استراتژیک به صورت غیرمستقیم و از طریق یادگیری استراتژیک نیز
باعث افزایش تمایل شرکتهای دانش بنیان به نوآوری خواهد شد .مقایسههای آماری
حاکی از قوت نسبی این رابطه غیرمستقیم از رابطه مستقیم تفکر استراتژیک بر
گرایش به نوآوری است .بدینترتیب میتوان گفت که توسعه قابلیت تفکر استراتژیک
در شرکتهای دانشبنیان موجب میشود که شرکتها به دنبال افزایش آگاهی و
دانش استراتژیک در سطح سازمان باشند ،از تجربهها بیاموزند و آموختههای خود
را در جهت ایدهپردازی و خلق نوآوری بهکار گیرند .این نتیجه به نوعی منطبق با
مفهوم استراتژی انطباقی 0و رویکرد تجربهگرایی است که به مرور با اقبال بیشتری
در ادبیات مدیریت استراتژیک روبهرو میشود و میتواند جایگزینی برای رویکرد
کالسیک به استراتژی باشد.
Adaptive Strategy
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در جمعبندی از یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای ذیل قابل ارائه هستند:


شرکتهای دانشبنیان باید با سرمایهگذاری و صرف منابع بر پرورش

مهارت تفکر استراتژیک ،گرایش به نوآوری را تقویت کنند تا اطمینان بیشتری از
تداوم جریان نوآوری حاصل نمایند .سیاستگذاران نیز میتوانند با حمایت از
شرکتهای دانش بنیان در قالب فراهم آوردن زمینه استفاده از خدمات مشاوره به
جای آنکه صرفا به تأمین منابع مالی برای این شرکتها بپردازند ،ظرفیت تفکر
استراتژیک را در این شرکتها تقویت کنند .شرکتهای دانشبنیان به سبب
محدودیتهای مالی اغلب دسترسی مناسبی به مشاوران مجرب ندارند ،بنابراین بخش
مهمی از تالش برای فراهم آوردن بستر تفکر استراتژیک و ارتقای این قابلیت باید در
سطح سیاستگذاری به انجام برسد و سیاستگذاران ،این مسئله را به موازات تأمین
منابع مالی ،یکی از رسالتهای خود قلمداد کنند.


شرکتهای دانشبنیان باید فرصت بیشتری به تجربهگرایی بدهند تا ظرفیت

یادگیری استراتژیک خود را ارتقا دهند .یادگیری استراتژیک هم به تنهایی بر گرایش
به نوآوری تأثیرگذار خواهد بود و هم میتواند تأثیرگذاری تفکر استراتژیک بر
گرایش به نوآوری را تقویت کند .تجربهگرایی و در پیش گرفتن رویکرد انطباقی
میتواند انرژی بیشتری برای نوآوری در شرکتهای دانشبنیان مهیا سازد.


نوآوری در عصر حاضر دیگر محدود به نوآوری در محصول و فرایند

تولید محصول نیست ،بلکه نوآوری در مدل کسبوکار و ارزشهای پیشنهادی به
مراتب ارزشافزوده بیشتر و پایدارتری دارد و این نوآوری جز با تحول در
شیوههای اندیشیدن و پذیرایی از رویکردهای نو امکانپذیر نیست .مدیران
شرکتهای دانش بنیان با افزایش ظرفیت تفکر استراتژیک در سازمان خود میتوانند
گرایش به نوآوری را به سوی نوآوریهای بنیادینتری همچون نوآوری در مدل
کسبوکار هدایت کنند.
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Introduction: The biopharmaceutical industry has several notable characteristics
such as high R&D costs of $ 125 million to $ 250 million per drug, long-term
commercialization cycles, and very complex and often long-term legislative
procedures. All of these are associated with a high level of inherent uncertainty in
the innovation process. Another characteristic of the biotechnology industry is the
division of the innovative workforce between biotechnology R&D firms and
pharmaceutical firms (customers) according to their capabilities. Dynamic
knowledge bases such as genomes, molecular biology and proteomics as well as the
novelty and fluidity of the biotechnology industry's scientific and technical
knowledge needed to develop new products. This shows that the collaboration
between companies is beneficial. Because the biotechnology industry includes a
population of relatively young companies (e.g., proprietary biotechnology
companies), there exists research partnership among these venture entrepreneurs,
established and sustainable companies, and / or universities (Sorrentino and Garaffo,
2012) As mentioned above, adopting a strategy of participatory commercialization
in today's changing environment is one of the vital business strategies of the firm
(Standing et al., 2008). The increasing trend of coalition building since the 1980s
and the increasing share of revenue from the implementation of this strategy in firms
indicate the growing importance of their use (Kanzanilo et al., 2017). The output of
the participatory approach has received much attention as a commercialization
strategy in the form of performance, and many researchers have looked at the issue
from different dimensions and angles. However, the lack of a comprehensive view
of all the dimensions and constructs that determine performance is felt in the
research literature. Thus, the present study seeks to identify the determinants of the
performance of the participatory commercialization strategy (strategic alliance) in
the bio-pharmaceutical industry (biosimilar). The study helps to develop the
theoretical foundations of commercialization strategies by reviewing the latest
articles in the reputable scientific databases. Then, a model extracted from the
research literature is validated through the group modeling technique by 20 industry
experts and 10 academic experts. The results are presented as the final model in the
research.
Methodology: In general, the design of the present study is based on the five-step
approach presented by McKenzie et al. (1999). Accordingly, the research stages
include 1) research design: explaining the problem and reviewing the theoretical
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background, 2) conducting research and model construction: developing a
conceptual framework and determining the relevant structures, 3) research
validation: general validation of research and data collection, 4) data analysis:
analysis of the results using descriptive-analytical statistical methods and partial
least squares, and 5) reporting the research results: summarizing the research
findings and documenting the research analyses. The present study is in the field of
combined research (qualitative-quantitative) in terms of the purpose and
developmental in terms of data nature and analysis style. This research in the
qualitative part is done through interviews and in the quantitative part through
surveys. According to the objectives and type of the research, in terms of the
methodology, survey is the most appropriate method. It is a method in which
measurement tools are used to obtain data about the statistical sample with high
accuracy, speed and efficiency, and its results can be generalized to a larger
community. The sampling method in this research in the qualitative part is
theoretical sampling, and the statistical population of the research is all the research
published in valid domestic and foreign scientific databases until 2020. The studies
have been scoured in order to obtain a sample that causes theoretical saturation.
Theoretical validity was the basis of the validity of this study. In order to achieve it,
extensive field studies, theoretical pluralism, and experts’ opinions were used. In
addition, the model for performance prediction by the Biopharma's participatory
commercialization strategy in Iran has been done through the validation steps of
Lavache (1975).
Results and Discussion: In this study, a group of 30 people was selected as the
focus group. Based on the criterion of action and the structure of the conceptual
model, the value of content validity ratio (CVR) was calculated. The demographic
characteristics of respondents included age, level of education, gender, history of
activity in the field of medicine, history of activity in the field of biosimilars, and
research background in the field of biosimilars commercialization strategies. Most
experts (more than 70%) were in the age range of 36 to 51 years. More than 83% of
the responding experts had PhD degrees. Only one female respondent was present in
the panel of experts. More than 75% of the experts had at least six years of
experience in the pharmaceutical field. More than 46% of them had more than 10
years of experience in the field of biosimilars. In addition to the history of practical
activities in the field of biopharma, the panel of research experts had research
backgrounds. There were also master's theses, doctoral dissertations, books,
dissertation consultations, articles, and research projects. The quorum required for
the content validity ratio for each of the indicators waa 0.33.
Conclusion: This study addresses a set of underlying factors including dynamic
management of coalition capability, social capital, learning, ownership regimes,
productive resource composition, coalition governance, opportunistic behavior, trust,
conflict management, relational capital, partner appropriateness and environmental
dynamics. The study aims at the formation of strategic alliances for the
commercialization of biopharmaceuticals. In previous studies, however, these
factors were not examined simultaneously and comprehensively. Currently, the
dominant commercialization in the Iranian biosimilar industry is based on an
independent and individualized strategy.
Keywords: Collaborative Commercialization Strategy, Strategic alliance,
Mackenzie Approach, bio-pharmaceutical.
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عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی :ائتالف استراتژيک
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چکیده
یک انتخاب استراتژیک بسیار مهم شرکتهای فناوریمحور در صنعت داروهای زیستی،
استراتژی تجاریسازی است .تشکیل ائتالفهای استراتژیک یکی از شیوههای غالب
تجاریسازی در صنعت زیستداروها است .هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل جامع عوامل
تعیینکننده عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت داروهای زیستی کشور با
رویکرد پنج مرحلهای مککنزی شامل؛ طراحی تحقیق ،انجام تحقیق و ساخت مدل،
اعتبارسنجی تحقیق ،تجزیهوتحلیل دادهها و گزارش تحقیق است .به منظور ساخت مدل
مفهومی پژوهش ،بر اساس مرور نظاممند ادبیات پژوهش ،سازههای تعیینکننده شناسایی
شدند .نتیجه اعتبارسنجی مدل مستخرج از ادبیات بر اساس نظر خبرگان صنعت داروئی
کشور با روش رتبه اعتبار محتوایی الوشه از این قرار است :عوامل؛ تناسب شرکاء ،سرمایه
رابطهای ،مدیریت تعارض ،قابلیت پویای مدیریت ائتالف و اعتماد بهعنوان پیشبینهای
عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی مطرح هستند .الزم به ذکر است که عوامل
استخراجی دیگر نظیر؛ پویائی محیطی ،رفتار فرصتطلبانه ،اداره ائتالف ،ترکیب منابع مولد،
رژیمهای مالکیت ،یادگیری و سرمایه اجتماعی در صنعت بایوسیمیالرهای کشور مطمح نظر
نبوده است.
کلمات کلیدی :استراتژی تجاریسازی مشارکتی ،ائتالف استراتژیک ،رویکرد مککنزی،
زیستدارو.

 -0نویسنده مسئولshakeri.roya@iausdj.ac.ir :

 072نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1422

مقدمه
صنعت داروهای زیستی مشخصههای قابل توجه متعددی دارد .ازقبیل مخارج باالی
تحقیق و توسعه 001تا 011میلیون دالر برای هر دارو) ،چرخههای طوالنیمدت
تجاریسازی و رویههای تصویب قانونی بسیار پیچیده و غالباً طوالنیمدت .همه
موارد مزبور با سطح باالی عدمقطعیت ذاتی در فرآیند نوآوری همراه هستند.
مشخصه دیگر صنعت زیستفناوری ،تقسیم نیروی کار نوآورانه بین بنگاههای
 D&Rبیوتکنولوژی و بنگاههای دارویی (مشتری) مطابق با قابلیتها و توانمندیهای
آنها است .پایگاههای دانشی پویا ازقبیل ژنومها ،زیستشناسی مولکولی و
پروتئومیکس0ها ،تازگی و سیالیت دانش علمی و فنی صنعت زیستفناوری ،که برای
توسعه محصوالت جدید مورد نیاز است ،نشان میدهد که همکاری میان شرکتها
مفید و سودمند است .از آنجا که صنعت بیوتکنولوژی جمعیتی از شرکتهای نسبتا
جوان را شامل میشود (شرکتهای اختصاصی زیست فناوری (،0)RBD
مشارکتهای تحقیقاتی در میان این کارآفرینان مخاطرهپذیر ،شرکتهای مستقر و
پایدار و/یا دانشگاهها ،عنصر اساسی مدلهای کسبوکار این شرکتها هستند
(سورنتینو و گارافو .)0100 ،3بنگاههای فناوریمحور که مالک ایدهها و محصوالت
نوآورانه هستند غالباً با کمبود منابع مالی الزم برای تکمیل چرخه اقتصادیشان
مواجه هستند .این شرکتها کاندیدها و گزینههای ایدهآلی برای تشکیل ائتالف
استراتژیک با شرکتهای داروسازی سنتی فعال موجود هستند (رادفر و همکاران،
 .)0390بنگاههای جدید زیستفناوری معموالً بهجای نگرانیها و دلمشغولیهای
کسبوکار ،بر موضوعات و مسائل فناورانه متمرکز هستند .در سالهای اخیر بهدلیل
تغییرات تکنولوژیکی سریع و نیز الگوهای متغیر رقابت و تجارت بینالمللی،
ائتالفهای استراتژیک بین بنگاهها افزایش قابل توجهی داشته است (وزکوز 0و
همکاران .)0112 ،بنگاههای زیستفناوری نوپا معموالً در  D&Rمحصول توانمند
هستند (فعالیتهای باالدستی 1در حالیکه بنگاههای پایدار (داروسازیها) دانش فنی
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ائتالفها،

سرمایهگذاریهای مشترك ،و این قبیل تنظیمات مشارکتی ،راهحلهای آشکار و
واضحی برای کنار هم قرار دادن این دو نوع از بنگاهها برای خلق ارزش از طریق
ترکیب قابلیتها و توانمندیهای مکمل آنها است (کیم .)0100 ،بنابراین انتخاب
استراتژیهای مشارکتی برای شرکتهای جوان زیستفناوری امری بنیادین است
(دوستار و شکیبا جمال آباد0391 ،؛ جعفرنژاد و همکاران0390 ،؛ آقاجانی و همکاران،
 .)0393و شرکتهای داروئی پایدار نیازمند دسترسی به تازهترین فناوریهای
توسعهیافته توسط شرکتهای جدید زیستفناوری هستند (دیستره و پاجاگوپاالن،0
.)0100
اتخاذ استراتژی تجاریسازی مشارکتی در محیط متغیر امروزی یکی از
استراتژیهای حیاتی کسبوکار بنگاهها است (استندیگ و همکاران.)010 :0111 ،3
روند فزاینده ایجاد ائتالفها از دهه  0911و افزایش سهم درآمد ناشی از بهکارگیری
این استراتژی در بنگاهها بیانگر اهمیت فزاینده بهکارگیری آنها میباشد .تأسیس یک
بنگاه نوپا و ورود آن به ائتالف با یک بنگاه دارویی موجود به سرعت بهعنوان
مکانیسم غالب تجاریسازی در صنعت زیستدارویی مطرح گردیده است .خروجی
رویکرد مشارکتی به عنوان استراتژی تجاریسازی در قالب عملکرد ،بسیار مورد
توجه قرار گرفته است  .به این ترتیب پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی عوامل
تعیینکننده عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی (ائتالف استراتژیک) در صنعت
د اروهای زیستی (بایوسیمیالر) کشور است .پژوهش حاضر با بررسی مقاالت بهروز
موجود در پایگاههای علمی معتبر دنیا به بسط مبانی نظری استراتژیهای
تجاریسازی کمک خواهد کرد .سپس مدل مستخرج از ادبیات پژوهش با روش تکنیک
مدلسازی گروهی توسط گروه خبرگان متشکل از  01خبره صنعت و  01خبره
دانشگاهی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و نتایج تحت عنوان مدل نهائی در پژوهش
ارائه شده است.

1.

Down stream
Diestre & Pajagopalan
3. Standing
2.
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ائتالف و یا شراکت استراتژیک ،توافق مشارکتی است میان دو یا چند شرکت که به
واسطه آن با مشارکت در منابع مادی و معنوی یکدیگر ،سعی در ارتقاء موقعیت
رقابتی و عملکردی خود دارند (حقیقی کفاش و همکاران .)0390 ،ادبیات تجاریسازی
مشارکتی ،تجمیع و انباشت دانش را به عنوان نتیجه کلیدی همکاریهای بینسازمانی
شناسایی کردهاند .بسیاری از ائتالفها فراتر از انتظارات اولیه شرکتهای همکار
تکامل مییابند و نقطهنظر واقعی ائتالفها به ویژه بر خلق فرصتهای غالبا
غیرمنتظره و جدید ،به عنوان منبع مهم ارزش حاصل از همکاری تأکید میکنند.
اهدافی ازقبیل کاهش هزینه ،کاهش ریسک ،مزیتهای زمانی ،دسترسی به سرمایه،
توسعه خط محصول ،دسترسی به بازارهای جدید ،پخش بار مالی ،دسترسی به
زیرساخت شبکه ،دسترسی به شبکه فروشها ،دسترسی به دانش فنی ،دسترسی به
دانش فروش و بازاریابی ،بهرهبرداری بیشتر از زیرساخت شبکه خود و بهرهبرداری
بیشتر از شبکه فروش خود از جمله اهدافی هستند که در بررسی عملکرد ائتالفها به
آنها توجه میشود (آنتونیو و ماریو .)0100 ،0یکی دیگر از منظرهای سنجش عملکرد
ائتالف ،بررسی ائتالف ها از نظر عملکرد فناورانه است .متغیر عملکرد فناورانه 0به این
ترتیب اندازهگیری میشود که آیا داروی کاندید توسعهیافته در یک ائتالف به مرحله
بعدی در فرآیند توسعه پیشروی میکند یا خیر .با شرط رسیدن داروی کاندید به
مرحله آزمایشهای پیشبالینی ،ائتالف در صورتی موفق است که نشانههایی از
رسیدن داروی کاندید به فاز اول آزمایشهای بالینی پس از گذشت سه سال از زمان
رسیدن به آزمایشات پیشبالینی وجود داشته باشند .همچنین با این شرط که داروی
ک اندید به فاز اول یا فاز دوم آزمایشات بالینی رسیده باشد ،در صورت وجود
نشانه ای از اینکه داروی کاندید در عرض پنج سال از زمان رسیدن به فاز اول یا فاز
دوم آزمایشهای بالینی ،به فاز سوم آزمایشات بالینی رسیده باشد آنگاه ائتالف
موفق محسوب میشود (کیم.)0100 ،3
بر اساس مرور نظاممند صورتگرفته بر ادبیات پژوهش و بررسی پیشینه مطالعات
انجامشده در حوزه عملکرد تجاریسازی مشارکتی ،عوامل متعددی به استناد ادبیات
1.

António & Mário
Technological performance
3. Kim
2.
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میتوانند تعیینکننده عملکرد باشند که در ادامه به تفصیل به بیان مکانیسم عمل این
عوامل و مطالعات مؤید آنها پرداخته شده است .الزم بهذکر است که ترتیب ارائه
عوامل ،بیانگر اهمیت آنها نیست.
قابلیتها (توانمندیهای) 0پویای مدیریت ائتالف :دانشمندان متعددی به تفاوتهای بین
منابع و قابلیتها اشاره کردهاند .قابلیت ائتالف بهعنوان یک منبع مرتبه باالتر 0تعریف
شده است ک ه اکتساب و تقلید از آن دشوار است ،و پتانسیل ارتقا عملکرد پورتفوی
ائتالف های شرکت را داراست .این منبع مرتبه باالتر از طریق مکانیسمهای یادگیری
اکتساب میشود و قادر است توانایی شرکت را برای انجام الگوهای تکراری عمل،
مانند شناسایی شرکا ،شروع روابط یا تجدید ساختار ائتالفهای فردی و همچنین
سبد ائتالف ها افزایش دهد .نکته مهم این است که این سازوکارها میتوانند بهعنوان
اصول سازماندهی برای تسهیل انتقال و انطباق دانش و اعمال به گستره وسیعتری از
افراد عمل کنند .به احتمال زیاد افراد داخل شرکت از طریق جذب ،انتشار و کاربرد
دانش مدیریت ائتالف در الگوی فعالیتهای پایدار و تکراری مشارکت میکنند
(هیمریسک و دایسترس .)0110 ،3قابلیت مدیریت ائتالف بهعنوان فرآیند توسعه و
تداوم مزیتهای رقابتی مرتبط با تعلق داشتن به یک شبکه فراگیر از مشارکتها
است .بهعالوه ،بر مجموعه ویژهای از روابط ،با اجزاء و عناصر ساختاری ،رابطهای،
و شناختی مبتنی است .این قابلیت ،قابل انتقال نخواهد بود و تنها توسط خود
شرکتها ایجاد میگردد .این امر ممکن است همچنین نتایج عملکرد رقابتی را بهدلیل
خاصبودن این قابلیت برای شرکت ،کمیابی و تقلید و جایگزینی مشکل آن برای رقبا
توضیح دهد (گونکالوز و گونکالوز .)0100 ،0در مطالعات متعددی رابطه معنادار بین
قابلیت پویای مدیریت ائتالف و عملکرد ائتالف مورد تأیید قرار گرفته است (شی و
همکاران0100 ،1؛ هی و همکاران0103 ،2؛ کیل و سینگ.)0119 ،0

1.

Capabilities
higher-order
3. Heimeriks and Duysters
4. Goncalves & Goncalves
5. Shi
6. He
7. Kale and Singh
2.
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سرمایه اجتماعی (تجربه عمومی مشارکت و تجربه شریک خاص) :سرمایه اجتماعی
میتواند بهعنوان محرك شکلگیری ائتالف عمل کند .شرکتها در تشکیل ائتالفهای
استراتژیک از سرمایه اجتماعی خود بهمنظور کاهش هزینههای جستجوی شرکای
ائتالف و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی استفاده خواهند کرد .تحت شرایط عدم
تقارن اطالعاتی و عقالنیت محدود ،شرکتها به احتمال زیاد فرصتهای اقتصادی را
با شرکتهائی تبادل میکنند که قبال با آنها همکاری داشتهاند .از آنجا که یافتن
شرکای واقعی و ذیحق با پیکربندیهای منابع مکمل ،فرآیند پرهزینه و وقتگیری
است ،تجربیات همکاریهای پیشین ،اطالعات ارزشمندی را در اختیار شرکت قرار
میدهد که میتوانند برای جستوجوی شرکتهای سودمند بالقوه برای ائتالفها
بهکار بروند .الزم به ذکر است که سرمایه اجتماعی ،به اشتراكگذاری دانش بین
شرکای ائتالف را نیز تسهیل میکند (شی و همکاران .)0100 ،تجربه عمومی
ائتالفهای پیشین بر احتمال موفقیت ائتالف اثر مثبت دارد (مکیزاده و ابوالحسینی،
 ،)0390که این اثر همچنانکه تجربه افزایش مییابد ،کاهش پیدا میکند .تجربه قبلی با
شرکای مشابه« ،تجربه شریک خاص» در مقایسه با «تجربه مشارکت عمومی» که
شامل همه ائتالفهای قبلی با هر شریکی است مزایای بیشتری را فراهم میکند.
ارتباط مثبت بین سرمایه اجتماعی و عملکرد ائتالف در مطالعات

کریستوفرسون0

( )0103و پانگارکار و وو )0103( 0نیز تأیید شده است.
رژیمهای مالکیت :مالکیت عبارت است از توانایی ذینفعان مختلف برای نگهداشت و
حفظ مزایا و سهم خود از منافع مالی حاصل از بهرهبرداری از نوآوری .رژیم مالکیت
ترکیبی است از ابزارهای مؤثر و در دسترس حفاظت از دارائیهای نامحسوس و
نوآوریها ،قابلیت سودمندی آنها ،و منافع افزایشی بهسبب تحقیق و توسعه .پنج
مکانیسم شناسائیشده مالکیت عبارتند از :ماهیت دانش (ضمنی -صریح و کدگذاری
شده) ،حفاظت نهادی ( IPR3قراردادها -قانون کار) ،مدیریت منایع انسانی (ارتباطات-
عدم جابجائی) ،ابزارهای عملی/تکنیکی (رمز عبور -محرمانگی -محدودیت دسترسی)،
و زمان تأخیر (ورود به بازار -استمرار و تداوم -توسعه محصوالت جدید (هورملینا

1. Christoffersen
2. Pangarkar & Wu
)3. Intellectual Property Rights (IPR
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و پوماالینین .) )0110 ،0اگر شرکت خالق نوآوری ،منتفع عمده و اصلی نوآوری باشد،
به این وضعیت رژیم مالکیت قوی 0میگویند و اگر خالق و ایجادکننده نوآوری عایدی
کمتری در مقایسه با سایر ذینفعان کسب کند ،این امر به رژیم مالکیت

ضعیف3

اشاره دارد (حسینیان و همکاران .)0390 ،مشخصه رژیمهای قوی عموماً ،دانش
ضمنی و حفاظت قانونی و حقوقی قوی است .در حالیکه دانش صریح و کدگذاری
شده و حفاظت و حمایت ضعیف قانونی و حقوقی از مشخصههای رژیمهای ضعیف
است (نقشبندی و کور .)0100 ،0اینسید و روتائرمال)0111( 1؛ کیم ( )0100و نیز
کارتلینگ و

همکاران2

( )0111نیز ارتباط بین رژیمهای مالکیت و عملکرد

تجاریسازی مشارکتی را تأیید نمودهاند.
یادگیری :یادگیری بین شرکای ائتالف به معنی به اشتراكگذاری دانشهای مختلف
ضمنی و آشکار در قالب چرخههای تبدیل انواع دانشها به یکدیگر است .هرچه
زمینههای یادگیری بیشتر در بین شرکاء ائتالف فراهم گردد ،میتوان انتظار عملکرد
مناسبتر و بهتری را بهعنوان خروجی ائتالف داشت (مظلومی خمسه و همکاران،0
 .)0100شاخصهایی ازقبیل؛ تدارك دسترسی مدیران به اطالعات مدون و مستند و
دانش فنی حاصل از تجربه ائتالفهای قبلی و همچنین ائتالف در حال پیشرفت
شرکت ،مشارکت مدیران شرکت در انجمنها و نشستها برای تبادل اطالعات و
تجربیات ائتالف ،چرخش و جابجائی مدیران شرکت با تجربه قبلی قابل توجه در
مدیریت ائتالفهای کلیدی شرکت ،استفاده از مشوقها و انگیزههای مدیریتی برای
تشویق مدیران جهت به اشتراك گذاشتن تجربه شخصی خود در ائتالف و به
اشتراكگذاری دانش فنی با دیگر مدیران شرکت ،یادگیری شرکای ائتالف از تماس و
ارتباط مستقیم با همدیگر و  ...میتوانند نمایانگر درجه و میزان متغیر یادگیری در
ائتالفها باشند (کیل و سینگ.)0110 ،

1.

Hurmelinna & Puumalainen
Strong Appropriability Regime
3. Weak Appropriablity Regime
4. Naqshbandi and Kaur
5. Insead and Rothaermel
6. Caerteling
7. Mazloomi Khamseh
2.
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رفتار فرصتطلبانه :رفتار فرصتطلبانه شرکا در حد اعتدال و میانه سبب ارتقاء
عملکرد ائتالف میشود ،اما رفتار فرصتطلبانه مفرط و بیش از اندازه موجب
تضعیف عملکرد ائتالف میشود (کمپییر.)0111 ،0
سرمایه رابطهای :سرمایه رابطهای بر مبنای احترام و اعتماد متقابل از طریق تشویق
و تسهیل ارتباطات ،یادگیری را سرعت میبخشد (سمباسیوان و همکاران.)0100 ،0
همچنین تمایل و توانایی شرکا برای مشارکت در تبادل متقابل اطالعات و دانش فنی
برای یادگیری دوجانبه و متقابل را افزایش میدهد .محققان اذعان کردهاند که وجود
سرمایه رابطهای بین شرکای ائتالف ،مشوق بنگاهها برای برقراری روالهای اشتراك
دانش به منظور تسهیل بیشتر یادگیری اطالعات خاص مورد توافق و دانش فنی در
بین شرکا است.
تناسب سازمانی :3در مطالعه ائتالفها ،دانشگاهیان و متخصصان اهمیت ویژهای به
تناسب سازمانی بین شرکای ائتالف (باتوجه به ابعاد مکمل بودن 0و سازگاری 1بین
شرکا) دادهاند .تکمیلگری بین شرکای ائتالف به عدم و یا کمبود شباهت یا
همپوشانی بین کسبوکار اصلی و یا تواناییها و قابلیتهای شرکا اشاره دارد(جاللی،
 .)0390تکمیلگری تضمین میکند که هر دو طرف شریک ،قابلیتهای باارزش اما
مختلفی را با خود به رابطه میآورند .این امر همچنین پتانسیل و توانایی بالقوهای
برای هر شرکت برای یادگیری از شریک خود ایجاد میکند .مووری 2و همکاران
( )0992دریافتند که تکمیلگری (بهعبارت دیگر ،همپوشانی کمتر) بین شرکای ائتالف
در ارتباط مثبت با یادگیری بین شرکا در سراسر ائتالف است .محققان همچنین اظهار
کردهاند که سازگاری شرکا از جنبههای مهم تناسب است که بر نتایج ائتالفها تأثیر
میگذارد .در مطالعه تعداد نود سرمایهگذاری مشترك ،گرینگر )0991( 0نشان داد که
چگونه سازگاری شریک با موفقیت ائتالف مرتبط است .سازگاری شرکا به چند شیوه
مورد بررسی قرار گرفته است :استراتژی عملیاتی ،1فرهنگ سازمانی ،سبکهای

1.

Kapmeier
Sambasivan
3. Organizational Fit
4. Complementarity
5. Compatibility
6. Mowery
7. Geringer
8. Operating Strategy
2.
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مدیریتی ،ملیت و در مواردی حتی اندازه شرکت .سازگاری از نظر روالها و
روتینهای وظیفهای سازمان ،روتینهای بازاریابی و قابلیت پاسخگوئی سازمانی نیز
مورد توجه قرار گرفته است .سازگاری بین شرکا تلفیق تفاوتهای بین آنها برای
ایجاد تبادل باز و آسان بین شرکا را تسهیل میکند .در مجموع ،شرکای با عدم
تناسب و سازگاری ،ایجاد و پرورش مکانیسمهای رابطهای( 0سرمایه رابطهای و
اعتماد متقابل) در ائتالف را کاری مشکل و سخت میدانند (الوی و همکاران.)0100 ،0
به این ترتیب انتظار میرود که تناسب بر حسب سازگاری و مکمل بودن ،بهطور
مثبتی بر هر سه مورد؛ عملکرد ائتالف ،سرمایه رابطهای و یادگیری بین شرکا تأثیر
بگذارد .در مطالعه لین و همکاران ) 0119( 3پویائی محیطی و در مطالعه ویکلند و
شفرد )0119( 0شناسائی و ترکیب منابع مولد بهعنوان تعدیلکنندههای رابطه تناسب
شرکاء و عملکرد ائتالف شناخته شدهاند.
پویائی محیطی ،شناسائی و ترکیب منابع مولد :پویایی محیطی بیانگر درجه آشفتگی یا
بیثباتی در محیط رقابتی و پیچیدگی تصمیمگیری است .بهویژه غیرقابل پیشبینی
بودن محیط ،مشکل تحقق پتانسیل بالقوه موجود در منابع مکمل را افزایش خواهد
داد .درمقابل در یک محیط پایدار ،شرکتها برای یافتن شرکای مناسب و تضمین
عملکرد شریک ،فشار کمتری خواهند داشت .درنتیجه استدالل میشود که مکمل بودن
منابع شرکا در یک محیط با ثبات در مقایسه با یک محیط پویا مزایای بیشتری را
برای شرکتها به همراه خواهد داشت .ایجاد همافزایی بین شرکای مکمل ،نیازمند
حمایت روالهای قابل پیشبینی سازمانی ،جریان اطالعات با ثبات و همکاری در
ائتالفها است (لین و همکاران.)0119 ،
مدیریت تعارض :تعارضها در ائتالفها غالبا حول و حوش موضوعات و مسائل
سهمها ،همکاریها و مشارکتهای نامتقارن توسط شرکای ائتالف مربوطه و
خروجیهای حاصل برای شرکای ائتالف قرار دارند .مدیریت یکپارچه تعارضها،
یادگیری در ائتالفها را به شیوههای مختلفی تسریع میکند ،همچنین شیوه غنی
1.
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ارتباطی حل تعارضها ،کانالی را برای به اشتراكگذاری و یادگیری اطالعات مفید و
دانش فنی از شرکای ائتالف ایجاد میکند (کیل و همکاران.)0111 ،
اداره ائتالف :پیرو گونهشناسی داس و تنگ ،)0111( 0ائتالف حقوق صاحبان سهام
شامل ائتالف حقوق صاحبان سهام اقلیت است و ائتالف غیرمبتنی بر حقوق صاحبان
سهام تمام ترتیبات همکاری تبادل سهام ،از جمله فعالیتهای قراردادی دوجانبه و
قراردادهای یکجانبه در توسعه ،بازاریابی ،تبلیغات و ترویج ،تجاریسازی ،صدور
مجوز لیسانس ،توزیع ،تحویل و ساخت را شامل میشود (گوپاالکریشنان و
همکاران.)0111 ،0
اعتماد :به اشتراكگذاری دانش در ائتالفها هزینهبر است ،بنابراین برای انتقال بدون
ریسک دانش فنی باید مکانیسمهای اثربخشی وجود داشته باشند (کاسیوالتیا و
همکاران .)0101،3مکانیسمهای اجتماعی خود-تقویتکننده از قبیل اعتماد ،به دو دلیل
در ترویج به اشتراكگذاری دانش مؤثر هستند )0 .اعتماد ممکن است با پیشرفت
رابطه بهعنوان ارزش درك گردد؛ و  )0زمانیکه ارتباطات موجود ،باکیفیت و
جایگزینی آنها مشکل باشد ،احتمال نقض عهد و پیمانشکنی کاهش مییابد (نیلسون و
نیلسون.)0119 ،0
براساس آنچه مزبور افتاد؛ عوامل اصلی تعیینکننده عملکرد ائتالف مستخرج از
پیشینه عبارتند از :تناسب شرکا (سازگاری و تکمیلگری) ،رژیمهای مالکیت ،قابلیت
پویای مدیریت ائتالف ،سرمایه اجتماعی (تجربه مشارکت عمومی ،و تجربه شریک
خاص) ،یادگیری ،رفتار فرصتطلبانه ،سرمایه رابطهای ،مدیریت تعارض ،اعتماد،
اداره ائتالف ،ترکیب منابع مولد و پویایی محیطی.

روششناسی پژوهش
بهطور کلی طراحی تحقیق حاضر بر اساس رویکرد پنج مرحلهای ارائهشده توسط
مککنزی و همکاران ( )0999انجام پذیرفته است .بر این اساس مراحل تحقیق عبارتند
از )0 :طراحی تحقیق :تبیین مسئله و بررسی پیشینه نظری )0 ،انجام تحقیق و ساخت
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مدل :تدوین چارچوب مفهومی و تعیین سازههای مربوطه )3 ،اعتبارسنجی تحقیق:
اعتبارسنجی کلی تحقیق و جمعآوری دادهها )0 ،تجزیه و تحلیل دادهها :تحلیل نتایج
بهکمک روشهای آمار توصیفی/تحلیلی و حداقل مربعات جزئی و  )1گزارش نتایج
تحقیق :جمعبندی یافتههای تحقیق و نگارش تحلیلهای محقق .مراحل مزبور به
صورت نسبتاً تفصیلی در جدول 0آمده است .همچنین روش انجام هر مرحله به
همراه خروجی مورد نظر نیز در این جدول آورده شده است.
جدول -1مراحل ،گامها و خروجی هر مرحله از تحقیق حاضر
مرحله
()0
طراحی تحقیق

()0
انجام تحقیق و
ساخت مدل

()3
اعتبارسنجی
تحقیق

شماره
گام

عنوان گام

روش انجام

خروجی

0

تبیین مسئله

مطالعات اکتشافی

تعیین جایگاه و هدف تحقیق

0

بررسی پیشینه

مطالعه ادبیات

تعیین چارچوب مفهومی

3

تبیین اجزای مختلف
چارچوب مفهومی

مطالعه ادبیات

0

تعیین مؤلفههای نهایی و
شاخصهای ارزیابی
مؤلفهها

مصاحبه با خبرگان

تعیین متغیرهای چارچوب مفهومی ،مدل
اندازهگیری و شاخصها ،منابع و روش-
های جمعآوری و تحلیل دادهها
تبیین مدل تحقیق

1

اعتبارسنجی کلی تحقیق

پانل ارزیابی خبرگان

تأیید کلیات و اجزای مدل

2

جمعآوری دادهها

پیمایش

جمعآوری دادههای ثانویه

()0
تجزیهوتحلیل
دادهها

0

تحلیل نتایج

آمار تحلیلی ،آمار
توصیفی ،و حداقل
مربعات جزئی

تحلیل اجزای چارچوب و مدل ارزیابی و
روابط آنها

()1
گزارش تحقیق

1

جمعبندی یافتهها و ارائه
پیشنهادها

تحلیل محقق

گزارش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف ،توسعهای و از نظر ماهیت دادهها و سبک تحلیل در
گروه تحقیقات ترکیبی( 0کیفی -کمی) قرار میگیرد .راهبرد این تحقیق در روش کیفی
مصاحبه و در روش کمی ،پیمایش است .با توجه به هدفها و نوع تحقیق ،از لحاظ
روششناسی برای تحقیق حاضر ،پیمایش مناسبترین روش است .پیمایش روشی
است که از طریق ابزارهای سنجش ،اطالعات در مورد نمونه آماری مورد نظر با
دقت ،سرعت و کارایی زیاد بهدست میآید و میتوان نتایج آن را به جامعه بزرگتر
Mixed method

1.
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تعمیم داد .روش نمونهگیری در این پژوهش در بخش کیفی ،نمونهگیری نظری است و
جامعه آماری پژوهش ،کلیه پژوهشهای منتشرشده در پایگاههای اطالعاتی علمی
معتبر داخلی و خارجی تا سال  0101میباشند که برمبنای کلیدواژههای تعریف شده
بهمنظور دستیابی به نمونهای که اشباع نظری را موجب شود ،مورد پیمایش قرار
گرفتهاند .روایی نظری ،مبنای روایی این پژوهش بود و بهمنظور دستیابی به آن از
راهکارهای مطالعه میدانی گسترده ،تکثرگرایی نظری و بهکارگیری نظر متخصصان
استفاده شد .بهعالوه سنجش اعتبار مدل پیشبینهای عملکرد استراتژی تجاریسازی
مشارکتی بیوفارما در ایران ،از طریق مراحل اعتبارسنجی الوشه )0901( 0صورت
گرفته است.
«برای داوری راجع به کلیات مدل و اجزای آن در حوزه تخصصی میبایست تعدادی
از متخصصین حوزه را انتخاب و از تکتک آنها خواست تا راجع به کلیات و هریک از
اجزای مدل ،یکی از سه گزینه (بی اهمیت /غیر کاربردی است؛ میتواند باشد ولی
ضروری نیست؛ و مهم /بسیار کاربردی است) را انتخاب کنند» .پس از آن میبایست
با استفاد از فرمول زیر ،رتبه اعتبار محتوایی )RVD( 0برای هریک از موارد به
صورت جداگانه محاسبه و گزارش گردد.

)ne  ( N 2
N 2

CVR 

که در آن  N ،تعداد کل افراد شرکتکننده در پانل است و  neنیز تعداد افرادی است
که گزینه مهم/بسیار کاربردی را انتخاب نمودهاند RVD .عددی بین صفر تا یک
خواهد بود که حداقل قابل قبول برای تأیید محتوای مدل ،بسته به تعداد افراد
شرکتکننده در پانل متفاوت خواهد بود .لذا در صورتیکه  RVDبدست آمده برای
هر سؤال ،مساوی یا باالتر از حداقل اشارهشده باشد ،آن جزء ،تأیید محتوایی گردیده
و در غیر این صورت آن جزء از نظر محتوایی تأیید نشده است .با توجه به سطح
تخصص و تجربه الزم برای مشارکت در این پیمایش ،ویژگیهای خبرگان بدین شرح
بوده است :دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد به باال ،حداقل یک سال سابقه تحقیقات
د انشگاهی و دارا بودن انتشارات علمی ،آشنایی کامل با مبانی نظری حوزه تحقیق ،و
دارا بودن تجربه عملی در حوزه تحقیق .در این تحقیق ،یک گروه  31نفره بهعنوان
Lawshe
)Content Validity Ratio (CVR

1.
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گروه کانونی انتخاب شدهاند .گروه کانونی این تحقیق شامل مدیران ارشد شرکتهای
داروئی تولیدکننده بیوسیمیالرها (شرکت سیناژن ،آریوژن زیستدارو ،شرکت
آریاتیناژن ،شرکت زیستدارو دانش ،شرکت پویش دارو) و خبرگان دانشگاهی در
حوزه دارویی و بهویژه داروهای زیستی هستند .جمعبندی این گروه ،مالك عمل قرار
گرفته و برای هر سؤال مقدار نسبت اعتبار محتوا ( )CVRمحاسبه شده است .حد
نصاب الزم برای نسبت اعتبار محتوا برای هریک از سازهها مطابق جدول الوشه،
 1/33میباشد.

يافتههای تحقیق
بر اساس مفاهیم استخراجی از ادبیات پژوهش ،عوامل تعیینکننده استراتژی
تجاریسازی مشارکتی بههمراه عملکرد این استراتژی تحت عنوان پیامد استراتژی
مزبور در قالب مدل مفهومی پژوهش (نمودار  )0ارائه شده است.

نمودار  -1مدل مفهومی عوامل زمینهساز و پیآمد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت داروهای
بايوسیمیالر

در ادامه جداول مربوط به مطالعات محققانی که نتایج تحقیقات آنها مبنای شکلگیری
مدل مفهومی بوده ،آورده شده است.
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جدول  -0مطالعات مؤيد ارتباط متغیرها در مدل مفهومی عوامل تعیینکننده عملکرد تجاریسازی مشارکتی
رابطه بین متغیرها
اداره ائتالف و یادگیری
اداره ائتالف و رفتار
فرصتطلبانه
اداره ائتالف و حفاظت از
دارائیهای فکری

مطالعاتی که معناداری رابطه را
تأيید کردهاند.
کیل و همکاران0111 ،؛ شی و
همکاران0100 ،
کیل و همکاران0111 ،؛ هوتکر و
ملویت0119 ،
کیل و همکاران0111 ،

رابطه بین متغیرها
مدیریت تعارض و
یادگیری
مدیریت تعارض و
سرمایه رابطهای
تجربه شریک خاص و
رفتار فرصتطلبانه

مطالعاتی که معناداری رابطه
را تأيید کردهاند.
کیل و همکاران0111 ،
کیل و همکاران0111 ،
لی و همکاران0111 ،

تناسب شرکا و یادگیری

شی و همکاران0100 ،؛ هاریجان،
0991؛ مووری و همکاران0992 ،

قابلیت ائتالف بهعنوان
متغیر میانجی تجربه
ائتالف و عملکرد ائتالف

هیمریسک و دایسترز0110 ،؛
ولتر و همکاران0103 ،؛ وست
و نول0119 ،؛ تورنهیل و آمیت،
0113

سرمایه رابطهای و
یادگیری

کیل و همکاران0111 ،؛ دایر و سینگ،
0111

پویائی محیطی بهعنوان
متغیر تعدیلکننده تناسب
شرکا و عملکرد ائتالف

هس و روتائرمال0100 ،

تجربه ائتالف و عملکرد

حفاظت از دارائیهای
فکری و عملکرد ائتالف
اعتماد بهعنوان تعدیل-
کننده تناسب شرکا با
یادگیری

اینسید و روتائرمال0111 ،؛ هووانگ
و روتائرمال0111 ،؛ گوالتی و
همکاران0119 ،؛ کیم0100 ،؛ خیونگ
و بهاراواج0100 ،؛ وزکوز و
همکاران0112 ،
اینسید و روتائرمال0111 ،؛ کیم،
0100؛ کارتلینگ و همکاران0111 ،

تجربه ائتالف و قابلیت-
های ائتالف

اعتماد و یادگیری

شی و همکاران0100 ،

سرمایه اجتماعی (تجربه)
با عملکرد ائتالف

رابطه بین متغیرها

مطالعاتی که معناداری رابطه را
تأيید کردهاند.

رابطه بین متغیرها

یادگیری و عملکرد
ائتالف

موو و دیبندتو0100 ،؛ کیل و
سینگ0110 ،؛ لین و همکاران0110 ،

قابلیت ائتالف و عملکرد
ائتالف

زولو و همکاران0110 ،

رفتار فرصتطلبانه و
عملکرد ائتالف

اداره ائتالف بهعنوان
تعدبلگر رابطه تجربه
شریک خاص و عملکرد
اعتماد و رفتار فرصت-
طلبانه
تناسب شرکا و عملکرد
ائتالف

کمپییر0111 ،؛ جاج و دوولی0112 ،
لین و همکاران0119 ،؛ ونگ و
همکاران0101 ،

اعتماد بهعنوان متغیر
میانجی بین تجربه
ال الهام و همکاران0111 ،
شریک خاص و رفتار
فرصتطلبانه
تجربه عمومی و تجربه
شریک خاص ائتالف
شی و همکاران0100 ،
(سرمایه اجتماعی) و
یادگیری
تناسب شرکا و سرمایه
الوی و همکاران0100 ،
رابطهای
منبع :مطالعات پژوهش حاضر

تجربه با شریک خاص و
اعتماد
ترکیب منابع بهعنوان
تعدیلگر رابطه مکمل-
بودن و عملکرد ائتالف

ال الهام و همکاران0111 ،؛
شی و همکاران0100 ،؛ کیل و
سینگ0119 ،؛ میتسوهاشی،
0110
نیلسن و نیلسن0119 ،؛ جیانگ
و همکاران0101 ،
پانگارکار و وو0103 ،؛
کریستوفرسون0103 ،؛ لونیال
و کارتر0101 ،
مطالعاتی که معناداری رابطه
را تأيید کردهاند.
هی و همکاران0103 ،؛
گونکاولز و گونکاولز0100 ،؛
یان و همکاران0119 ،
کمپییر0111 ،؛ جاج و دوولی،
0112
گریو و همکاران0101 ،
ویکالند و شفرد0119 ،

یادگیری بهعنوان متغیر
میانجی اعتماد و عملکرد
ائتالف

ال الهام و همکاران0111 ،

رفتار فرصتطلبانه به-
عنوان میانجی اداره
ائتالف و حفظ دارائیهای
اختصاصی شرکت

کیل و همکاران0111 ،

تجربه و اعتماد

کریستوفرسن0103 ،
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در این تحقیق ،یک گروه  31نفری به عنوان گروه کانونی انتخاب شدهاند .جمعبندی
این گروه ،مالك عمل قرار گرفته و برای هر سازه مدل مفهومی ،مقدار نسبت اعتبار
محتوا ( )CVRمحاسبه شده است .ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان به تفکیک
سن ،سطح تحصیالت ،جنس ،سابقه فعالیت در حوزه دارو ،سابقه فعالیت در حوزه
بیوسیمیالرها و سوابق تحقیقاتی در موضوع استراتژیهای تجاریسازی
بیوسیمیالرها بدین قرار است :اکثر خبرگان (بیش از  01درصد) در بازه سنی  32تا
 10سال قرار داشتهاند؛ بیش از  13درصد از خبرگان پاسخگو از درجه تحصیلی
دکتری (تخصصی و داروسازی) برخوردار بودهاند؛ تنها یک پاسخگوی زن در پانل
خبرگان حضور داشته است؛ بیش از  01درصد خبرگان در پیمایش دارای حداقل 2
سال سابقة کار در حوزه دارویی هستند؛ بیش از  02درصد از خبرگان سابقة کار
بیش از  01سال را در حوزه بیوسیمیالرها داشتند؛ پانل خبرگان تحقیق ،عالوه بر
سابقه فعالیت عملی در زمینه بیوفارما ،دارای سوابق تحقیقاتی؛ اجرای پایاننامه
ارشد ،راهنمایی رساله دکتری ،کتاب ،اجرای رساله دکتری ،مشاوره پایان
نامه/رساله ،مقاله ،راهنمایی پایان نامه ارشد و طرح پژوهشی نیز بودند .حد نصاب
الزم برای نسبت اعتبار محتوا برای هریک از شاخصها همانگونه که به پیوست آمده
است 1/33 ،می باشد .بر این اساس ،نتایج بدست آمده برای نسبت اعتبار محتوایی
مرتبط با سازههای مدل مفهومی تحقیق در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  -22نتايج انجام تکنیک مدلسازی گروهی
سازههای پیشبین عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی
سازه

نسبت اعتبار

وضعیت

محتوا

تأيید

1/20

تأیید

اداره ائتالف

1/10

رد

یادگیری

سرمایه رابطهای

1/2

تأیید

رفتار فرصتطلبانه

مدیریت تعارض

1/0

تأیید

اعتماد

شناسائی و ترکیب

-1/10

رد

پویائی محیطی

تناسب شرکا

سازه
سرمایه اجتماعی

نسبت اعتبار

وضعیت

محتوا

تأيید

-1/0

رد

-1/00

رد

1/03

رد

1/20

تأیید

1/0

رد

منابع مولد
حقوق مالکیت فکری

1

رد

قابلیت پویای مدیریت
ائتالف

1/20

تأیید
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بنابراین براساس رتبه اعتبار محتوایی سازههای مدل مفهومی تحقیق ،عوامل تناسب
شرکا ،سرمایه رابطهای ،مدیری ت تعارض ،اعتماد ،و قابلیت پویای مدیریت ائتالف،
پیشبینهای عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت داروهای زیستی
کشور هستند (نمودار .)0
قابلیت پویای مدیریت ائتالف

تناسب شرکا
عملکرداستراتژی
تجاریسازی
مشارکتی (ائتالف

سرمایه رابطهای

استراتژيک)
مدیریت تعارض

اعتماد

نمودار -0مدل عوامل تعیینکننده و پیآمد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت بايوسیمیالر کشور

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش روند قریب به سه دهه استراتژی تجاریسازی مشارکتی در
پایگاههای علمی مورد بررسی قرار گرفت .به عالوه ،این پژوهش مجموعهای از
عوامل زمینه ای (مدیریت پویای قابلیت ائتالف ،سرمایه اجتماعی ،یادگیری ،رژیمهای
مالکیت ،ترکیب منابع مولد ،اداره ائتالف ،رفتار فرصتطلبانه ،اعتماد ،مدیریت تعارض،
سرمایه رابطه ای ،تناسب شرکا و پویائی محیطی) که منجر به برقراری ائتالفهای
استراتژیک برای تجاریسازی زیستداروها شدهاند شناسایی شده است .در حالیکه
در پژوهشهای پیشین این عوامل همزمان و با این جامعیت بهکار گرفته نشدهاند.
همچنین یکی از مهم ترین پیامدهای اتخاذ و اجرای هر استراتژی که عملکرد آن است
در این مطالعه مورد مداقه قرار گرفته است .در حال حاضر استراتژی غالب
تجاریسازی در صنعت بیوسیمیالر کشور ،استراتژی تجاریسازی مستقل و فردی
است .شرکتهای فع ال ایرانی در حوزه ساخت داروهای بیوسیمیالر عمدتا گرایش
اندکی بهسوی تشکیل ائتالف در جهت تجاریسازی محصوالتشان دارند ،که این امر
دالیل متعددی دارد از جمله جا نیفتادن فرهنگ کار مشارکتی و ائتالف در صنعت
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بیوسیمیالر کشور ،عدم وجود قانون مالکیت معنوی جهت حمایت از دارندگان هسته
فناوری و ایجاد حاشیه اطمینان برای دارندگان فناوری اصلی در تولید محصوالت
دانشبنیان بیوسیمیالرها .بنابراین شرکتهای داخلی دارنده هسته فناورانه الزم برای
تولید محصوالت بیوسیمیالر جهت ایجاد حاشیه اطمینان برای حفاظت از هسته دانش
فناورانه خود ،ترجیح میدهند که با دیگر شرکتها وارد اشکال مشارکتی نشده و به
صورت فردی و مستقل به تجاریسازی بپردازند .تنها در صورتی که شرکتهای
تولیدکننده بیوسیمیالر بنا به دالیلی ازقبیل کمبود منابع مالی و  ...مجبور به مشارکت
با دیگر شرکتها گردند ،به سمت برقراری ائتالفهای استراتژیک روی میآورند .بر
اساس یافتهها ،سازههای قابلیت پویای مدیریت ائتالف ،تناسب شرکا ،سرمایه
رابطهای ،مدیریت تعارض و اعتماد بر اساس رتبه اعتبار محتوایی الوشه ،عوامل
زمینهساز ائتالفهای استراتژیک در صنعت بیوسیمیالر ایران محسوب میشود.
بنابراین میتوان گفت در صورتیکه شرکای ائتالف نیازمند دریافت منابع و
دارائیهای مکمل باشند ،به سمت مشارکت و تشکیل ائتالف روی میآورند و در آن
صورت بهدنبال شریکی خواهند بود که بیشترین تناسب را از نظر مکمل بودن منابع
و سازگاری اهداف باهم داشته باشند .در بحث انتخاب شرکای ائتالف ،اشتراك در
ارزش ها و اخالقیات بسیار مهم است .وجود مبنای اخالقی مشترك ،و امکان مدیریت
کردن چالشها در طی زمان مشارکت در ائتالفهای استراتژیک ،در بین شرکا از
اهمیت خاصی برخوردار است .الزم بذکر است که اعتماد مبنای اولیه برای شروع و
شکلگیری یک ائتالف است .تا زمانیکه شرکا اعتماد اولیهای را نسبت بهم نداشته
باشند ،قاعدتا به سمت برقراری و تشکیل ائتالف گام برنمیدارند ،بنابراین پیشنیاز
تشکیل ائتالف و مشارکت ،وجود اعتماد اولیه بین شرکای ائتالف است .در طی دوره
زمانی تشکیل ائتالف در صورت عدم رویداد تقلب در بین شرکا ،وجود روابط متقابل
شخصی و نزدیک میان شرکای ائتالف در سطوح مختلف ،وجود احترام متقابل بین
شرکا در سطوح مختلف بهعنوان مشخصه ائتالف ،وجود دوستی شخصی بین شرکا
در سطوح مختلف ،برقراری فرآیندهای داخلی (مثال بازاریابی ،هماهنگی پروژه) در
سراسر سازمان برای انجام هماهنگی با شریک ،وجود جلسات و مالقاتهای منظم در
درون شرکت برای تطابق و سازگاری رویههای کاری با شریک ائتالف ،تعدیل و
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تنظیم سیستمهای پاداش درون شرکت برای تحقق اهداف مشارکت و همکاری با
شریک ائتالف ،انجام درست و کارآمد کار توسط کارکنان شرکای ائتالف،
برنامهریزی و زمانبندی خوب تمام فعالیتهای مربوطه در مدیریت روزمره ارتباط و
تکالیف کاری کارکنان شرکای ائتالف ،توانائی توضیح وضعیت برنده -برنده همکاری
و تشریک مساعی با شریک در موقعیتهای معین ،تالش شریک برای برقراری پیوند
فوری و لحظهای با نیازهای مشتری و درك خدمات و محصوالت ارائه شده شرکت،
تالش شریک برای درك موضع دقیق بازار شرکت ،میزان در اختیار بودن
تخصص/مهارتهای مدیریتی مهم برای موفقیت ائتالف توسط افراد شرکت و فعال
بودن نسبت به برقراری ائتالف جدید ،میتوان انتظار بروز عملکرد موفقیتآمیز
حاصل از تشکیل ائتالف را داشت .الزم بهذکر است که مدل خروجی پژوهش به
واسطه بهرهگیری از روش فراترکیب و تکنیک مدلسازی گروهی سعی کرده ساختار
و تقسیم مناسبی از مفاهیم را ارائه دهد که میتواند مبنایی برای پژوهشهای آتی
قرار گیرد .همچنین موارد زیر نیز برای مطالعات آتی پیشنهاد میگردد:
مدل بدست آمده برخاسته از صنعت داروهای زیستی کشور است .پیشنهاد
میشود به واسطه ماهیت جامع و کلنگر یافتههای این پژوهش ،مدل در شرکتهای
تولیدی داروهای شیمیایی نیز بهکار گرفته شود تا چالشهای اجرا و پیادهسازی
مدل ،مورد بررسی قرار گیرد.
نظر به اینکه سازههای بسیاری از استراتژی تجاریسازی مشارکتی ارائه شده
است ،پیشنهاد می شود پژوهشگران آتی با استفاده از پرسشنامه و مدلیابی معادالت
ساختاری به کمک نرمافزارهای این حوزه به ارزیابی این مدل در شرکتهای فعال
سازنده داروهای بایوسیمیالر در کشور بپردازند.
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Introduction: Entrepreneurship serves as the engine of economic growth and the
most important source of innovation and job creation. It is one of the factors
considered along with labor and capital (Kiajouri et al., 2012). Entrepreneurs, by
properly using economic opportunities and creating new business opportunities,
improve the performance of production and service activities, play an important role
in the development of the global economy and increase employment rates (Farrokh
et al., 2014). Entrepreneurship is a set of activities that contribute to the
sustainability and stimulation of economic and social progress, lead to the creation
of new values, and provide new employment opportunities through the effective use
of resources and facilities. Nowadays, entrepreneurial orientation is known as the
most widespread predictor of entrepreneurial behavior and performance and a
widely used constructs of behavior recognition. The purpose of this study is to
investigate the role of social networks in the entrepreneurial orientation of students.
A glance at the global state of our economy leads us to believe that the growth of
entrepreneurship and entrepreneurial culture is a way to improve the disease of the
country's economy and prevent its deterioration, which has received little attention
from the government and researchers. In this regard, due to the small number of
studies in this field and through the study experience of developed countries, the
present research shows the high power of information and communication
technology in creating fundamental changes in industry and trade and the
transformation of production and trade foundations in the present time.
Methodology: The present study is a quantitative in terms of purpose and applied in
terms of data collection. It is conducted with a descriptive-survey method to
examine the relationships among the variables based on the purpose of the research.
The statistical population of the study included the students at the faculties of
economics and entrepreneurship (625 people) and engineering (2156) of Razi
University. According to the published statistics of the employment monitoring plan
of universities and also the employment status registered in the Ministry of Alumni
Cooperation, due to training and acquisition of job skills, it is possible to achieve
more employment opportunities in technical and applied fields than in other fields.
To have the desired sample size, the Cochran's formula was used with a maximum
variance and the confidence level of 0.05. Finally, as many as 386 were selected by
the proportional stratified random sampling method. In order to collect the data, the
standard questionnaire of entrepreneurial orientation of Lampkin and Des (1996)
and the structured questionnaire of social networks derived from the Jahanbani
1
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social networks (1397) were used. To assess the validity of the questionnaires, as
they had previously been repeatedly validated by various researchers, the Committee
of Researchers and Experts in the field of entrepreneurship was asked to comment
on their validity. Their points of view on modifying and adjusting the final form of
the questionnaire were implemented. Also, to determine the reliability, 30
questionnaires were completed by respondents outside the study sample, and
Cronbach's alpha coefficient was calculated for them.
Results and Discussion: In the study of a sample of 368 students at the Faculty of
Economics, Entrepreneurship and Engineering of Razi University, it was observed
that there is a proper and significant relationship between the studied variables.
Through structural equation modeling, a general model was provided to predict
entrepreneurial orientation. As it was observed, social networks have the greatest
effect on risk-taking (r = 0.21) among the dimensions of entrepreneurial orientation.
In general, social networks have an effect on entrepreneurial orientation (r = 0.33)
and explain 39 percent of the variance of the entrepreneurial orientation variable.
Conclusion: The results indicate that the social network variable has a positive and
significant effect on entrepreneurial orientation and is able to explain 39% of the
variance of entrepreneurial orientation. Given that entrepreneurial orientation is a
process of adopting a strategy and a style of engaging in entrepreneurial activities
and evaluates the desire to create opportunities and take advantage of it, it is
influenced by social networks. In addition, virtual social networking services over
the past few years has been able to attract a significant audience in various areas
such as business, entrepreneurship, enterprise competitiveness to provide valuable
potentials to individuals and to create opportunities and create business. In this case,
new networks are suggested to the authorities, considering the important fact that the
effective use of these networks can affect the formation of businesses by students
and educated people through training, culture and continuous expert monitoring of
the space. Virtual communities and planners can use this capacity for the future.
Keywords: Entrepreneurial orientation, Social networks, Structural equations, Razi
University.
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چکيده
مطالعه پیش رو با هدف بررسی نقش شبکههاي اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان
بر اساس رویکرد کمی صورت پذیرفته است .جامعه آماري شامل دانشجویان دانشکدههاي
اقتصاد و کارآفرینی و فنی مهندسی دانشگاه رازي بود ،که نمونهاي به حجم  n= 303نفر از
آنان با استفاده از روش نمونهگیري طبقهاي متناسب انتخاب گردید .بهمنظور جمعآوري
دادهها از پرسشنامه استاندارد گرایش کارآفرینانه المپکین و دس( )0223و پرسشنامه شبکه-
هاي اجتماعی استفاده شد ،همچنین براي سنجش پایایی متغیرهاي مورد مطالعه از ضریب
آلفاي کرونباخ استفاده و با بهرهگیري از تکنیک مدلسازي معادالت ساختاري ضمن بررسی
نقش شبکههاي اجتماعی ،مدلی قابل اتکا براي پیشبینی گرایش کارآفرینانه ارائه گردید .یافته-
ها حاکی از آن است که متغیر شبکههاي اجتماعی بهطور مستقیم به میزان ( )r=1/90بر
مخاطرهپذیري )r=1/02( ،بر استقالل طلبی )r= 1/02( ،بر نوآوري )r=1/ 01( ،بر پیشگامی
( )r=1/09و رقابت تهاجمی اثرگذار است و بهطور کلی به میزان ( )r= 1/33بر گرایش
کارآفرینانه اثرگذار بوده و مدل نهایی حاصل از متغیرهاي مذکور در مجموع  32درصد از
واریانس گرایش کارآفرینانه را تبیین نموده است.
کلمات کليدی :گرایش کارآفرینانه ،شبکههاي اجتماعی ،معادالت ساختاري ،دانشگاه رازي.
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مقدمه
کارآفرینی بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادي و مهمترین منبع نوآوري و
اشتغالزایی از جمله عواملی است که در کنار کار و سرمایه مطرح میشود
(کیاجوري و همکاران .)0320 ،کارآفرینان با استفاده صحیح از امکانات اقتصادي و
خلق فرصتهاي تجاري جدید موجب بهبود عملکرد فعالیتهاي تولیدي و خدماتی
شده و نقشی مهم در توسعة اقتصاد جهانی و افزایش نرخ اشتغال ایفا میکنند (فرخ و
همکاران .)9100 ،کارآفرینی مجموعه فعالیتهایی است که با استفاده اثربخش از
منابع و امکانات به پایداري و تحریک پیشرفت اقتصادي و اجتماعی کمک میکند ،به
ایجاد ارزشهاي جدید منجر میشود و فرصتهاي استخدام و اشتغال تازه را فراهم
میآورد .حال با توجه به اینکه گرایش کارآفرینانه بهعنوان گستردهترین پیشبینی
کننده رفتار کارآفرینانه و عملکرد شناخته شده و از سازههاي پرکاربرد شناخت
رفتار میباشد (خان آقا و همکاران ،)0321 ،احتمال میرود سوق دادن جامعه به
سمت و سوي آن بنیان توسعه را دگرگون و متحول خواهد ساخت .گرایش به
کارآفرینی بیانگر وجود راهبردي نوآورانه است که مبناي هدفگذاريها و اقدامات
عملی قرار میگیرد (نائیجی و همکاران .)0323 ،این مفهوم یک جهتگیري کلی و
پایدار بوده و نشاندهنده تفکرات ،تمایالت و عالیق نسبت به کارآفرینی است (تقوایی
و حجازي ،)0321 ،که فرآینـدها و فعالیتهاي تصمیمگیري براي ورود به بازارهاي
جدید با محصوالت و خدمات فعلی یا جدید را در بر میگیرد و به فرآیندها ،عملیات و
فعالیتهاي تصـمیمگیري که منجر به ایجاد ورودي جدید میشوند اشاره دارد
(ونـگ .)9110 ،0گرایش کارآفرینانه بهمنظور تسهیل کاربرد دانش موجود و جدید در
جهت کشف فرصتهاي بازار ،مقولهاي حیاتی بهشمار میرود (ویدیک .)9103 ،9لذا
شناخت عوامل و شرایطی که منجر به بهبود آن میشود نیز داراي ضرورتی
اجتنابناپذیر است .از جمله این عوامل میتوان به شبکههاي اجتماعی اشاره کرد،
شبکههایی که دربرگیرنده ابزارهاي مبتنی بر اینترنت و تولید محتوي بوده و به
کاربران امکان مبادله دانش را میدهند (کاپالن و هنیلین .)9101 ،3شبکههاي اجتماعی
عالوه بر بهبود تعامالت درون شبکهاي تعامالت برون شبکهاي را نیز گسترش
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میدهند (وب ترند .)9100 ،0اهمیـت این شبکهها در کارآفرینی و کسب وکارها
بهواسطه اشتراکگذاري اطّالعات است (آقاجانی و مجدد .)0329 ،قابل ذکر است که
کارآفرینی فرآیندي است که در شبکه متغیري از شبکههاي اجتماعی واقع شده است
که این شبکهها میتوانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصتها محدود یا تـسهیل
کنند (جک و همکاران.)9101 ،9
با توجه به اینکه کارآفرینی از طریق ایجاد فعالیتهاي اشتغالزا ،خلق نوآوري ،ایجاد
ارزش ،گسترش خالقیت و ایجاد محیط رقابتی نقشی محوري در توسعه اقتصادي
ایفا میکند ،هنوز هم شاهد آنیم که دانشجویان بهعنوان قشر جوان و سازندگان آینده
جامعه با وجود استفاده گسترده از شبکههاي اجتماعی (به استناد مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) 10 ،درصد از تلگرام و  02درصد از اینستاگرام 39 ،درصد
از واتساپ و  0درصد از پیامرسان سروش استفاده میکردند (ایسپا ،))0321 ،به
عنوان یکی از عناصر اصلی شناخت فرصت کارآفرینانه تمایل اندکی براي ایفاي
نقشهاي کارآفرینی و راهاندازي کسب و کارهاي مستقل دارند و ترجیح میدهند که
در مشاغل دولتی و شرکتهاي خصوصی فعالیت نمایند (عربیون و همکاران،)0321،
این درحالیست که اقتصاد کشور ما گرفتار کمبودهایی است که بهوضعیت ناهنجار
بیکاري بهویژه بیکاري فارغالتحصیالن دانشگاه ،ضعف در صادرات غیرنفتی و
مسائلی از این قبیل مبتال شده است ،لذا نیمنگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به
سوي این باور میکشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه یکی از راههاي
بهبود بیماري امروز اقتصاد کشور و پیشگیري از وخامت حال فردا است که کمتر
مورد توجه دولت و پژوهشگران قرار گرفته است .در این راستا پژوهش پیشرو با
توجه به اندک بودن مطالعات در این زمینه و تجربهي مطالعاتی کشورهاي توسعه
یافته که نشان از توان باالي فناوري اطالعات و ارتباطات در ایجاد تغییرات اساسی
در صنعت و تجارت و دگرگونی بنیانهاي تولید و تجارت در زمان کنونی دارد
(جمیل و پترسون ،)9113 ،3به سبب شکاف احساس شده در این حیطه و اهمیت
اثرگذاري شبکههاي اجتماعی بر افکار عمومی و جهتدهی به سمت و سوي
گرایشهاي کارآفرینانه (شبیري )0323 ،درصدد است با شناخت میزان نقش
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شبکههاي اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه ،از نقش و وظیفه پنهان وسایل ارتباط
جمعی بهرهگیري نموده و با سوق دادن دانشجویان به سمت و سوي استفاده صحیح
از آن ،سطح گرایش کارآفرینانه در بین دانشجویان را ارتقا بخشد.
مبانی نظری پژوهش
گرایش کارآفرینانه
گرایش کارآفرینانه به مجموع فرآیند اتخاذ راهبرد و سبک پرداختن یک سازمان به
فعالیتهاي کارآفرینانه ،گفته میشود (المپکین و دس .)0223 ،0این سازه بهعنوان
مفهومی مهم در کارآفرینی ،براي ارزیابی تمایل به خلق فرصت و بهرهبرداري از آن
(مشارکت در فعالیتهاي کارآفرینانه) ،به کارگرفته شده و بهمعنی نوعی وضعیت
راهبردي است که منجر به مشارکت آن در فعالیتهاي کارآفرینانه میشود (المپکین
و دس .)9100 ،سه بعد شناخته شده گرایش کارآفرینانه بر اساس مفهومسازي
میلر )0203(9عبارتند از :نوآوري ،پیشگامی واستقالل ،اما المپکین و دس ( )0223براي
گرایش کارآفرینانه عالوه بر سه بعد بیان شده توسط میلر ( )0203دو بعد
مخاطرهپذیري و رقابت تهاجمی را نیز مطرح کردهاند (خانآقا و همکاران ،)0321 ،که
مبناي پژوهش حاضر قرار گرفته است .آنان معتقد بودند که هر پنج بعد شناخته شده،
گرایشهاي کارآفرینانه هستند که در سطح فرد یا شرکت رخ میدهند و منجر به خلق
ارزشهاي نوآورانه میشوند (روبین و چالقان .)9102 ،3الزم به ذکر است که
ویژگیهاي گرایش کارآفرینانه ،بهتر است باهم به کار گرفته شوند تا بتوانند به
بهترین نحو ممکن عملکرد کارآفرینانه را بهبود دهند (گلرد و همکاران .)0323 ،در
ادامه مبحث در رابطه با ابعاد گرایش کارآفرینانه مطالبی مطرح خواهد شد.
نوآوری
نوآوري نشاندهنده یک نوع تمایل رفتاري است که توسط شرکتها یا افراد بروز
میکند و دربرگیرنده فرآیندي خالقانه و جدید است که منجر به ارائه خدمات یا
فرآیندهاي جدید میشود (المپکین و دس ،)9100 ،که براي جهتگیري کارآفرینانه
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بسیار ضروري است .این مفهوم اشاره به قابلیت بهکار بستن دانشهاي نوین به
منظور بهبود تولید و خلق محصوالت و سرویسهاي نو ،کارایی بالمنازع بهشمار
آمده و محور توانایی رقابتی میباشد (واحدیان .)0309 ،نوآوري حاکی از خالقیتی
است که از طریق معرفی محصوالت و خدمات جدید ،رهبري فنی و تحقیق و توسعه
در فرآیندهاي جدید بروز میکند (راف و همکاران .)9112 ،0کوین و مایلز ()0222
نوآوري را «تمایل به حمایت از ایدههاي جدید و اجراي فرآیندهاي خالق پیش از رقبا»
معرفی میکنند ،همچنین نوآوري بر تعهد به ارائه کاال یا خدمت جدید به بازار اشاره
دارد (المپکین و دس.)9110 ،
پیشگامی
دیدگاهی فرصتگراست که حاکی از حرکتهاي راهبردي براي پیشبینی تقاضاهاي
آینده قبل از سایرین میباشد (المپکین و دس .)9110 ،این مفهوم ارائهدهنده رویکردي
پیشرو همراه با فعالیتهاي جدید و نوآور است که سبب افزایش نرخ رشد در فروش
شده و پشتکار رسیدن به هدف را تقویت میکند (اوجواري و گیـل .)9103 ،9از دید
وانکاترمن )0202( 3پیشگامی بخش مهمی از فرآیند کارآفرینی است که بیانگر
جستجوي فرصتهاي جدید پـیش از رقبا است .وي راهکارهاي پیشگام بودن
شرکتها را در شکل دادن به محیط ،معرفی محصوالت جدید و برندهاي جدید پیش
از رقبا ،کاهش چرخة عمر محصوالت ،حذف عملیات رشد یافته ،پیشبینی بازارهاي
جدید و پیشبینی و دنبال کردن فرصتهاي جدید ،معرفی میکند (کولتارد.)9111 ،0
این مهم به تالشهاي الزم براي پیشی گرفتن از رقبا با استفاده از فناوريهاي جدید
فروش محصوالت و خدمات جدید اشاره دارد (وانگ و همکاران.)9101 ،
مخاطرهپذیري
این بعد در سادهترین شکل مجموعه اقداماتی تعریف میشود که پیامدها و یا احتمال
نتایج آن ناشناخته است یا تنها بخشی از آن شناخته شده است (المپکین و دس،
 .)9110مخاطرهپذیري مفهومی مرتبط با کارآفرینی است .از دید میلر ()0203
مخاطرهپذیري یک امکان دسترسی است که موفقیت فرد کارآفرین را تا حدودي
تضمین میکند (کریمی و رحمانی.)0320 ،
1.

Raugh
Ojure and Gill
3. Venkatraman
4. Coulthard
2.
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استقالل طلبی
استقالل طلبی عمل مستقل یک فرد یا یک تیم در پیشبردن ایده یا ماموریت تا به اتمام
رساندن آن فارغ از هر محدودیتی میباشد و بهعنوان نیرو dمحرکه خلق ارزشهاي
کارآفرینانه بهشمار میرود (المپکین و دس .)0223 ،این مفهوم بیانگر آزادي و اختیار
عمل دادن به اعضاي مجموعه بهمنظور انجام فعالیتهاي فراتر از هنجارهاي کنونی و
استراتژيهاي مقرر است ،بهطوري که آنان بتوانند با استقالل و آزادي بیشتر تصمیم
گیري نموده و عمل نمایند (المپکین و همکاران.)9112 ،
رقابت تهاجمی
المپکین و دس رقابت تهاجمی را نشاندهنده گرایش به چالش شدید و مستقیم با رقبا
براي ورود به بازار یا بهبود موقعیت تعریف میکنند که حاکی از داشتن عملکرد بهتر
نسبت به رقبا در صنعت است (المپکین و دس .)0223 ،رقابت تهاجمی قابلیت
تجدیدنظر در قواعد رقابت ،تعریف مجدد مرزهاي صنعت ،دستیابی به مزیت ورود و
بهبود جایگاه در بازار را فراهم میسازد و بهبود عملکرد کسبوکارها را به همراه
دارد (المپکین و دس.)0223 ،
شبکههاي اجتماعی
توسعه حاصل از فناوريهاي نوین همراه با تحول رسانهاي ،حوزههاي زیادي از
جمله شیوه ارتباط ،تفکر ،کار و کارآفرینی را تحت تأثیر قرار داده است .تا جایی که
از میان محرکهایی که در متون کارآفرینی براي ایجاد ایده معرفی میشوند میتوان
به شبکهها و رسانههاي اجتماعی اشاره کرد (آقاجانی و مجدد .)0329 ،تعریف
عمومی ارائه شده از شبکههاي اجتماعی بیان دارد هر فضایی که با هدف شکلگیري،
تسریع و تسهیل رشد شبکههاي اجتماعی به وجود آید یک سرویس شبکه اجتماعی
نام دارد .تعاریف و مفاهیم مختلفی در باب شبکههاي اجتماعی مطرح شده است ،اما
علیرغم گستردگی تعاریف موجود میتوان نقطه ثقل و اشتراک تمامی آنها را در دو
عنصر اشتراکگذاري و تعامل دانست (کاپیالندو و باتپر ،)9101 ،0همچنین باید توجه
داشت که کارآفرین همواره در جستجوي دانش است و کسب دانش به همراه
دسترسی به شبکههاي اجتماعی کلید اصلی در موفقیت وي محسوب میشود ،وقتی
کارآفرین دانش بیشتري کسب میکند ،احتمال بیشتري وجود دارد که فعالیت ابتکاري

Capilando and bycher

1.

نقش شبکههای اجتماعی بر گرايش کارآفرينانه دانشجويان 499

وي موفقیتآمیز باشد (لیدن و همکاران.)9100 ،0
مطالعات نشان میدهد کارآفرینان بهعنوان آفرینندگان و خلقکنندگان دانش همواره
تمایل بیشتري براي استفاده از فناوريهاي پیشرفته و اشتراکگذاري دانش اکتسابی
خود دارند (روبین و چالقان ،)9102 ،استفاده شبکههاي اجتماعی محدویت فاصلهها را
از میان برداشته و در زمانی کوتاه ،حجم وسیعی از اطالعات را منتقل و امکان
برقراري ارتباط بین افراد و دسترسی به اطالعات را فراهم میسازد و نقشی غیرقابل
انکار در ایجاد گرایش و ارزشهاي کارآفرینی دارد (آریانی و همکاران.)0321 ،
با توجه به اینکه مبانی نظري مبنایی است که تمامی ارکان یک پژوهش بر روي آن
استوار میگردد و یک شبکه منطقی توسعه یافته ،توصیف شده و کامل بین
متغیرهائی است که از طریق فرآیندهائی مانند مصاحبه ،مشاهده ،بررسی ادبیات
موضوع و پیشینه پژوهش تهیه میشوند (خاکی ،)0301 ،از جمله مطالعاتی که در
زمینه بررسی نقش شبکههاي اجتماعی بر کارآفرینی انجام شده است عبارتند از
مواردي که برخی از مهمترین آنها به طور خالصه در جدول ( )0درج شده است .با
ذکر این مهم که تا کنون با رویکرد ارائه شده در این تحقیق به همراه اثر
شبکهاجتماعی بر گرایش کارآفرینانه تحقیقات اندکی انجام شده و از این منظر
پژوهش داراي نوآوري است و بهکارگیري نتایج آن در راستاي بهبود و رونق
فعالیتهاي کارآفرینانه ضروري به نظر میرسد.

روششناسی تحقيق
ازآنجا که هر یک از نظریهها به وجوه خاصی از موضوع مطالعه توجه داشتند ،در
این پژوهش یک چارچوب نظري ترکیبی ابداعی تدوین شده است که برگرفته از
یافتههاي حاصل از پژوهشهاي پیشین (ذکر شده در جدول  )0است .تا در قالب آن
بتوان عالوه بر مفهومسازي متغیرهاي اصلی ،به استخراج سؤالهاي کلی و درعین
حال تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش پرداخت .لذا بعد از مطالعه منابع مختلف در نهایت
مدل مطالعاتی بر مبناي فرضیات زیر تدوین گردید.
 .0فرضیه اول :شبکههاي اجتماعی بر مخاطرهپذیري اثرگذار است.
 .9فرضیه دوم :شبکههاي اجتماعی بر استقاللطلبی اثرگذار است.
. Leydena

1
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 .3فرضیه سوم :شبکههاي اجتماعی بر نوآوري اثرگذار است.
 .0فرضیه چهارم :شبکههاي اجتماعی بر پیشگامی اثرگذار است.
 .1فرضیه پنجم :شبکههاي اجتماعی بر رقابت تهاجمی اثرگذار است.
جدول -1نتايج پيشينۀ تحقيق
سال

نتیجه پژوهش

0

گلرد و همکاران

0323

شبکهاجتماعی بر عملکرد کسب و کار استقالل طللبانه زنان با نقش میانجی
هوشیاري کارآفرینانه اثر دارد.

ردیف

نام محقق

9

آریانی و همکاران

0321

شبکههاي اجتماعی بر ویژگی استقالل طلبی در توسعه قابلیت هاي کارآفرینانه اثر-
گذار نیست.

3

حاجیانی و جمالی
حاجیانی

0321

شبکههاي اجتماعی بر توسعه فرهنگ کارآفرینانه اثرگذار است.

0

آذربخش

0320

شبکههاي اجتماعی بر نوآوري وایجاد اشتغال و تولید کسب و کارموثر است.

1

کنعانی

0320

فرصتهاي کارآفرینی در شبکههاي اجتماعی به طور واضحتري رخ می نمایند به-
طوري که هوشیاري افراد درحین ردیابی و تحلیل فرصت تکمیلتر و در نتیجه افراد
زمان کمتري براي شناسایی فرصتهاي کارآفرینی و استخراج آنها طی خواهند
نمود.

3

الیاسی و همکاران

0321

شبکههاي اجتماعی از اثرگذارترین عوامل در تشخیص فرصت کارآفرینانه هستند.

1

عربیون و همکاران

0321

ترجیحات شغلی ،مطلوبیت فردي ،کارآمدي اجتماعی ،موقعیت اجتماعی بر قابلیتهاي
کارآفرینانه موثر است.

0

روبین و پالقان

9102

استفاده از فناوريهاي پیشرفته بر موفقیت کارآفرینانه اثر گذار است.

2

لیدنا و همکاران

9100

شبکههاي اجتماعی بر ایجاد کارآفرینی تاثیر مثبت دارد.

01

آونگ وهمکاران

9101

ارتقا گرایشهاي کارآفرینانه بر نوآوري و ایجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط
اثرگذار است.

00

سینگ

0220

شبکههاي اجتماعی عاملی اثرگذار بر پیشگامی در تشخیص فرصتهاي کارآفرینانه
است.

شکل  -1چارچوب مفهومی پژوهش
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پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي کمی است و با توجه به هدف ،از نوع تحقیقات
کاربردي و از لحاظ گردآوري دادهها ،توصیفی -پیمایشی است که به بررسی و
تحلیل روابط میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش میپردازد .جامعه آماري پژوهش
شامل دانشجویان دانشکدههاي اقتصاد و کارآفرینی ( 391نفر) و فنی مهندسی
( )9013دانشگاه رازي بودند (با توجه به آمار منتشر شده از طرح رصد اشتغال
دانشگاهها و همچنین وضعیت اشتغال ثبت شده در وزارت تعاون دانشآموختگان در
رشتههاي فنی و کاربردي (کارآفرینی) به سبب آموزش و کسب مهارتهاي شغلی
امکان دستیابی به فرصتهاي اشتغال بیشتري نسبت به سایر رشتهها دارند) که
حجم نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران با در نظر گرفتن واریانس بیشینه،
جامعه بزرگ و دامنه اطمینان  1/11تعداد  303نفر با روش تصادفی طبقهاي متناسب
انتخاب گردید .بهمنظور جمعآوري دادهها ،از پرسشنامه استاندارد گرایش
کارآفرینانه المپکین و دس ( )0223و پرسشنامه ساختیافتهي شبکههاي اجتماعی
برگرفته از پرسشنامه شبکههاي اجتماعی جهانبانی ( )0321استفاده شد .براي
سنجش روایی پرسشنامهها با توجه به اینکه قبالً توسط پژوهشگران مختلف به
طورمکرر مورد تایید قرار گرفته بودند ،از کمیته محققان و افراد صاحبنظر در زمینه
کارآفرینی درخواست شد که در خصوص روایی پرسشنامه اظهار نظر کنند ،پس از
جمعبندي نقطه نظرات آنان نسبت به اصالح و تنظیم فرم نهایی اقدام و قالب نهایی
پرسشنامه توزیع گردید ،همچنین براي تعیین پایایی نیز 31پرسشنامه از پاسخگویان
بیرون از نمونه مورد مطالعه تکمیل شد و ضریب آلفاي کرونباخ براي بخشهاي یاد
شده محاسبه گردید (جدول  .)9مقادیر بهدست آمده حاکی از آن است که ابزار
تحقیق ،قابلیت قابل قبول و پایایی خوبی براي گردآوري دادهها دارد و ضریب آلفاي
کرونباخ کل بهدست آمده برابر  1/00بهدست آمد ،همچنین بهمنظور بررسی پایایی
ترکیبی (میزان شدت کنترل خطاهاي اندازهگیري) و روایی (اعتبار) سازه از دو
شاخص ( 0)AVEو ( )9CRدر نرمافزار  AMOS22استفاده شد .شاخص میانگین
واریانس استخراج شده نشان میدهد که چه درصدي از واریانس سازه مورد مطالعه
تحت تأثیر نشانگرهاي آن بوده است که پژوهشگران مختلف مقدار  1/1به باال را
براي مناسب بودن این شاخص تعیین نمودهاند و پایایی ترکیبی گویاي این مطلب
Average Variance Extracted
Combined Reliability

1.
2.
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است که ایدهآلترین حالت زمانی بهدست میآید که مقدار فرمول برابر یک یا نزدیک
به آن باشد (ابارشی و جعفري.)0320 ،
جدول -4نتايج آزمون آلفای کرونباخ ،پايايی ترکيبی و روايی سازه متغيرهای مورد مطالعه
ميزان آلفای کرونباخ

CR

AVE

رديف

متغير

1/31

1/01

1/39

1/00

0

نوآوري

1/13

9

پیشگامی

1/10

1/13

3

مخاطره پذیري

1/10

1/31

0

استقالل طلبی

1/19

1/30

1/32

1

رقابت تهاجمی

1/11

1/31

1/13

3

شبکههاي اجتماعی

1/00

1/32

1/11

نتایج جدول ( )9نشان میدهد که براي سازههاي (نوآوري ،پیشگامی ،مخاطرهپذیري،
استقاللطلبی ،رقابت تهاجمی ،شبکههاي اجتماعی) شاخصهاي  CR ،αو  AVEاز
مقدار مناسب و قابل قبولی برخوردار میباشند ،بنابراین میتوان عنوان کرد که
تمامی شاخصهاي انتخابی براي سنجش متغیرهاي فوق از دقت الزم و کافی
برخوردارند و روایی و پایایی آنها نیز مورد تأیید است.
يافتهها
چنانچه اشاره شد یک نمونه  330نفري از دانشجویان (دانشکدههاي اقتصاد و
کارآفرینی و فنی مهندسی) دانشگاه رازي مورد مطالعه قرار گرفتند که پارهاي از
ویژگیهاي جمعیتشناختی آنها در جدول ( )3شرح داده شده است.
جدول -0توزيع آماری پاسخگويان
رديف

متغير

درصد فراوانی

0

جنسیت

 13درصد زن 01 ،درصد مرد

9

تحصیالت

 11درصد کارشناسی 32 ،درصد ارشد 0،دکتري

3

میانگین استفاده از شبکههاي اجتماعی

 0ساعت در روز

0

اولویت استفاده از شبکههاي اجتماعی

3

سابقه راهاندازي کسب و کار توسط فرد

 30درصد سابقه راهاندازي کسب و کار داشتند

سابقه راهاندازي کسب و کار بستگان

 03درصد سابقه راهاندازي کسب و کار توسط بستگان درجه یک را

درجه یک

داشتند.

1

 31درصد اینستاگرام 39 ،درصد تلگرام 93،درصد واتساپ 01،درصد
مابقی شبکهها
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به جهت بررسی روابط بین متغیرها از رویکرد دو مرحلهاي در مدلسازي معادالت
ساختاري استفاده شده است .به گونهاي که در مرحله اول مدلهاي اندازهگیري
تدوین شدند (جدول )9و مشخص شد که نشانگرهاي هر سازه با چه دقتی آن سازه
را اندازهگیري میکنند و در مرحله دوم نیز بر اساس مدل معادالت ساختاري اثر
سازهها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت که در جدول ( )0شرح داده شده است.
جدول -2شاخص برازش مدل آزمون شده پژوهش بر اساس استاندارد
مدل

X2/df

AGFI

GFI

IFI

CFI

RMR

RMSEA

مدل قابل پذیرش

>3

<1/2

<1/2

<1/2

<1/2

>1/11

>1/10

مدل اندازه گیري

0/01

1/29

1/20

1/23

1/29

1/13

1/11

با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی در استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري،
شناخت میزان همخوانی بین دادههاي تجربی با مدل مفهومی و نظري است ،براي این
منظور از شاخصها و معیارهاي نیکویی برازش استفاده شد .مقادیر گزارش شده در
پژوهش مطالبق با استانداردهاي موجود براي هر شاخص سنجیده شده است،
چنانچه شاخصهاي برازندگی در جدول ( ،)0نشان میدهد که مجذور کاي ( )2χبر
درجه آزادي براي مدل آزمون شده برابر  0/01بهدست آمده که کمتر از  3است،
همچنین شاخص  CFI0شاخص برازندگی تطبیقی است و بیانگر میزان دقت مدل در
تکرار ماتریس کواریانس مشاهده شده است ،شاخص  GF9Iشاخص برازش
مقایسهاي بنتلر نامیده میشود و یکی از پرکاربردترین و مناسبترین شاخصهاي
تفسیري پیرامون تایید برازش خوب یا ضعیف مدل تجربی است ،شاخص AGFI
معادل با کاربرد میانگین مجذورات بجاي مجموع مجذورات در صورت و مخرج GFI

است که داراي مقادیري باالتر از  1/21است .شاخص  RMR3ریشه میانگین مجذور
باقیمانده ،شاخصی براي واریانس باقیمانده در برازش هر پارامتر به دادههاي نمونه
و یا براي اندازهگیري متوسط باقیماندهها است و تنها در ارتباط با واریانسها و
کوواریانسها قابل تغییر است .هرچه این معیار به صفر نزدیکتر باشد نیکویی برازش
مدل باالتر است .افزون براین شاخص  0 RMSEAکه در بیشتر تحلیلهاي عاملی
تاییدي و مدلهاي معادالت ساختاري استفاده میشود .اگر مقداري کوچکتر از 1/10
1.

Comparative Fit Index
Goodness of Fit Index
3. Root Mean Square Residual
4. Root Mean Square Error of Approximation
2.
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باشد برازندگی مدل خوب است (هیر ،)9101 ،0بنابراین مقدار به دست آمده نشان از
برازش مناسب و قابل قبول مدل پژوهش دارد.
مدل نهایی برازش شده با استفاده از نرمافزار  AMOS22و بر اساس تکنیک تجزیه و
تحلیل معادالت ساختاري براي پیشبینی اثرگذاري شبکههاي اجتماعی بر گرایش
کارآفرینانه در شکل ( )9نشان داده شده است.

شکل -4مدل نهايی برازش شده براساس تکنيک تجزيه و تحليل معادالت ساختاری برای پيش بينی نقش
شبکههای اجتماعی بر گرايش کارآفرينانه

مطابق مدل ارائه شده در شکل ( )9میزان واریانس تبیین شده گرایش کارآفرینانه
توسط شبکههاي اجتماعی برابر  32درصد میباشد ،که حاکی از میزان اهمیت
بررسی و توجه به نقش شبکههاي اجتماعی در ایجاد گرایش کارآفرینانه در بین
دانشجویان است.
جدول -2نتايج ميزان اثر شبکههای اجتماعی بر ابعاد گرايش کارآفرينانه
فرضيه

اثر متغير

بر متغير

ضريب مسير

()T-Value

نتيجه

0

شبکههاي اجتماعی

نوآوري

1/02

***()3/13

تایید

9

شبکههاي اجتماعی

پیشگامی

1/01

***()3/33

تایید

3

شبکههاي اجتماعی

مخاطره پذیري

1/90

***()3/01

تایید

0

شبکههاي اجتماعی

استقالل طلبی

1/02

***()3/13

تایید

1

شبکههاي اجتماعی

رقابت تهاجمی

1/09

***()9/09

تایید

3

شبکههاي اجتماعی

گرایش کارآفرینانه

1/33

***()0/20

تایید

Hair

1.
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ضرایب مسیر همان ضرایب بتاي استاندارد رگرسیون چندمتغیره در مدلهاى
ساختاري است که با هدف به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علی (هم کنشی
یک جانبه یا کواریته) بین مجموعهاى از متغیرها تعیین و در جدول فوق گزارش شده
است .لذا همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود بین متغیرهاي مورد مطالعه
ارتباط مناسب و معناداري برقرار است .نتایج مدلسازي معادالت ساختاري یک مدل
کلی براي پیشبینی گرایش کارآفرینانه ارائه میدهد .در این بین مشاهده میشود
شبکههاي اجتماعی از بین ابعاد گرایش کارآفرینانه بیشترین میزان اثر را بر بعد
مخاطرهپذیري ( )r=1/90دارند ،بهطور کلی شبکههاي اجتماعی به میزان ()r= 1/33
بر گرایش کارآفرینانه اثر گذار بوده و  32درصد واریانس متغیر گرایش کارآفرینانه
را تبیین مینماید.

نتيجه گيری و پيشنهاد
بطور کلی حضور گسترده دانشجویان در شبکههاي اجتماعی مجازي نمودي بارز از
وجود فرصتی مناسب براي پیگیري تأثیرات این رسانه بر قابلیتها و گرایشات
کارآفرینانه آنان میباشد .نگاهی به ادبیات پژوهشی و نتایج حاصله از پژوهش
مذکور نشان میدهد در عصر جهانی شدن و با ظهور فناوريهاي نوین ارتباطی ،یک
فضاي مجازي در کنار فضاي واقعی ایجاد شده ،که گسترش روزافزون تأثیرات آنها
بر جنبههاي مختلف زندگی استفادهکنندگان از این شبکهها نمود یافته است.
کارآفرینی فرآیندي است که در شبکه متغیري از روابط اجتماعی واقع شده است .این
روابط اجتماعی میتوانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصتها ،محدود یا تسهیل
کنند .بنابراین شبکهها نه تنها محرک گرایشات کارآفرینانه هستند بلکه میتوانند بر
عملکرد اقتصادي و چگونگی نتایج کارآفرینی هم تاثیرگذار باشند .لذا مطالعه حاضر
با هدف بررسی نقش شبکههاي اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه انجام شد و نتایج زیر
را در پی داشت:
براساس یافتهها متغیر شبکههاي اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري برگرایش
کارآفرینانه داشته و توانست  32درصد از میزان واریانس گرایش کارآفرینانه را
تبیین نماید .با توجه به اینکه گرایش کارآفرینانه فرآیند اتخاذ راهبرد و سبک پرداختن
به فعالیتهاي کارآفرینانه است و به ارزیابی تمایل به خلق فرصت و بهرهبرداري از
آن میپردازد تحت تأثیر شبکههاي اجتماعی قرار میگیرد .یافتههاي حاصل تاییدي بر
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یافتههاي لیدنا و همکاران ( )9100و مطالعات آذربخش ( )0320میباشد که بیان
نمودند بهرهگیري از شبکههاي اجتماعی نقش مثبتی در موفقیت فعالیتهاي
مخاطرهپذیر کارآفرینانه دارد .همچنین در تایید نتایج بهدست آمده از فرضیه دوم
احتمال میرود که شبکههاي اجتماعی با گسترش تعامالت برون شبکهاي فرصت را
براي اشتراکگذاري و تبادل اطالعات فراهم ساخته و به نوعی افراد را پرورش دهند
که آنان با دستیابی به دانش و تجربه کسب شده توسط دیگران بتوانند با تکیه بر
دانش اکتسابی تا حدودي مستقل تصمیمگیري نمایند .نتایج با پژوهش گلرد و
همکاران ( )0323مبتنی بر تاثیر شبکههاي اجتماعی بر استقالل زنان در ایجاد کسب و
کار و پژوهش حاجیانی و جمالی حاجیانی ( )0321که بیان داشتند با انعکاس شناخت
دانش کارآفرینی در شبکههاي اجتماعی مجازي ،روحیهي استقاللطلبی در مخاطبان
تقویت میشود همسو است .بنا به نتایج حاصل از فرضیه سوم شبکههاي اجتماعی
اساسی براي انسجام اجتماعی بهوجود میآورند که افراد را قادر به برقراري ارتباط
با دیگران میسازد .از مزایاي اصلی شبکههاي اجتماعی امکان دسترسی به تبادلی
است که میان کارآفرین و منابع اطالعاتی برقرار ساخته و موفقیت او را تا حدودي
تضمین میکند .لذا میتوان گفت که استفاده از شبکههاي اجتماعی بهعنوان ابزار
تکمیلکننده دانش تجربی و ارتقادهنده سطح نوآوري میتواند موجب ارتقا گرایشهاي
کارآفرینانه افراد و به تبع افزایش نوآوري گردد .یافتههاي حاصل با نتایج مطالعه
آونگ ( )9101که مبنی بر تاثیر مثبت شبکههاي اجتماعی بر نوآوري است همسو
است .بنا به نتایج حاصل از فرضیه چهارم شبکههاي اجتماعی ،انواع متفاوتی از
منابع ،جهت شروع و بهبود پروژههاي کارآفرینی را در اختیار کارآفرین قرار میدهد
که از طریق آنها میتوان با بازتاب تجربه کارآفرینان ،دانش و آگاهی کاربران را
نسبت به فعالیتهاي کارآفرینانه افزایش داد و با اشتراکگذاري پیشینه و روند
شکلگیري کسبوکارها و نحوه برخورد با مخاطرات ،ذهنیت و نگرش کاربران را به
سمتوسوي کارآفرینی سوق داد و موجبات پیشگامی آنان در ورود به بازار و
راهاندازي کسب و کار را بوجود آورد .نتایج پژوهش با یافتههاي سینگ ( )0220مبنی
بر اینکه شبکههاي اجتماعی عاملی اثرگذار بر پیشگامی در تشخیص فرصتهاي
کارآفرینانه است همسو میباشد ،در این پژوهش ابعاد دیگري از جمله رقابت تهاجمی
مورد بررسی قرار گرفت که محقق موفق به یافتن مطالعاتی دال بر بررسی این بعد و
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ارتباط آنها با شبکههاي اجتماعی نشد و بهعنوان جنبهاي از نوآوري در این پژوهش
.ارائه گردید
با توجه به اینکه خدمات شبکههاي اجتماعی مجازي در چند سال گذشته توانسته
،است مخاطبان قابل توجهی را جذب نماید و در حوزههاي مختلفی از جمله تجارت
کارآفرینی و رقابتپذیري بنگاهها پتانسیلی ارزشمند در اختیار افراد قرار دهد و به
 به مسئولین امر پیشنهاد.خلق فرصتها و ایجاد کسب و کارهاي جدید منجر شود
میگردد با در نظر گرفتن این مهم که استفاده مؤثر از این شبکهها میتواند بر
شکلگیري کسب و کارها توسط قشر دانشجو و تحصیلکرده تاثیرگذار باشد با
 فرهنگسازي و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضاي جوامع مجازي و،آموزش
 همچنین پژوهش حاضر در بازه،برنامهریزي براي آینده از این ظرفیت استفاده نمایند
زمانی و مکانی خاصی در رابطه با بررسی نقش شبکههاي اجتماعی بر گرایش
 لذا پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی در جوامع آماري،کارآفرینانه انجام گرفته است
دیگر متغیرهاي نگرش و فرهنگ کارآفرینانه نیز بهعنوان بسترسازان رونق در کسب
.و کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند
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Introduction: Recently, human resource risk management has attracted the
attention of risk researchers. Risk is the uncertainty in the distribution of the
consequences of an event, the probability of its occurrence, and its mental value.
The environment has no independent role, and uncertainty is a characteristic of the
manager who wants to make decisions. All the behaviors and decisions of
individuals also depend on their cognitive frameworks and mental models. So,
human resource risk management is a concept that manifests itself under the
influence of managers’ mental model. In the present study, with a cognitive view of
human resource risk management in knowledge-based companies, we try to gain a
better understanding of a manager’s frame of mind. The cognitive aspect and mental
framework of managers have widely been studied by management researchers in
recent years. The present study aims at the cognitive analysis of human resource risk
management strategies based on managers' mental models and risk assessment
matrix to improve business performance.
Methodology: The present research is applied in terms of purpose and descriptivesurvey in terms of method. The data are collected through library and field studies.
The statistical population of the study included 77 managers of knowledge-based
companies in East Azerbaijan Province where human resource risk management was
relevant. It was studied by the census sampling method. Questionnaires and
scenarios were used for data collection. The validity of the questionnaire was
assessed for its content. Its reliability was also calculated in terms of Cronbach's
alpha coefficient (0.887). For the statistical analysis, descriptive statistics were used
to describe the research variables. Then, the inferential statistics section was
answered using chi-square, Tukey and one-way ANOVA tests.
Results and Discussion: In the present study, we cognitively analyzed human
resource risk management strategies based on managers' mental models and a risk
assessment matrix. The cognitive approach has developed significantly in recent
years and, through the knowledge of the brain, mind and its functions, has been able
to obtain valuable information about the origins of human behavior.
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The findings showed the type of managers' interpretation of real events, their
attitude of risk, their choice of a particular type of human resource risk management
strategy, and their interpretation of real events. There was a significant relationship
between these parameters and human resource risk management. In addition, a
significant difference was found between the choice of a particular type of risk
management strategy in managers' estimation of risk outcomes and the probability
of risk occurrence. The results were consistent with the risk assessment matrix. The
risk is high, and, in the maintenance strategy, the average managers' assessment of
the risk outcomes and the probability of risk occurring are low. In the risk reduction
strategy, the average of managers 'assessment of low risk outcomes and the
probability of occurrence of high risk and, in the risk transfer strategy, the average
of managers' assessment of high risk outcomes and the probability of occurrence of
risk are low.
Conclusion: In this study, it was found that most managers in knowledge-based
companies are risk-takers, consider human resource risk management attractive, and,
in the face of risks, choose risk reduction and maintenance strategies. There is also a
significant relationship between managers' mental models and strategy selection.
The more managers value the company's opportunities and strengths and find human
resource risk management attractive, the more risk-averse they are, and the more
they value weaknesses and threats. They consider human resource risk management
as a necessity (determinism), and risk aversion is obvious in their management. In
fact, instead of waiting for opportunities, risk-taking managers hunt for
opportunities. In addition, it was found that the more risk-taking managers are, the
more they tend to choose risk reduction and maintenance strategies, and the more
risk-averse they are. The more prominent managers are more inclined to choose
reduction and avoidance strategies. In fact, the differences in managers'
interpretations and perceptions of risk make them act differently in their decisions
and behave differently. In other words, the mental models of managers in
knowledge-based companies in East Azerbaijan Province is a determining factor in
interpreting the environmental events and identifying the opportunities and threats
that affect the decision-making process. Therefore, it is better for these managers to
increase their awareness of human resource risks, the source of risks, their control
methods as well as the status and position of their company and competitors.
Keywords: Business performance, Mental model, Human resource Risk
management strategies, Risk attitude, Risk assessment matrix.
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تحلیل شناختی استراتژیهای مديريت ريسک منابع انسانی مبتنی بر مدلهای
ذهنی مديران و ماتريس ارزيابی ريسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار
المیرا شاکری ،دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
حامد دهقانان ،0استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
وحید خاشعی ،دانشیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
محمدتقی تقوی فرد ،دانشیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت0930/01/10 :

تاریخ پذیرش0933/01/00 :

چکیده
جنبههای شناختی و ساختارهای ذهنی مدیران در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران علم
مدیریت قرار گرفته است ،بر همین اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل شناختی استراتژیهای
مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدلهای ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت
ارتقاء عملکرد کسبوکار است .برای نیل به هدف فوق پنج پرسش مطرح شد .جامعه آماری
پژوهش شامل  77نفر از مدیران شرکتهای دانشبنیان استان آذربایجان شرقی است که
مدیریت ریسک منابع انسانی در آنها موضوعیت دارد و به روش سرشماری مورد مطالعه
قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها از سناریو و پرسشنامه استفاده شد .پایایی پرسشنامهها
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/007محاسبه شد .به منظور تجزیه و تحلیل آماری،
ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف متغیرهای پژوهشی پرداخته شد ،سپس در بخش
آمار استنباطی با استفاده از آزمونهای خی دو ،توکی و تحلیل واریانس یکطرفه به
پرسشها پاسخ داده شد .نتایج پژوهش نشان میدهد بیشتر مدیران شرکتهای دانشبنیان
ریسکپذیر بوده ،مدیریت ریسک منابع انسانی را جذاب دانسته و در مواجهه با ریسک،
استراتژیهای کاهش و نگهداشت ریسک را بیشتر انتخاب میکنند و رابطه معناداری بین
مدلهای ذهنی مدیران و انتخاب نوع خاصی از استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی
وجود دارد .بهعالوه مشخص شد بین انواع استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی در
برآورد پیامدهای ریسک و احتمال وقوع ریسک تفاوت معناداری وجود دارد و نتایج بدست
آمده با ماتریس ارزیابی ریسک مطابقت داشت.
کلمات کلیدی :عملکرد کسبوکار ،مدل ذهنی ،استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی،
نگرش ریسک ،ماتریس ارزیابی ریسک
 -0نویسنده مسئولdehghanan@atu.ac.ir :
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مقدمه
امروزه پیشرفت فناوری ،جهانی شدن اقتصاد و کسب و کار ،شدت تغییرات محیطی و
افزایش عدم قطعیت در روند این تغییرات سبب شده است تصمیمگیری ها در
موقعیتهایی همراه با ریسک انجام شود .مدیریت ریسک از طریق افزایش توان
پردازش اطالعات و ارتباطات و با بهبود تصمیمگیری ،ضرر و هزینهها را کاهش داده
و با افزایش کارایی ،عملکرد کسب و کار را ارتقاء میبخشد (مالیک و همکاران،
 .)1111در سالهای اخیر تالشهای فزایندهای به منظور سرمایهگذاری در فرآیندهای
مدیریت ریسک انجام شده است .اخیرا نیز مدیریت ریسک منابع انسانی توجه محققان
حوزه ریسک را به خود اختصاص داده است .منابع انسانی موثر بهعنوان منبع
استراتژیک بقاء ،برتری سازمانی ،تداوم موفقیت و تحقق اهداف سازمانی (رحمان
سرشت و همکاران )0931 ،مطرح است ولی علیرغم توجه روزافزون به منابع
انسانی ،در حوزه ریسکهای منابع انسانی خالء قابل توجهی وجود دارد ( ابراهیمی،
 ،)0930این در حالی است که مدیران ریسک ،مدیریت ضعیف سرمایههای انسانی را
مهمترین تهدید برای موفقیت بلندمدت کسب و کار جهانی میدانند (یانگ و هکستر،
 ،)0 ،1100در نتیجه ارزیابی و مدیریت کارآمد این ریسکها جهت بقاء و ارتقاء
عملکرد کسب و کار که بدون شک به عنوان مهمترین معیار سنجش موفقیت شرکتها
به حساب می آید (باقری و همکاران )0937 ،ضروری است.
بهطور کلی ریسک تابعی است از اشتباه در انجام کار ،احتمال وقوع رخداد ،پیامدهای
آن و سطح دانش تصمیم گیرندگان ،بهطوریکه با افزایش آگاهی و دانش مدیران،
ادراک آنان از ریسک تغییر میکند (پالترینیری 0و همکاران .)1103 ،در حوزه سازمان
و تصمیمگیری نیز ریسک عدم قطعیت در توزیع پیامدهای یک رویداد ،احتمال وقوع
آن و ارزشی است که به لحاظ ذهنی داراست (مارچ و شپیرا .)0010 ،0307 ،1عدم
قطعیت به عنوان وضعیتی از ذهن توصیف میشود که مشخصه آن کمبود دانش و
آگاهی در مورد یک رویداد ،احتمال وقوع ریسک و پیامدهای آن است .مسئله اصلی
مورد توجه که مدیریت شناختی نیز روی آن تاکید میکند این است که محیط خارجی
تنها منبع عدم قطعیت نبوده بلکه عدم قطعیت ممکن است نوعی واکنش ذهنی مدیر به
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محیط خارجی باشد .کارل ویک نیز در نظریه وضع واقعیت 0بیان میکند که شرایط
محیطی از برداشت های ذهنی مدیران جدا نبوده و وقتی آنان در مورد محیط صحبت
میکنند ،در واقع محیط وضع شده در ذهن خود را توضیح میدهند و سپس بر
اساس ادراک خویش از واقعیت تصمیمگیری میکنند (هچ و کانلیف.)031 ،0931 ،1
بنابراین محیط نقش مستقلی نداشته و عامل تعیینکننده ،ذهن تصمیمگیرنده است و
عدم قطعیت ویژگی نهفته در ذهن مدیری است که میخواهد تصمیمگیری کند ،از
طرفی تمام رفتارها و تصمیمگیری های افراد به چارچوبهای شناختی و مدلهای
ذهنی آنان وابسته است (اوبالک 9و همکاران ،)1100 ،لذا مدیریت ریسک منابع انسانی
مفهومی است که خود را تحت تاثیر مدل ذهنی مدیران بروز میدهد ،بنابراین در
پژوهش حاضر با نگاه شناختی به مدیریت ریسک منابع انسانی در شرکتهای
دانشبنیان ،تالش میکنیم درک بهتر و کاملتری از ذهن مدیران بدست آوریم.
در سالهای اخیر توجه دانشگاهیان به ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط
و بهخصوص شرکتهای دانشبنیان جلب شده است ،از طرفی ارائه عملکرد باال به
اساسیترین دغدغه مدیران این شرکتها تبدیل شده است و میکوشند تا با
بهرهگیری از تکنیکهای مختلف ،به عملکرد برتر دست یابند (دهقانی سلطانی و
مصباحی .)0930 ،علیرغم اهمیت شرکتهای دانشبنیان در توسعه اقتصادی
دانشمحور ،تحقق اهداف علمی  -اقتصادی و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه در
حوزه فناوری های برتر و همچنین نقش کلیدی منابع انسانی دانشی به عنوان دارایی
استراتژیک باارزش ،آمار نشان میدهد که بیشتر این شرکتها در طول زمان یا از
بین میروند و یا کوچک باقی میمانند و فقط تعداد اندکی از آنها به شرکتهای
بزرگتر تبدیل میشوند (مسگری ،)0937 ،بهعالوه بهدلیل وجود ریسکهای ذاتی و
ویژگیهای خاص شرکتهای دانشبنیان از نظر ابعاد مدیریتی و منابع انسانی ،یکی
از چالشهای بقاء ،تداوم و موفقیت این شرکتها ،مدیریت صحیح ریسکهای منابع
انسانی است (خیاطیان و همکاران ،)0939 ،از طرفی با توجه به اینکه مدیریت ریسک
در محیط هایی با عدم قطعیت ،پیچیدگی و فشار رقابتی باال عملکرد شرکت را بهبود
میبخشد (مالیک 0و همکاران1111 ،؛ کاشف شاد0و همکاران1103 ،؛ فلوریو،)1107 ،1
1.
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لذا ضرورت دارد اطمینان حاصل شود که برنامه مدیریت ریسک شرکتهای
دانشبنیان ،ریسکهای منابع انسانی را نیز شامل میشود .به طور کلی ،پژوهش
حاضر عالوه بر اینکه شواهد تجربی قابل توجهی درباره فرآیند مدیریت ریسک منابع
انسانی فراهم میکند ،درونبینیهایی از ریشه رفتارهای مدیران نیز ارائه میدهد .امید
است مدیران شرکتهای دانشبنیان بتوانند بر اساس یافتههای این پژوهش به تدوین
استراتژیهای مناسب مدیریت ریسک منابع انسانی اقدام نمایند ،لذا در پژوهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که تحلیل شناختی استراتژیهای
مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدلهای ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی
ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار چگونه است؟

پیشینه و چار چوب نظری پژوهش
ريسک منابع انسانی
سازمان بینالمللی استاندارد ،9ریسک سازمانی را تأثیر عدم قطعیت بر اهداف
سازمان تعریف کرده و بیان میکند تأثیر ریسک ممکن است مثبت ،منفی و یا انحراف
از انتظارات باشد (ایزو .)0 ،1113 ،901110ریسک در حوزه تصمیمگیری،
تغییرپذیری 1در توزیع پیامدهای ممکن ،احتمال وقوع آنها و ارزشی که به لحاظ
ذهنی دارا هستند را شامل میشود (مارچ و شپیرا .)0010 ،0307 ،در واقع ریسک
بهصورت همزمان شرایطی مرکب از تهدید و فرصت است (کاسکیو و بودرو،1100 ،1
 )00و افراد به مقتضای سطح شعور و آگاهی خود ،در کنار شناخت تهدیدها ،از
فرصتها استفاده میکنند (موسوی و موسوی.)0933 ،
در سازمانها مدیران ریسک مدیریت ضعیف ریسکهای منابع انسانی کلیدی را
مهمترین تهدید برای موفقیت بلندمدت کسب و کارهای جهانی میدانند (یانگ و
هکستر .)0 ،1100 ،7ریسک منابع انسانی عبارت است از خطاهای انسانی بهطوریکه
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موجب توقف فعالیتها و عملیات سازمان شود (استفاندوتیر .)1107 ،1در تعریف
دیگری آمده است ریسک منابع انسانی عبارت است از عدم قطعیت ناشی از تغییر در
طیف گستردهای از مسائل مرتبط با مدیریت منابع انسانی که بر توانایی سازمان
برای تحقق اهداف استراتژیک و عملیاتی آن موثر است (یانگ و هکستر.)1100 ،
ریسک منابع انسانی شامل کلیه ریسکهایی است که از سیستم منابع انسانی سازمان
(انتخاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) منتج میشود و به اشکال مختلفی
مانند از دست دادن کارکنان کلیدی ،عدم وجود برنامههای جانشینپروری ،وابستگی
بیش ازحد به کارکنان کلیدی ،انگیزش ناکافی و  ...بروز میکند (فیلی.)71 ،1111 ،1
ریسک منابع انسانی خصوصیات فردی افراد سازمان ،رفتار گروهی ،سطح دانش و
آگاهی ،تجربه و سبکهای مدیریت را شامل میشود (تن )1103 ،9و طیف وسیعی از
مفاهیم اعم از ریسکهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،استراتژیک ،محیطی ،فرآیندی،
روانشناختی و عملیاتی را دربرمیگیرد .در پژوهشهای انجام شده نیز محققان
دستهبندیهای مختلفی را برای ریسک منابع انسانی بیان کردهاند که در جدول  0به
اختصار به آنها اشاره میشود.
مديريت ريسک منابع انسانی
باتوجه به اینکه ریسک ،ضرر قابل اجتناب ،غیرضروری و قابل مدیریت است،
بنابراین هر سازمانی نیازمند فرآیندی جهت کاهش ریسک منفی و افزایش ریسک
مثبت در فعالیتهای خود است (کالردی .)011 ،1110 ،0مدیریت ریسک ،فرآیندی
رسمی است که سازمان را قادر میسازد ریسکهای ویژه سازمان را شناسایی و
تجزیه و تحلیل کرده و بتواند به شیوهای صحیح به آنها پاسخ دهد (مرنا و الثانی،1
 .)1 ،1111فرآیند مدیریت ریسک بهصورت عام و فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی
بهصورت خاص عبارت ا ست از شناسایی ،تجزیه و تحلیل ،سنجش و مواجهه با
ریسکهای بالفعل و بالقوه منابع انسانی با در نظر گرفتن امکانات ،شرایط و محیط
داخلی و خارجی سازمان (آ.س /ان .ز.) 0 ،9111 ،60634
1.

Stefansdotti
Fheili
3. Tan
4. Clardy
5 . Merna & Al-Thani
6. AS/NZ 4360
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جدول  -1دسته بندی های ريسک منابع انسانی از ديدگاه پژوهشگران
محقق

طبقه بندی ریسکهای منابع انسانی

& Becker
)Smidt(2016

-

ریسکهای بهرهوری
ریسکهای نوآوری
ریسکهای مالی
ریسکهای ترک خدمت
ریسکهای رفاه و سالمت
ریسکهای شهرت
ریسکهای قانونی
ریسکهای غیبت کارکنان

& Mäenpää
(Voutilainen)2012

ریسک سرمایههای
انسانی قابل بیمه شدن
ریسک سرمایههای
انسانی غیر قابل بیمه شدن

محقق

طبقه بندی ریسکهای منابع انسانی

Cascio W.
)(2012

-

ریسکهای استراتژیک
ریسکهای رفتاری
ریسکهای شکاف مهارت
ریسکهای تامین منابع انسانی
ریسک جبران خدمات و مشوقها

& Hexter Young
)(2011

ریسکهای سازمانی

Ernst & Young
)(2008

ریسکهای استراتژیک منابع انسانی
ریسکهای عملیاتی منابع انسانی
ریسک الزام های قانونی منابع

انسانی
 -ریسکهای مالی منابع انسانی

Paul C.,
Mitlacher L.
)(2008

ریسکهای محیطی

منابع انسانی
ریسکهای استراتژیک
منابع انسانی
ریسکهای عملیاتی
منابع انسانی

Stevens J.
) (2006؛
حمزه ای و
پورکیانی()0937

ریسک افراد یا سرمایههای انسانی
ریسکهای عملیاتی
ریسک دیدگاههای کارکنان نسبت
به واحد منابع انسانی
ریسکهای فردی متخصصین منابع
انسانی

موسوی و
موسوی()0933؛
محمدی مقدم و
همکاران()0931

ریسکهای فردی
متخصصین منابع انسانی
ریسکهای برون داد
منابع انسانی
ریسکهای درون داد
منابع انسانی
ریسک دیدگاه کارکنان
به واحد منابع انسانی

ریسکهای مالی
ریسکهای سرمایه انسانی
ریسکهای ساختاری – عملیاتی
ریسکهای اطالعاتی

قبادی الوار و
همکاران()0937

سالمت
-

ریسکهای بهرهوری
ریسکهای نوآوری
ریسکهای مالی
ریسکهای ترک خدمت
ریسکهای رفاه و

ریسکهای رفتاری منابع انسانی
ریسک ارزش افزوده منابع انسانی
ریسک نگرش منابع انسانی
ریسک شایستگی های های منابع

ابراهیمی ()0930؛
قلی پور و
ابراهیمی ( )0931؛
ابراهیمی و قلی
پور()0931؛
ابراهیمی و
همکاران(،)0930
قالیباف

 ریسکهای عملیاتی منابع انسانیریسک سرمایههای
انسانی
ریسکهای زمینهای
منابع انسانی
ریسکهای فردی
متخصصین منابع انسانی
ریسک دیدگاههای
کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی

کمالی و
همکاران()0930

-

بیدی()0931

انسانی
ریسک ویژگیهای منابع انسانی
ریسک بهرهوری عملکرد منابع
انسانی
 ریسک جریانهای (فرآیندهای عملیاتی) منابعانسانی

منابع انسانی
ریسکهای فرآیندی
منابع انسانی
سایر ریسکها
-

ریسکهای شهرت
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مدیریت ریسک منابع انسانی بر لزوم شناسایی ،ارزیابی و رفع موقعیتهای ریسک
قبل از اینکه تهدیدی برای یک پروژه یا سازمان ایجاد شود ،تمرکز دارد (قبادی الوار
و همکاران .)0937 ،مدیریت صحیح و موثر ریسکهای منابع انسانی قدرت
انعطافپذیری و توان پاسخگویی سازمان را در برابر تهدیدهای محیطی افزایش داده
و امکان بهرهگیری بیشتر از فرصتهای محیطی را میسر میسازد (ابراهیمی.)0931 ،
امروزه رهبران سازمانهای موفق دریافتهاند که تمرکز بیش از حد بر استراتژی
اجتناب از ریسک ممکن است به از دست رفتن فرصتهای مهم منجر شود .رویکرد
آتی به مدیریت ریسک به جای گریز از ریسکها و کاهش آثار منفی آن ،بر
متعادلسازی ریسک0ها و بهینهسازی آنها تاکید میکند .بهینهسازی مدیریت ریسک
عبارت است از ایجاد درجهای از تعادل میان تهدید و فرصت و تالش برای پذیرش
ریسکها و بهرهمندی از ریسکهای مثبت .متاسفانه در حوزه منابع انسانی به کاهش
ریسک و اجتناب از پیامدهای بد آن ،بیش از بهینهسازی ریسکهای منابع انسانی بها
داده میشود (ابراهیمی و قلی پور.)031، 0930 ،
استراتژیهای مديريت ريسک منابع انسانی
هدف نهایی از مدیریت ریسک منابع انسانی ،اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت
مواجهه با ریسکهای منابع انسانی است .به عبارتی مدیریت ریسک منابع انسانی
عبارت است از شناسایی و ارزیابی حوزههای ریسکهای بالفعل و بالقوه مرتبط با
سازمان با فرآیند مواجهه با ریسک تحت یکی از استراتژیهای اجتناب ،1انتقال،9
نگهداشت 0یا کاهش 1ریسک ،که به صورت ترکیبی از استراتژیهای مذکور انجام
میشود» (ای .اُ .دی .)11 ،1113 ،1در پژوهش حاضر از ماتریسی که توسط کاسکلی
و اولد ،)0303( 7جهت ارزیابی و مواجهه با ریسک ارائه شده ،استفاده کردیم .کاسکلی
و اولد همان طور که در شکل 0مشاهده میشود ،استراتژیهای مدیریت ریسک را با
در نظر گرفتن دو فاکتور پیامدهای ریسک در محور افقی و احتمال وقوع ریسک در
محور عمودی بررسی میکنند .هر یک از این استراتژیها به تصمیمگیرندگان کمک
1.

Risk leverage
Avoidance
3. Transfer
4. Tolerance
5. Mitigation
6. IOD
7. Cuskelly & Auld
2.
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میکنند تا با ارزیابی بهتر ریسکها ،استراتژیهای مناسب تری اتخاذ کنند .در ادامه
استراتژیهای مواجهه با ریسکهای منابع انسانی و روش بهکارگیری ماتریس
ارزیابی ریسک توضیح داده میشود ( ویلکز و دیویس:)1111 ،0
-

استراتژی نگهداشت (پذیرش) ریسک عبارت است از پذیرش و متحمل شدن

ریسک و عدم انجام اقدام در مواجهه با آن .زمانیکه احتمال وقوع ریسک و پیامدهای
آن کم باشد ،سازمان از این استراتژی بهره میگیرد .این استراتژی زمانیکه همه چیز
خوب پیش میرود و یا هزینه انجام اقدام بیش از منافع آن است ،یا زمانی که احتمال
وقوع و پیامدهای منفی ریسک بسیار اندک هستند ،مناسب است.
-

استراتژی انتقال ریسک عبارت است از برونسپاری ریسک یا بیمه کردن

آن .در این روش مسئولیت به دیگران انتقال داده میشود .زمانی که پیامدهای ریسک
باال ،ولی احتمال وقوع آن کم است از استراتژی انتقال ریسک استفاده میشود.
-

استراتژی کاهش ریسک عبارت است از کاهش احتمال وقوع ریسک یا کاهش

پیامدهای منفی آن از طریق آموزش مهارتهای الزم و برنامهریزی استراتژیک.
زمانی که پیامدهای ریسک پایین ،ولی احتمال وقوع آن باالست ،سازمانها از این
استراتژی استفاده میکنند.
-

استراتژی اجتناب از ریسک عبارت است از حذف اقدام ،زمانی که نتیجه

احتمالی غیرقابل پذیرش است .زمانی که که احتمال وقوع ریسک و پیامدهای آن باال
باشد بهتر است سازمانها استراتژی اجتناب از ریسک را اتخاذ نموده و از ریسک
دوری کنند.
استراتژی

استراتژی

اجتناب از ریسک

کاهش ریسک

استراتژی

استراتژی

انتقال ریسک

نگهداشت ریسک

زیاد

پیامدهای ریسک

کم

زیاد
احتمال وقوع
ریسک
کم

شکل  -1ماتريس ارزيابی ريسک ( ويلکز و ديويس)2000 ،

Wilks.& Davis

1.
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مدلهای ذهنی
طی دو دهه اخیر ،مطالعات مدیریت به سمت رویکردهای شناختی گرایش پیدا کرده
است (نیکولینا و خومنکو .)1101 ،0سالهاست که پژوهشگران برای درک چگونگی
کار ذهن انسان تالش میکنند و در این راستا نظریههای مختلفی جهت مدلسازی تفکر
و رفتار انسان ارائه کردهاند که نظریه مدلهای ذهنی یکی از آنهاست ،بهطوریکه
امروزه اصطالح مدل ذهنی به یک اصطالح عمومی برای نمایش ذهن تبدیل شده است
(یانگ .)00 ،1110 ،مدلهای ذهنی بازنمای درونی افراد از یک واقعیت خارجی و
مفهومسازی آنها از پویایی علیت یک سیستم است که بر اساس تجربه ،دانش و
ارزشهای شخصی بنا شده است و از نظر شناختی به استدالل ،تصمیمگیری و حل
مسئله کمک میکند (المر 2و همکاران .)1111 ،در شرایط همراه با عدم اطمینان ،نرخ
تغییرات و پیچیدگی باال ،مدلهای ذهنی ابزاری قدرتمند برای تفسیر و ادراک محیط
پیرامون و تصمیمگیری با استفاده از دادههای واقعی هستند (ژانگ 1113 ،9ب.)1،
بررسی محتوای ذهن مدیران ،بررسی آنچه که میدانند و آنچه که بدان باور دارند،
بررسی رفتار آنان را ممکن میسازد (پاین .)093 ،1101 ،0در واقع مدلهای ذهنی
بازنمونی از ساختارِ شناختی افراد هستند که توسط خود آنها از نحوه عملکرد جهان
(فردریشسن 1و همکاران ) 1103 ،و براساس ویژگیهای شخصیتی ،ترجیحات فردی،
تجربه و دانش افراد در مورد محیط پیرامون ایجاد میشوند (ویلیامز )1100 ،1و از
استدالل و تصمیمگیری شناختی حمایت میکنند (ژانگ  1113ب .)01 ،
به منظور بررسی مدلهای ذهنی مدیران در فرآیند تصمیمگیری دو مولفه تفسیر
مدیران از رویدادهای واقعی 7و نگرش آنان بررسی میشود که در ادامه توضیح داده
میشود (سنتوس و گارسیا:)1117 ،0
 تفسیر مديران از رويدادهای واقعی :در فرایند تصمیم گیری ،مدلهای ذهنی بهعنوان چارچوبی برای فیلتر و تفسیر اطالعات هستند که چگونگی مشاهده محیط

1.

Nikulina & Khomenko
LaMere
3 . Zhang
4. Payne
5. Friedrichsen
6. Williams
7. managers’interpretation of real events
8 . Santos & Garcia
2.
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پیرامون و ادراک واقعیتها را تحت تاثیر قرار میدهند (گلیک 0و همکاران.)1101 ،
تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی دو مولفه جذابیت و ضرورت مدیریت ریسک را
شامل میشود (سنتوس و گارسیا .)1117 ،مدیرانی که بیشتر روی فرصتها و
قوتها تاکید میکنند ،ریسکپذیر بوده و مدیریت ریسک را جذاب میدانند؛ بهعالوه
مدیرانی که بیشتر روی تهدیدها و ضعفها تاکید میکنند مدیرانی هستند که
ریسکگریز بوده ،مدیریت ریسک را یک ضرورت دانسته و تا زمانی که مجبور به آن
نباشند ،مدیریت ریسک را به تعویق میاندازند (سنتوس و گارسیا1117 ،؛ پالیچ و
باگبی.)0331 ،1
 نگرش ريسک :نگرش ریسک یک پیشبینی کننده بسیار مهم برای تصمیمگیری درشرایط عدم قطعیت است (گورلیتز و تام )1111 ،9و در فرآیند مدیریت ریسک نقش
اساسی دارد (تئوور1103 ،0؛ گوان و تن .)1100 ،1نگرش ریسک 1به معنای گرایش
کلی افراد به پذیرش ریسک یا اجتناب از آن در تصمیماتی است که به نتایج نامعلوم و
همراه با عدم اطمینان منتهی میشوند (آگویال 7و همکاران1103 ،؛ روهرمان.)1111 ،0
در مواجهه با ریسک مدیران بر اساس نوع نگرش به ریسک به سه دسته کلی
ریسکپذیر ،3ریسکگریز 01و بیتفاوت نسبت به ریسک 00تقسیم میشوند (دالتونا و
همکاران )1103 ،که در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شناختی پژوهش ،تمرکز
اصلی بر روی مدیران ریسکپذیر و ریسک گریز است.
نقش مدلهای ذهنی در مدیریت ریسک منابع انسانی

مدیریت ریسک منابع انسانی با نگاهی جامع به محیط داخلی و خارجی سازمان که با
هدف متعادلسازی و بهینهسازی ریسکهای منابع انسانی انجام میگیرد ،یک
تصمیمگیری پویا01و فرآیندی شناختی است .عدم تقارن اطالعات 09مرتبط با حال و
1

. Glick
Palich & Bagby
3. Görlitz & Tamm
4. Tavor
5 . Guan & Tang
6. Risk Attitude
7 . Aguila
8. Rohrmann
9. Risk Taking
10. Risk Averser
11. Risk Neutral
)12. Dynamic decision-making (DDM
13. Asymmetric information
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آینده و محدودیتهای شناختی فرآیند مدیریت ریسک که از پیچیدگی آن و عقالنیت
محدود 0مدیران ناشی میشود ،بر چالشهای مدیریت ریسک میافزاید .این فرایند
شناختی ،عناصر ناخودآگاه تفکر انسان را درگیر م کند ( پل و میتالچر.)11 ،1110 ،1
تفاوت های شناختی مدیران در ارزیابی ریسک و نوع نگرش آنها به ریسک بسیار
موثر است (اوبالک و همکاران .)1100 ،در واقع مدلهای ذهنی مدیران و
تصمیمگیرندگان به مثابه غربالی است که وقایع و اطالعات محیطی را بهگونهای
خاص تفسیر کرده و مشخص میکند مدیران چگونه از حافظه خود برای حل مسئله و
تدوین استراتژی بهره بگیرند (ادوارد -لیز )1101 ،9بهطوریکه تفاوت در نوع نگرش
و مدلهای ذهنی مدیران سبب میشود آنان در مواجهه با ریسک از استراتژیهای

متفاوتی بهره ببرند (آگوال 0و همکاران .)1103 ،در موقعیتهای همراه با ریسک،
متفاوت بودن نوع تصمیمها و رفتار مدیران ،ناشی از تفاوتهای موجود در برداشت،
تفسیر و ادراک آنها از ریسک و به طور کلی مدلهای ذهنی آنهاست (اسجوبرگ 1و
همکاران .)1110 ،مدلهای ذهنی مدیران و ادراک آنها از ریسک نیز تحت تأثیر میزان
دانش ،آگاهی و ادراک آنان از میزان توانایی خود در کنترل ریسک و پیامدهای آن،
ارزیابی فنی و منابع ریسک قرار دارد (اون و رن .)1101 ،1در واقع ادراک ریسک به
معنای ارزیابی ذهنی از احتمال وقوع یک رویداد و پیامدهای ناشی از آن است
(اسجوبرگ و همکاران )1110 ،که در این شرایط ،تکرار یک رویداد ،با برآورد مدیران
از احتمال وقوع رویداد و تأثیر نامطلوب آن جایگزین شده و معموالً وزن بیشتری به
برآورد مدیران از شدت پیامدهای رویداد داده میشود (اون و رن.)1101 ،
پیشینه تجربی پژوهش
با توجه به نو بودن موضوع پژوهش ،پیشینه تحقیقات کمی در این ارتباط وجود دارد.
در این راستا ،به مهمترین تحقیقات خارجی و داخلی به طور خالصه پرداخته
میشود .مالیک و همکاران ( )1111پژوهشی را به منظور بررسی تاثیر مدیریت
ریسک بر عملکرد سازمانی انجام دادند .جامعه آماری پژوهش شامل  111سند
1.

Bounded rationality
Paul & Mitlacher
3. Edwards- Leis
4. Aguila
5. Sjoberg
6. Aven & Renn
2.

 423نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1300

جمعآوری شده از شرکتهای انگلستان در سال های  1101-1101بود .نتایج پژوهش
نشان داد مدیریت ریسک بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد و با بهبود تصمیمگیریها
در سطح هیات مدیره ،باعث کاهش هزینهها و ایجاد جریان پول مثبت شده و عملکرد
سازمانی را ارتقاء میدهد .توفیک 0و همکاران ( )1111نیز پژوهشی با هدف شناسایی
عوامل مؤثر بر نگرش ریسک و بررسی نقش تعدیلکنندگی سیاستهای دولت در
متخصصان پروژه و مدیران ریسک شرکتهای عمرانی کشور اندونزی انجام دادند.
نتایج پژوهش نشان داد همافزایی بین ویژگیهای فردی و ریسکپذیری وجود دارد و
سیاستهای دولت رابطه بین ویژگیهای فردی و نگرش ریسک را تعدیل میکند .این
پژوهش شواهد تجربی با ارزشی در مورد عوامل موثر بر نگرش ریسک مدیران در
مطالعات حوزه مدیریت ریسک پروژههای عمرانی فراهم میکند .در پژوهش دیگری
کساویوث 1و همکاران ( )1103رابطه بین کانون کنترل و نگرش ریسک را بررسی
کردند .نتایج پژوهش نشان داد بین کانون کنترل و نگرش ریسک رابطه معناداری
وجود دارد و متغیرهای سن و جنسیت به عنوان متغیرهای تعدیلگر در این رابطه
مشخص شدند .آگوال و همکاران ( )1103نیز طی پژوهشی تاثیر نگرش ریسک در
فرآیند تصمیمگیری را بررسی کردند .نتایج نشان داد نگرش ریسک میتواند فرآیند
تصمیمگیری را هدایت کرده و با ارائه راهحلهای مختلف ،عملکرد سازمان را بهبود
بخشد .مدیران ریسکپذیر به حداقل رساندن هزینهها را در اولویت قرار میدهند و
مدیران ریسکگریز به دنبال حداقل کردن ضرر و ریسک منفی هستند .مارتینوا 9و
همکاران ( ) 1111پژوهشی با هدف بررسی رابطه ریسکپذیری و سودآوری
شرکتها انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین
ریسکپذیری و سودآوری شرکتها وجود دارد .کاسکیو ( )1101نیز پژوهشی با
هدف ارزیابی و مدیریت ریسک سرمایههای انسانی انجام داد .این پژوهش به صورت
پیمایشی بوده و نمونه آماری آن شامل مدیران و خبرگان  010شرکت جهانی بود .در
نتیجه این پژوهش ،ریسکهای عمده حوزه منابع انسانی به پنج گروه کلی ریسکهای
استراتژیک ،رفتاری ،تأمین ،مهارتی ،جبران خدمات و مشوقهای منابع انسانی تفکیک
شد و در هر حوزه ریسکهای مرتبط شناسایی شد .سنتوس و گارسیا ( )1117در
1.

Taofeeq
Kesavayuth
3. Martynova
2.
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پژوهشی نقش مدلهای ذهنی مدیران در فرآیندهای تغییر سازمانی را بررسی کردند.
هدف اصلی پژوهش بررسی نگرش مدیرا ن نسبت به عوامل محیطی و تغییرات
سازمانی بود و اینکه این نگرشها چگونه بر تصمیمهایی که مدیران در اقدام به
تغییرات سازمانی اتخاذ میکنند ،موثر است .نظرات مدیران شرکتهای اسپانیایی
مشارکت کننده در پژوهش با استفاده از پرسشنامه محققساخته جمعآوری شد.
نتایج تحلیل دادههای جمع آوری شده نشان داد تفسیر واقعیت و نگرش مدیران،
مولفههای اصلی مدل ذهنی مدیران را تشکیل داده و در تصمیمگیری مدیران نقش
تعیین کنندهای دارند .استیونس ( ) 1111در پژوهشی به بررسی سهم ریسک منابع
انسانی در مدیریت ریسک پرداخت .این پژوهش با هدف شناسایی انواع ریسکهای
منابع انسانی انجام شد .در تعریفی نسبتاً گسترده و جامع این ریسکها به چهار دسته
ریسک افراد یا سرمایههای انسانی ،ریسکهای عملیاتی ،ریسک مربوط به دیدگاههای
کارکنان نسبت به منابع انسانی و ریسکهای فردی متخصصین منابع انسانی تفکیک
شد .شاکری ( )0011در پژوهشی با استفاده از روش تحقیق ترکیبی با رویکرد
زاویهبندی روشی به تبیین عصبی  -شناختی مدلهای ذهنی مدیران در مدیریت
ریسک منابع انسانی شرکتهای دانشبنیان پرداخت .تحلیل عصبی سیگنالهای مغزی
مدیران نشان داد تفاوت اصلی مدیران در رفتار ریسکپذیری با فعالیت امواج آهسته
(دلتا و تتا) در قشر پیشانی ) (FCمرتبط بوده و فعالیت قشر پیشانی به عنوان منبع
تفاوت مدیران در رفتار ریسکپذیری تأیید شد .شاکری و همکاران ( )0011نیز
پژوهشی با هدف تحلیل شناختی مدلهای ذهنی مدیران در فرآیند مدیریت ریسک
منابع انسانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک زیمت انجام دادند.
یافتههای پژوهش نشان داد مدلهای ذهنی مدیران ریسکپذیر و ریسک گریز به لحاظ
سازههای موجود ،شباهتهایی دارند ،اما به لحاظ روابط بین سازهها با یکدیگر
تفاوتهایی دارند ،به طوری که مدیران ریسکپذیر در مواجهه با ریسک ،بیشتر
استراتژیهای کاهش و نگهداشت را انتخاب میکنند و مدیران ریسکگریز بیشتر
استراتژی اجتناب را به کار میبرند .موسوی و همکاران ( )0937پژوهشی با هدف
طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمانهای دولتی با استفاده از نظریه
دادهبنیاد انجام دادند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریسکهای از دست دادن
کارکنان کلیدی ،کاهش انگیزه منابع انسانی ،تنزل شایستگیها و قابلیتهای منابع
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انسانی ،ترک خدمت کارکنان ،ریسکهای روانشناختی ،منسوخ شدن دانش و مهارت
منابع انسانی ،ریسک رفتارهای غیر اخالقی ،ریسکهای گزینش و کارمندیابی،
ریسکهای ناشی از دیدگاهها و نگرشهای منابع انسانی بهعنوان عوامل علی مدیریت
ریسک منابع انسانی شناخته شده است .در پژوهش دیگری ابراهیمی ( )0930در
پژوهشی به طراحی و تبیین مدل ریسک منابع انسانی در سازمان توسعه برق ایران
پرداخته و با رو یکردی یکپارچه سه گام نخست فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی
را بررسی کرده است .در این پژوهش پنج تم اصلی شناسایی شد که عبارتند از:
ریسک فردی متخصصین ،ریسک سرمایههای انسانی ،ریسک دیدگاههای کارکنان،
ریسکهای عملیاتی و ریسکهای زمینهای منابع انسانی.
بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد در سالهای اخیر پژوهشگران در سطح
جهان در مطالعات حوزه سازمان ،مدلهای ذهنی را مورد توجه قرار دادهاند؛ بهعالوه
فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی نیز در بهترین حالت تا گام سوم ،یعنی سنجش
ریسکهای منابع انسانی پیگیری شده است .نوآوری پژوهش حاضر این است که به
بررسی گام چهارم فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی ،یعنی استراتژیهای مواجهه
با ریسکهای منابع انسانی میپردازد .نوآوری دیگر این پژوهش بررسی مدیریت
ریسک منابع انسانی با رویکرد شناختی است .رویکرد شناختی در سالهای اخیر
توسعه قابل مالحظهای یافته و در سطح جهان رویکرد حاکم بهشمار می رود و از
طریق شناخت مغز ،ذهن و کارکردهای آن توانسته است اطالعات با ارزشی درباره
ریشه رفتارهای انسان بدست آورد ،ولی متاسفانه در کشور ما در این حوزه هنوز
اقدام مناسبی انجام نشده است .به منظور رفع خالء پژوهشی موجود ،در پژوهش
حاضر تالش میکنیم استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدلهای
ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار بررسی
شود.
چارچوب نظری و پرسشهای پژوهش
ازآنجا که هر یک از نظریهها به وجوه خاصی از موضوع مطالعه توجه داشتند ،در
این پژوهش یک چارچوب نظری ترکیبی ابداعی تدوین شده است که برگرفته از نظریه
مدلهای ذهنی ،ماتریس ارزیابی ریسک و یافتههای حاصل از پژوهشهای پیشین
است تا در قالب آن بتوان عالوه بر مفهومسازی ارتباط بین متغیرهای اصلی به
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استخراج پرسشهای پژوهش و در عین حال تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش پرداخت.
بعد از مطالعه منابع مختلف ،در نهایت چارچوب نظری پژوهش مطابق شکل  1طراحی
شده است .در این پژوهش مدل ذهنی مدیران به عنوان متغیر مستقل که دارای دو
مولفه تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی و نگرش ریسک که حاصل مدل سنتوس و
گارسیا ( ) 1117است ،در نظر گرفته شده است .انتخاب استراتژی مدیریت ریسک
منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که شامل استراتژیهای
اجتناب ،انتقال ،نگهداشت و کاهش ریسک است و همچنین ارزیابی ریسک به عنوان
متغیر مستقل که دارای دو مولفه برآورد احتمال وقوع ریسک و برآورد پیامدهای
ریسک بر اساس ماتریس ارزیابی ریسک (ویلکز و دیویس )1111 ،است ،در نظرگرفته
شده است.
نگرش ریسک
ریسکپذیر

تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی
فرصت های پیش رو

Q1

جذابیت مدیریت ریسک

ریسک گریز

ضرورت مدیریت ریسک (جبرگرایی)

قوت های شرکت
ضعف های شرکت
تهدید های پیش رو

Q3

Q2

انتخاب استراتژی مدیریت ریسک منابع انسانی

Q4

Q5
برآورد احتمال وقوع ریسک

برآورد پیامدهای ریسک

ارزیابی ریسک

شکل  -2چارچوب نظری پژوهش

با توجه به چارچوب نظری پژوهش ،پرسشهای پژوهش به شرح زیر است:
 .0رابطه بین نوع تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی و نگرش آنها به ریسک منابع
انسانی چگونه است؟
 .1رابطه بین نگرش مدیران به ریسک منابع انسانی و انتخاب نوع خاصی از
استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی چگونه است؟
 .9رابطه بین تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی و انتخاب نوع خاصی از
استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی چگونه است؟
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 .0چه تفاوتی بین انواع استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی در برآورد
پیامدهای ریسک وجود دارد؟
 .5چه تفاوتی بین انواع استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی در برآورد احتمال
وقوع ریسک وجود دارد؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی –
پیمایشی است .روش گردآوری دادهها مطالعات کتابخانهای و میدانی بوده و به
منظور تجزیه و تحلیل آماری ،ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف متغیرهای
پژوهشی پرداخته میشود و سپس در بخش آمار استنباطی ،با استفاده از آزمونهای
خی دو ،توکی و تحلیل واریانس یکطرفه به پرسشها پاسخ داده میشود.
جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران کلیه شرکتهای دانشبنیان آذربایجان شرقی
به غیر از شرکتهای دانشبنیان تولیدی نوع (1صنعتی) که در دستههای ماشینآالت
و تجهیزات پیشرفته ،فناوریهای مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای
شیمیایی و همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای فعالیت
میکنند ،تشکیل میدهند .با بررسیهای انجام شده و مصاحبه با صاحبنظران و
مدیران شرکتهای دانشبنیان مشخص شد مدیریت ریسک منابع انسانی در
شرکتهای تولیدی نوع ( 1صنعتی) که در دستههای مذکور فعالیت میکنند،
موضوعیت ندارد .تعداد کل شرکتهای دانشبنیان جامعه آماری پژوهش در سال
 0930در مجموع  77شرکت است .جامعه آماری به روش سرشماری مورد مطالعه
قرار گرفت .پرسشنامهها در اختیار مدیران شرکتها قرار گرفت و در نهایت 70
پرسشنامه قابل تحلیل جمعآوری شد و تحلیل نهایی بر روی آنها صورت گرفت.
به منظور گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه و سناریو استفاده شده است.
پرسشنامهها شامل مجموعهای از پرسشهای بسته است که در مورد جنبههای
مختلف فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی و مدلهای ذهنی مدیران طراحی شده
است .به منظور سنجش نوع تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی ،پرسشنامهای بر
مبنای پرسشنامه سنتوس و گارسیا ( )1117طراحی شد .در این پرسشنامه برخی از
عوامل کلیدی محیط رقابتی (دو تهدید و دو فرصت) و توان شرکتهای دانشبنیان
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(دو قوت و دو ضعف) که براساس تحقیقات قبلی و مصاحبه با مدیران شرکتهای
دانشبنیان بدست آمده بود ،مطرح شد و از مدیران در خواست شد نظر خود را در
یک طیف پنج گزینه ای لیکرتی بیان کنند .چنانچه در چارچوب نظری (شکل )1مشاهده
میشود ،پاسخ دهندگانی که فرصتها و قوتها را نسبت به تهدیدها و ضعفها
مهمتر ارزیابی کردهاند ،مدیرانی هستند که مدیریت ریسک را جذاب میدانند و
مدیرانی که تهدیدها و ضعفها را نسبت به فرصتها و قوتها مهمتر ارزیابی
کردهاند ،مدیرانی هستند که مدیریت ریسک را یک ضرورت میدانند (سنتوس و
گارسیا .) 1117 ،به منظور سنجش نگرش ریسک نیز از سناریوهای از قبل آزمون
شده استفاده شده است .دالتونا 0و همکاران ( ،)1103تن ( ،)1103تیور )1103( 1و
دیکسون )0331( 9نیز به منظور سنجش نگرش ریسک از سناریوهای مالی و قرار
دادن آزمودنیها در معرض محرکهای مالی در شرایط همراه با ریسک استفاده
نمودهاند .بهعالوه پژوهشگران به منظور سنجش نگرش ریسک در شرایط مالی از
نظریه بازی 0بهره میگیرند (دیکسون0331 ،؛ نکس1103 ،1؛ دالتونا و همکاران،
 .)1103پرسشنامه حاضر شامل پنج سناریوی مربوط به موقعیتهای ریسکی همراه
با سود است که بر اساس پرسشنامه دیکسون ( )0331طراحی شده است .در ایران
نیز طی پژوهشهای شریعتی سوق ( )0970و مظلومی و همکاران ( ،)0900روایی
محتوایی پرسشنامه مطلوب و پایایی آن به ترتیب  ./31و  ./310محاسبه و گزارش
شده است که حاکی از روایی و پایایی باالی آزمون است .با توجه به جامعه آماری
پژوهش ،سناریوها به گونهای طراحی شدند که دربرگیرنده مسائلی باشند کـه مدیران
شرکتهای دانشبنیان در تصمیمگیریهای شغلی خود با آنها روبرو میشوند.
بهعالوه جهت بررسی تمایل مدیران به انتخاب نوع خاصی از استراتژیهای مدیریت
ریسک منابع انسانی ،همانند ویسنر و پول )1113( 1و سنتوس و گارسیا (،)1117
شش ریسک منابع انسانی که بر اساس تحقیقات قبلی و مصاحبه با مدیران
شرکتهای دانشبنیان بدست آمده بودند ،مطرح شدند .ریسکهای منابع انسانی
مطرح شده عبارتند از .0 :ریسک از دست دادن کارکنان کلیدی  .1ریسک عدم سالمت
1.

Daltona
Tavor
3. Dickson
4. Game Theory
5. Nax
6. Wiesner & Poole
2.
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روانی  .9ریسک عدم وجود جانشینپروری  .0ریسک ایمنی شغلی  .1ریسک عدم
برخورداری مدیران از مهارت ارتباطات اثربخش و  .1ریسک فقدان مهارت در انتخاب
افراد شایسته؛ سپس در مورد استراتژیهای مواجهه با ریسک برای مدیران
توضیحاتی ارائه شد و از هریک از پاسخ دهندگان خواسته شد تمایل خود را نسبت
به انتخاب هر یک از استراتژیهای مواجهه با ریسک بیان کنند .با توجه به مبانی
نظری پژوهش و بر اساس ماتریس ارزیابی ریسک ،انتخاب نوع خاصی از استراتژی
مدیریت ریسک منابع انسانی با «برآورد مدیران از احتمال وقوع ریسک» و «برآورد
مدیران از پیامدهای ریسک» ارتباط دارد ،از اینرو در بخش بعدی پرسشنامه نظر
هریک از پاسخ دهندگان را نسبت به برآورد آنان از احتمال وقوع ریسک و پیامدهای
ریسک در هر یک از گزینههای ریسک منابع انسانی جویا شدیم.
روایی پرسشنامهها در قالب روایی محتـوایی و روایـی صـوری سـنجش شـد .بـرای
اطمینان از اعتبار محتوا با اساتید دانشگاه و افراد متخصص مشورت شد و اصالحات
الزم صورت گرفت و روایی محتوایی کلیـه پرسشـنامههـای تحقیـق بـه تأییـد اسـاتید
رسید .پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/007محاسبه شد .با
توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده بزرگتر از  1/7بوده اسـت ،بنـابراین
پرسشنامهها از پایایی باالیی برخوردار بودهاند.
تحلیل دادهها و يافتهها
در این بخش از پژوهش ابتدا به تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی و
متغیرهای پژوهش پرداخته میشود و سپس یافتههای پژوهش بیان میشود.
جدول  -2توصیف متغیرهای جمعیتشناختی در نمونه مورد مطالعه
متغیرها
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه کار

سطوح
مردان
زنان
 91-11سال
 91-90سال
 01-91سال
 01-00سال
باالتر از  01سال
لیسانس
فوق لیسانس

فراوانی
 11نفر
 1نفر
 7نفر
 11نفر
 03نفر
 01نفر
 7نفر
 01نفر
 97نفر

درصد فراوانی
 00/0درصد
 0/1درصد
 3/3درصد
 91/1درصد
 11/0درصد
 01/3درصد
 3/0درصد
 10/0درصد
 11/0درصد

دکتری

 03نفر

 11/0درصد

 01-1سال
01-00
01 -11

 11نفر
 91نفر
 01نفر

 91/1درصد
 01/9درصد
 10/0درصد
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در تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش به منظور داشتن درک روشنی از وضعیت
دادهها ،فراوانی تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی ،نگرش مدیران به ریسک و
استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی در جدول  9بیان شده است.
جدول  -4فراوانی تفسیر مديران از رويدادهای واقعی ،نگرش مديران به ريسک و استراتژیهای
مديريت ريسک منابع انسانی
استراتژیهای مدیریت ریسک
تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی

نگرش مدیران به ریسک

منابع انسانی

(جذابیت  -ضرورت)

(ریسکپذیر – ریسکگریز)

(کاهش ،نگهداشت ،انتقال و

فراوانی

اجتناب)
مدیران
ریسکپذیر
جذابیت مدیریت ریسک
منابع انسانی

 10نفر
مدیران
ریسکگریز

ضرورت مدیریت ریسک
منابع انسانی

 00نفر

 11نفر

مدیران
ریسکگریز

 9نفر

 11نفر

کاهش

 11نفر

نگهداشت

 00نفر

انتقال

 0نفر

اجتناب

 0نفر

کاهش

 0نفر

نگهداشت

 1نفر

انتقال

 1نفر

اجتناب

 1نفر

کاهش

 7نفر

نگهداشت

 1نفر

انتقال

 9نفر

اجتناب

 0نفر

يافتههای پژوهش
در این بخش از پژوهش ابتدا به پرسشهای پژوهش پاسخ داده میشـود و سـپس بـه
تحلیل ارزیابی ریسک و انتخاب اسـتراتژی بـر اسـاس مـاتریس ارزیـابی ریسـک ،بـا
بهرهگیری از آزمونهای خی دو ،توکی و تحلیل واریانس یکرطرفه پرداخته میشود.
بر اساس جدول  0در ارتباط با پرسش نخست پژوهش مقایسهی مقدار معناداری
محاسبه شده ( )1/110با مقدار خطای قابلپذیرش در سطح  31درصد ( )α=1/11بیانگر
این است که رابطه معناداری بین نوع تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی و نگرش
آنان به ریسک وجود دارد ( sig=1/110و  df =0و  .)Chi-Square = 10/017استفاده از
آزمون خیدو برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش بر اساس مقایسه مقدار معناداری
( )1/19با مقدار خطای قابلپذیرش در سطح  31درصد ( )α=1/11گویای این است که
رابطه معناداری بین نگرش مدیران به ریسک منابع انسانی و انتخاب نوع خاصی از
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استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی وجود دارد ( sig=1/19و  df =9و = 0/011

 .)Chi-Squareبهعالوه در ارتباط با پرسش سوم پژوهش بر اساس مقایسهی مقدار
معناداری ( )1/119با مقدار خطای قابلپذیرش در سطح  31درصد ( )α=1/11بیانگر
آن است که رابطه معناداری بین نوع تفسیر مدیران از رویدادهای واقعی و انتخاب
نوع خاصی از استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی وجود دارد ( sig=1/110و
 df =9و .)Chi-Square = 09/131
جدول  -3آزمون کای دو برای بررسی رابطهمتغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

مقادیر

شاخصها

سطح معناداری

درجه آزادی

0

10/017

0

1/110

1

11/109

0

1/110

17/103

0

1/110

مقدار خیدو

0/117

9

1/19

نسبت احتمال

0/011

9

1/10

پیوند خط به خط

7/111

0

1/117

بررسی رابطه تفسیر مدیران از

مقدار خیدو

09/131

9

1/110

رویدادهای واقعی و انتخاب نوع

نسبت احتمال

01/011

9

1/111

خاصی از استراتژی

پیوند خط به خط

3/101

0

1/119

بررسی رابطه تفسیر مدیران از
رویدادهای واقعی و نگرش ریسک
بررسی رابطه نگرش ریسک و انتخاب
نوع خاصی از استراتژی

مقدار خیدو

نسبت احتمال

پیوند خط به خط

9

در ادامه برای پاسخگویی به این پرسشهای چهارم و پنجم پژوهش به تحلیل انواع
استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی در برآورد پیامدهای ریسک و احتمال
وقوع ریسک با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی
پرداخته میشود.
جدول  -3نتايج تحلیل واريانس يک عاملی میزان تفاوت برآورد مديران از پیامدهای ريسک در انواع
استراتژیهای مديريت ريسک
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

بین گروهها

9990/031

9

0001/090

111/917

1/110

درون گروهها

131/091

17

0/900

کل

9113/910

71

1.

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
3. Linear-by-Linear Association
2.
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بر اساس جدول  ، 1استفاده از آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسی میزان تفاوت
برآورد مدیران از پیامدهای ریسک در انواع استراتژیهای مدیریت ریسک بر اساس
مقایسهی مقدار معناداری ( ،)1/110با مقدار خطای قابلپذیرش در سطح اطمینان 31
درصد ( )α=1/11بیانگر آن است که میان انتخاب نوع خاصی از استراتژیهای
مدیریت ریسک و برآورد مدیران از پیامدهای ریسک تفاوت معناداری وجود
دارد( sig=1/110و 71و df=9و .)f= 111/917بهعالوه ،نتایج آزمون توکی میزان تفاوت
میانگینِ برآورد مدیران از پیامدهای ریسک در انواع استراتژیهای مدیریت ریسک
منابع انسانی را نشان میدهد.
جدول  -3آزمون توکی برآورد مديران از پیامدهای ريسک در انواع استراتژیهای مديريت ريسک
استراتژی 0

استراتژی 1

تفاوت میانگین

معنیداری

کاهش

نگهداشت

0/30

1/10

انتقال

- 00/19

1/110

اجتناب

- 01/00

1/110

انتقال

- 01/30

1/110

اجتناب

- 07/19

1/110

اجتناب

-0/10

1/13

نگهداشت
انتقال

جدول  1نشان میدهد که میانگین برآورد پیامدهای ریسک در استراتژی کاهش به
طور معناداری بیش از استراتژی نگهداشت ( ،)sig=1/10کمتر از استراتژی انتقال
( )sig=1/110و استراتژی اجتناب ( )sig=1/110است و میانگین برآورد پیامدهای
ریسک در استراتژی نگهداشت به طور معناداری کمتر از استراتژی انتقال
( )sig=1/110و استراتژی اجتناب ( )sig=1/110است ،ولی تفاوت میانگین برآورد
پیامدهای ریسک در استراتژی انتقال با اجتناب معنادار نبود (.)sig=1/13
جدول  -3نتايج تحلیل واريانس يکراهه برای بررسی میزان تفاوت برآورد مديران از احتمال وقوع ريسک در
انواع استراتژیهای مديريت ريسک منابع انسانی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

بین گروهها

9701/370

9

0111/911

031/731

1/110

درون گروهها

090/100

17

1/100

کل

0111/111

71

بر اساس جدول  ، 7استفاده از آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسی میزان تفاوت
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برآورد مدیران از احتمال وقوع ریسک در انواع استراتژیهای مدیریت ریسک بر
اساس مقایسهی مقدار معناداری ( ،)1/110با مقدار خطای قابلپذیرش در سطح
اطمینان  31درصد ( )α=1/11بیانگر آن است که میان انتخاب نوع خاصی از
استراتژیهای مدیریت ریسک و برآورد مدیران از احتمال وقوع ریسک تفاوت
معناداری وجود دارد ( sig=1/110و 71و df=9و .)f= 031/731بهعالوه نتایج آزمون
توکی میزان تفاوت میانگینِ برآورد مدیران از احتمال وقوع ریسک در انواع
استراتژیها را نشان میدهد.
جدول  -3آزمون توکی برآورد مديران از احتمال وقوع ريسک در انواع استراتژیهای مديريت ريسک
استراتژی 0

استراتژی 1

تفاوت میانگین

معنیداری

کاهش

نگهداشت

00/33

1/110

نگهداشت
انتقال

انتقال

09/31

1/110

اجتناب

- 0/00

1/00

انتقال

- 0/19

1/73

اجتناب

- 01/30

1/110

اجتناب

- 01/31

1/110

جدول  0نشان میدهد که میانگین برآورد مدیران از احتمال وقوع ریسک در
استراتژی کاهش به طور معناداری بیشتر از استراتژی نگهداشت ( )sig=1/110و
بیشتر از استراتژی انتقال ( )sig=1/110است ،ولی تفاوت معناداری با استراتژی
اجتناب ندارد ( .)sig=1/00همچنین ،میانگین برآورد مدیران از احتمال وقوع ریسک در
استراتژی نگهداشت تفاوت معناداری با استراتژی انتقال ندارد ( )sig=1/73ولی به
طور معناداری از استراتژی اجتناب کمتر است ( .)sig=1/110در نهایت ،میانگین
برآورد مدیران از احتمال وقوع ریسک در استراتژی انتقال به طور معناداری کمتر از
استراتژی اجتناب است (.)sig=1/110

بر اساس آن چه در یافتههای آزمون توکی قابل مشاهده است ،میتوان سطح برآورد
مدیران از پیامدهای ریسک و احتمال وقوع ریسک در انواع استراتژیهای مدیریت
ریسک منابع انسانی را بر اساس جدول  3به نمایش درآورد.
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جدول  -3میزان برآورد مديران از پیامدهای ريسک و احتمال وقوع ريسک در انواع استراتژیهای مديريت
ريسک منابع انسانی
(میانگین پیامدهای ریسک باال = )17/10
(میانگین احتمال وقوع ریسک باال = )17/99

(میانگین احتمال وقوع ریسک باال = )11/90

انتقال ريسک

نگهداشت ريسک

(میانگین پیامدهای ریسک باال = )11/10

(میانگین پیامدهای ریسک پایین = )01/11

(میانگین احتمال وقوع ریسک پایین = )00/01

(میانگین احتمال وقوع ریسک پایین = )01/90

احتمال وقوع ريسک

اجتناب از ريسک

کاهش ريسک
(میانگین پیامدهای ریسک پایین = )00/37

پیامدهای ريسک

بحث و نتیجه گیری
جنبههای شناختی و ساختارهای ذهنی مدیران در فرآیندهای استدالل و تصمیمگیری
در سال های اخیر مورد توجه دانشمندان علم مدیریت قرار گرفته است ،بر همین
اساس با تاکید بر لزوم شناخت عمیق رفتار مدیران و تالش برای ارتقاء عملکرد کسب
و کار و وضعیت اقتصاد دانشمحور کشور ،در پژوهش حاضر تحلیل شناختی رابطه
بین مدلهای ذهنی مدیران و استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی جهت ارتقاء
عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.
در رابطه با پرسش نخست ،نتایج بدست آمده نشان میدهد بین نوع تفسیر مدیران از
رویدادهای واقعی و نگرش آنها به ریسک منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد،
بهطوریکه هرچه مدیران فرصتها و قوتهای شرکت را مهمتر ارزیابی کرده و
مدیریت ریسک منابع انسانی را جذاب بدانند ،ریسکپذیر بوده و هرچه مدیران
ضعفها و تهدیدها را مهمتر ارزیابی کرده و مدیریت ریسک منابع انسانی را یک
ضرورت (جبرگرایی) بدانند ریسکگریزی در آنان بارزتر است .بهعالوه یافتههای
پژوهش حاضر نشان میدهد بیشتر مدیران شرکتهای دانشبنیان ریسکپذیر بوده و
مدیریت ریسک منابع انسانی را امری جذاب میدانند .نتایج بدست آمده با یافتههای
پژوهشهای شاکری و همکاران ( ،)0011شهرام ( ،)0937سنتوس و گارسیا (،)1117
نوزیک و وبر ( )1117و گروسلی ( ،)0300همراستاست .با توجه به اینکه شرکتهای
دانشبنیان با هدف تجاریسازی یک ایده فناورانه تشکیل میشوند ،ریسکپذیری
مدیران یک عامل کلیدی در بقا و رشد این شرکتها محسوب میشود (شهرام،
 .)0937از طرفی ارزش های مدیران با نیازهای محیط متناسب بوده و در یک محیط با
فشار رقابتی و فناوری باال ،واحد  R&Dتوسعه یافته ،نرخ باالی تغییرات فناوری و
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پویایی محیطی ،مدیران ریسکپذیر و انعطافپذیر بوده و به برنامهریزیهای کلی و
فقدان رسمیتگرایی تمایل دارند (گروسلی.)0300 ،
در رابطه با پرسش دوم پژوهش ،نتایج بدست آمده نشان میدهد بین نگرش مدیران
به ریسک و انتخاب نوع خاصی از استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی رابطه
معناداری وجود دارد ،بهطوریکه هرچه ریسکپذیری در مدیران بیشتر باشد ،تمایل به
انتخاب استراتژیهای کاهش و نگهداشت (پذیرش) ریسک در آنها بیشتر است و
هرچه ریسکگریزی در مدیران بارزتر باشد ،تمایل بیشتری به انتخاب استراتژیهای
کاهش و اجتناب دارند .نتایج به دست آمده با یافتههای شاکری و همکاران (،)0011
آگویال و همکاران ( )1103و شریعتی سوق ( )0970مطابقت دارد .در واقع تفاوت در
نوع نگرش مدیران به ریسک سبب میشود آنها در مواجهه با ریسک استراتژیهای
متفاوتی را بهکار ببرند (آگویال و همکاران .)1103 ،در توجیه این امر گفته میشود
مدیران ریسکپذیر بهدنبال کسب موفقیت بوده و معتقدند با اجتناب از ریسک و عدم
اقدام جهت مدیریت آن موفقیتی حاصل نمیشود .این مدیران بهجای اینکه منتظر
فرصتها باشند ،به شکار فرصتها میروند (شریعتی سوق.)97-91 ،0970 ،
در رابطه با پرسش سوم پژوهش ،یافتهها نشان میدهد بین تفسیر مدیران از
رویدادهای واقعی و انتخاب نوع خاصی از استراتژی رابطه معناداری وجود دارد،
بهطوریکه مدیرانی که مدیریت ریسک منابع انسانی را جذاب میدانند استراتژیهای
کاهش و نگهداشت را بیشتر بهکار میبرند و مدیرانی که مدیریت ریسک منابع انسانی
را یک ضرورت میدانند تمایل بیشتری به انتخاب استراتژیهای اجتناب و کاهش
دارند .نتایج بدست آمده با یافتههای پژوهش اسجوبرگ و همکاران ( )1110و سنتوس
و گارسیا ( )1117مطابقت دارد .تفاوت در تفسیرها و ادراک مدیران از ریسک سبب
میشود مدیران در تصمیمگیری های خود متفاوت عمل کرده و رفتارهای متفاوتی
داشته باشند.
در رابطه با پرسشهای چهارم و پنجم پژوهش ،یافتهها نشان میدهد بین برآورد
مدیران از احتمال وقوع ریسک و پیامدهای آن و انتخاب نوع خاصی از استراتژیهای
مدیریت ریسک تفاوت معناداری وجود دارد ،بهطوریکه در استراتژی اجتناب ،میانگین
برآورد مدیران از پیامدهای ریسک و احتمال وقوع ریسک باالست و در استراتژی
نگهداشت ،میانگین برآورد مدیران از پیامدهای ریسک و احتمال وقوع ریسک پایین
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است .در استراتژی کاهش ریسک ،میانگین برآورد مدیران از پیامدهای ریسک پایین
و احتمال وقوع ریسک باالست و در استراتژی انتقال ریسک نیز ،میانگین برآورد
مدیران از پیامدهای ریسک باال و احتمال وقوع ریسک پایین است و یافتههای پژوهش
با ماتریس ارزیابی ریسک کاسکلی و اولد ( )1111مطابقت دارد.
در این پژوهش تالش بر آن بود که استراتژیهای مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی
بر مدلهای ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد شرکتهای
دانشبنیان استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد ،لذا با توجه به نتایج
حاصل از آن پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
با توجه به نتایج پژوهش ،مدلهای ذهنی مدیران شرکتهای دانشبنیان استان
آذربایجان شرقی عامل تعیین کننده در تفسیر وقایع محیطی و شناسایی فرصتها و
تهدیدهاست که بر فرایند تصمیمگیری تاثیر میگذارد ،در این راستا به نظر میرسد
تغییر مدلهای ذهنی مدیران این شرکتها به ریسکپذیری یکی از روشهای تشویق
آنها به مدیریت بهینه ریسک منابع انسانی است .در این راستا اقداماتی نظیر برگزاری
جلسات تبادل نظر ،بهکارگیری شیوههای گفتمان و تقویت مهارتها و تواناییهای
شناختی مدیران پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه مدلهای ذهنی مدیران و ادراک آنها از ریسک تحت تأثیر میزان
دانش ،آگاهی ،ادراک آنها از میزان توانایی خود در کنترل ریسک و پیامدهای آن،
ارزیابی فنی و منابع ریسک قرار میگیرد ،لذا پیشنهاد میشود مدیران شرکتهای
دانشبنیان میزان آگاهی و شناخت خود را از ریسکهای منابع انسانی ،منبع ریسکها
و شیوههای کنترل آنها ،همچنین وضعیت و جایگاه شرکت خود و رقبا افزایش دهند.
با توجه به اهمیت نگرش ریسک مدیران شرکتهای دانشبنیان استان آذربایجان
شرقی پیشنهاد میشود به منظور مواجهه هوشمندانه با ریسک منابع انسانی ،نگرش
صحیح به ریسک با ابزارهای مناسب جهت متعادلسازی و بهینهسازی ریسک منابع
انسانی توأم شود .برخورداری از یک فرهنگ مدیریت ریسک منابع انسانی اثربخش و
قوی ،آمو زش ،باال بردن سطح دانش و آگاهی ابزارهای بسیار مفیدی برای این امر
هستند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم تعمیمپذیری نتایج پژوهش اشاره
کرد .با توجه به ماهیت شناختی پژوهش و محدود بودن آن به مدیران شرکتهای
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 گستردگی و عمق موضوع به،دانشبنیان آذربایجان شرقی و با عنایت به جدید بودن
 به پژوهشگران،منظور درک و شناخت عمیقتر فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی
 پژوهشهای مشابهی در سایر،آتی پیشنهاد میشود با گسترش جامعه آماری
سازمانها و استان های کشور انجام شود تا نتایج بدست آمده تقویت شده و قابل
 همچنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود تحقیقات طولی انجام داده.تعمیم باشند
 بهکارگیری شیوههای گفتمان و،و با اقداماتی نظیر برگزاری جلسات تبادل نظر
 بدین. مدلهای ذهنی مدیران را تغییر داده و پژوهش را مجددا انجام دهند،آموزش
صورت میتوان میزان تاثیر تغییر مدلهای ذهنی تصمیمگیرندگان و مدیران
.شرکتهای دانشبنیان بر انتخاب انواع گزینههای پژوهش را سنجید
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Introduction: In digital shopping, numerous factors influence the consumers’
purchase decision. Among them, information literacy plays a key role. In this regard,
the current study aims to develop a model of how information literacy affects the
consumers’ purchase decision in digital shopping in a local clothing business. In The
purchase decisions on brand choice, place of purchase, amount of purchase, and time
of purchase are examined through Kotler’s model.
The concepts examined to conceptualize information literacy include the skill of
using polling forums, awareness of inserting questions about the goods on the
websites, ability to organize information in electronic environment, ability to gain
access to information in electrical environment, ability to categorize information,
skill of using different types of hardware such as laptop/computer, ability to examine
accurate information, ability to establish communication between current and
previous data, and skill of using information in decision-making. According to the
conceptual framework presented in the current study, the major hypotheses are as
follows:
 H1. Information literacy influences the consumer’s brand choice in digital
shopping.
 H2. Information literacy influences the consumer’s place of purchase in digital
shopping.
 H3. Information literacy influences the consumer’s amount of purchase in digital
shopping.
 H4. Information literacy influences the consumer’s time of purchase.
 H5. Information literacy influences the consumer’s payment choice in digital
shopping.
 H6. Information literacy influences the consumers’ purchase decision in digital
shopping.
Methodology: The current study aims to examine the goods which undergo a short
choice duration and the purchase decision of which is not complicated. To this end,
examinations were conducted of touristic goods and products, particularly
SARBINEH brand products. The statistical population consisted of all the
consumers of SARBINEH local clothes (costumes) in the country. Due to the
limited number of SARBINEH brand consumers, a convenience procedure was used
for sampling. The participants included friends, colleagues, relatives, etc., based on
the relative ease of access. A total number of 150 questionnaires were distributed but
98 were completed and returned. Then, a regression analysis was done to analyze the
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collected data.
Results and Discussion: The results demonstrated that SARBINEH brand
consumers did not prioritize the clothes brands in digital shopping (when buying
goods on the Internet), and this was not related to their information literacy. In other
words, the low or high degree of information literacy had no influence on their
decision in brand purchase. In this sense, it might be inferred that the consumer’s
attitude towards the brand makes no change in digital environments and makes no
difference where they see their desired brand to purchase. Accordingly, SARBINEH
brand consumers pay particular attention to the place of purchase on the Internet in
digital shopping, which is linked to their information literacy. So, a low or high
degree of information literacy matters and changes their decision about the place of
purchase (i.e., the website on which they make purchase).
Additionally, information literacy influenced the consumer’s purchase decision
(amount of purchase) in digital shopping. In other words, a low or high degree of
information literacy would change their amount of purchase (e.g, the number of
clothes they bought). Also, SARBINEH local clothes consumers paid no attention to
the time spent on their purchase in digital shopping; they could register their
purchase at any time during 24 hours of a day. Moreover, the results indicated that
SARBINEH local clothes (costumes) consumers paid attention to the payment
methods (in-person or online payment) in digital shopping, which seemed to be
related to their information literacy. Their low or high degree of information literacy
led to a change in their payment methods. According to the findings, two variables,
including information literacy and purchase decision, made no factorial impact in
the sample under the study. Thus, the dependent variables of purchase decision were
influenced by a certain percentage, and two variables including brand choice and
time were not influenced by the information literacy. However, information literacy
significantly impacted the place of purchase, amount of purchase, and payment
method.
Conclusion: The study is significant in that digital environments are increasingly
growing in most developing countries like Iran. Such an environment is considered
as a prominent opportunity for enhancing digital markets. As a result, increasing the
samples similar to the one in the current study, which sought to highlight the
significance of the consumers’ purchase decision, information skills and their
instrumental attraction in the virtual environment, can pave the way for the
development of small businesses in virtual settings and, thereby, accelerate the
development of the most important economic cycle, that is SMEs. The major
innovation of in this study is the juxtaposition of two fields of marketing (a subdiscipline of management) and information literacy (a sub-discipline of information
sciences) to make practical recommendations for improving the purchase rate in
digital marketing. The findings were in line with those of previously conducted
studies. It is worth noting that the entire model was not confirmed since Iranian
customers disregard the importance of a particular level of awareness for purchasing
clothes. This implies that their information literacy might be based on a specific oneto-one corresponding model of purchase decision constructs. It is also to be noted
that the research model was assessed with regard to SARBINEH brand local
clothing business, and a change in the studied goods would lead to different results.
Keywords: Digital shopping, Information literacy, Purchase decision, regression.
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تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خريد مصرفکننده در پهنه خريد ديجیتال
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چکیده
امروزه ،با توسعه فناوری ،فروش دیجیتال بخش مهمی از فروش شرکتها را به خود
اختصاص داده است .در چنین فضایی ،توسعه سواد اطالعاتی مشتریان میتواند به بهبود
بازارگری و فروش در عرصه بازارهای مجازی کمک نماید .توجه به سواد اطالعاتی و تلفیق
آن با بازارگری در فضای دیجیتال میتواند به درک چگونگی کمک سواد اطالعاتی به تصمیم
خرید مشتریان یک بنگاه بیانجامد .در همین راستا ،پژوهش حاضر با هدف کشف مدل تاثیر
سواد اطالعاتی بر «تصمیم خرید» مصرفکننده در بستر دیجیتال به انجام رسیده است .به
منظور تحقق هدف مذکور ،ابتدا بر پایه بررسی عمیق ادبیات موضوع ،مدل مفهومی پژوهش
توسعه یافته است .برای تصمیم خرید متغیرهایی نظیر انتخاب برند ،واسطه یا مکان خرید،
مقدار خرید ،زمان خرید و نحوه پرداخت شناسایی شدهاند .سپس برای سنجش ارتباط
متغیرهای پژوهش ،یک پرسشنامه محققساخته تهیه شده و در میان  051نفر از مشتریان
برند سربینه (لباس محلی) که امکان دسترسی به آنها وجود داشت ،توزیع شده است .در این
پژوهش ،برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه از روش تحلیل رگرسیون رتبهای
استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (انتخاب
برند) ،و تصمیم خرید (زمان) تاثیری نداشته ولی بر تصمیم خرید (واسطه/مکان خرید)،
تصمیم خرید (مقدار) ،و نحوه پرداخت موثر است.
کلمات کلیدی :تصمیم خرید ،خرید دیجیتال ،رگرسیون ،سواد اطالعاتی.
JEL Classification: D03, L81, C31, D83.
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مقدمه
در حال حاضر ،شیوه خریدهای مردم در خصوص بسیاری از محصوالت ،اعم از
مصرفی بادوام ،بیدوام و مانند آن از قالب سنتی خود خارج شده و در قالب دیجیتال
توسعه یافته است ،به گونهای که فروش دیجیتال بخش مهمی از فروش شرکتها را
به خود اختصاص داده است؛ چنان که بوتنر ( ،)1111با بررسی خرید افراد در منطقة
یورو ،وجود فضای دیجیتال و امکان خرید دیجیتال را یک امر ضروی میداند که
دیگر از جوامع جداشدنی نیست .همچنین ،کامارودین و همکاران ( ،)1105نبود بستر
مناسب دیجیتال را یک ضعف در زمینه فروش ارزیابی کردهاند که میتواند باعث
نابودی سازمانها شود .پهنه خرید دیجیتال ،نه تنها بستری برای خرید
مصرفکنندگان به دور از بازارها و مکانهای فیزیکی ایجاد نموده است بلکه فرصتی
برای رشد و توسعه قابلیتها و مهارتهای افراد فراهم کرده است (نایتو .)1103 ،
تصمیم خرید مصرفکننده ،مهمترین گام شکلگیری یک «بازار» در پهنه خرید
دیجیتال است (اولسن و میسن  .)1112 ،در پهنه خرید دیجیتال ،عوامل متعددی بر
تصمیم خرید مصرفکننده تاثیرگذار است .در این بین« ،سواد» یک اصل مهم
محسوب میشود (یونسکو  .)1112 ،به شکل سنتی ،سواد فقط یک جریان خواندن و
نوشتن است در حالی که مفهوم سواد بر پایه مدل توسعه امروزی در قالب ارتباطات
و فناوری بسیار متفاوت و تاکنون در قالب عبارات و الفاظ متعدد مطرح شده است.
برای نمونه ،سواد شبکه ،عبارت است از دانشی که مفهوم آن متضمن مواردی
همچون شناخت کامل شبکههای جهانی و دسترسی درست به اطالعات ساختیافته
میباشد .سواد رایانهای میزان آشنایی با رایانه در استفاده از ابزارها یا نرمافزارهای
کاربردی در نظر گرفته میشود (میرجلیلی .)0905 ،سواد رسانهای نیز ،آن سطحی از
سواد است که افراد به کمک آن میتوانند ابزار رسانهای را شناسایی کنند و به
بررسی تاثیر رسانه بر محتوای موجود بپردازند (کالنتری .)0931،سواد کتابخانهای،
عبارت است از سطح اطالعات و آگاهی موجود و معمول در جامعه درباره تحلیل و
بررسی اولیه اطالعات و دادهها و دستهبندی آنها .با همه اینها ،سواد اطالعاتی،
1.

Buettner
Kamaruddeen
3. Naito
4. Olsen & Maassen
5. UNESCO
2.
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مجموعه ای پیچیده از توان ساماندهی ذهن و اطالعات جهت به کارگیری و
تصمیمسازی است که معنایی فراتر از سواد و اطالعات دارد (بهرنز  .)0330،چنانچه
از تعریف سواد اطالعاتی برمیآید ،مهمترین خدمت آن به مشتری (مصرفکننده)،
تسهیل تصمیمگیری میباشد .با فرض این که یک شرکت تمامی گامهای الزم در
خصوص فروش در بستر دیجیتال را به طور کامل اجرا کند ولی مصرفکننده اصلی
آن از سواد اطالعاتی الزم برخوردار نباشد ،فرآیند تصمیم خرید و دیگر گامهای
الزم ،معنادار نخواهد بود .با توجه به تاثیر زیاد سواد اطالعات در رفتار خرید
مصرفکننده ،هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد اطالعات در تصمیم خرید
مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال است .به طور کلی سه رویکرد اصلی درباره
بررسی رفتار خرید مصرفکننده مطرح شده است .یکی «رویکرد سنتی» ،که بر پایه
نظریههای روانشناسی رفتاری ،اجتماعی و نیز جامعهشناسی ،به دنبال توسعه
نظریهها و روش هایی برای تشریح رفتار مصرف کنندگان است .در این رویکرد از
روشهای تجربی و بررسیها برای آزمون نظریهها و ایجاد بینشی در خصوص
پردازش اطالعات مصرفکننده ،فرآیند تصمیمگیری و عوامل اجتماعی موثر بر رفتار
مصرفکننده استفاده میکند .دیگری« ،رویکرد تفسیری» است که بر پایه نظریهها و
روشهای انسان شناسی فرهنگی به دنبال درک عمیق از مصرف و مفاهیم آن است.
در این رویکرد از مصاحبهها و گروههای کانونی برای درک مواردی از قبیل این که
چه محصوالت و خدماتی مورد توجه مصرفکنندگان قرار میگیرد و تجربیات خرید
آنها چگونه بوده است ،استفاده میشود .رویکرد سوم« ،بازاریابی» است که بر
مبنای نظریههای علوم اقتصادی و آمار شکل گرفته است .این رویکرد معموال شامل
آزمایش و توسعه مدلهای ریاضی برای پیشبینی اثر استراتژیهای بازاریابی بر
رفتار انتخاب مصرفکننده است (پیتر و اولسن .)1115 ،1با توجه به نو بودن پدیده
خرید دیجیتال در ایران ،اغلب مطالعاتی در زمینه رفتار مصرفکننده در پهنه خرید
دیجیتال در ایران ،با رویکرد سنتی انجام شده است؛ این در حالیست که کشورهای
مدرن در مطالعات خود در زمینه رفتار خرید مصرفکننده از رویکرد سنتی گذر
کرده و اکنون از رویکردهای بازریابی و بعضا تفسیری استفاده میکنند .به این
ترتیب ،مطالعه و بررسی رفتار مصرفکننده در پهنه دیجیتال حتی با رویکرد سنتی
Behrens
Olsen & Peter
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در ایران ،برای رفع خالءهای نظری موجود ،ضروری میباشد .بعد از جریان انقالب،
یکی از مهمترین توسعهها در کشور ،توسعه فناوری بوده است که به دنبال آن برخی
از مفاهیم نظیر سواد اطالعاتی و ضرورت آن در بهرهگیری از فناوری ترویج یافته
است .این پژوهش که به دنبال بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید
مصرف کننده است از معدود مطالعات داخلی است که تاثیر مفهوم سواد اطالعاتی را
که برگرفته از علم اطالعات و دانششناسی از یک سو و فناوری اطالعات و ارتباطات
از سوی دیگر است ،بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال بررسی
میکند .پژوهش حاضر ،به موضوع سواد اطالعاتی و تلفیق آن با بازارگری در پهنه
خرید دیجتال توجه ویژه دارد و بر آن تاکید مینماید .در همین راستا ،پژوهش حاضر
به دنبال کشف مدل تاثیر سواد اطالعاتی بر «تصمیم خرید» مصرفکننده در بستر
دیجیتال در یک کسب وکار فروش لباس محلی است .سوال اصلی این پژوهش این
است که مدل تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مصرفکننده در بستر دیجیتال
دارای چه مولفههایی است و رابطه میان این مولفهها چگونه است؟ در راستای پاسخ
به سوال مذکور ،بخش دوم به مبانی نظری پژوهش ،بخش سوم به چارچوب مفهومی
و توسعه فرضیهها ،بخش چهارم به روششناسی پژوهش ،بخش پنجم به تجزیه و
تحلیل دادهها ،بخش ششم به بیان یافتهها و بحث و بخش هفتم به نتیجهگیری و
پیشنهادات میپردازد.

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
این بخش به مبانی نظری پژوهش حاضر در قالب دو موضوع اصلی شامل سواد
اطالعاتی و تصمیم خرید میپردازد که در ادامه هر یک از این موضوعات تشریح
شده است.
سواد اطالعاتی
سواد اطالعاتی ،نوعی از سواد در قرن بیستویکم است که در آن دسترسی به
اطالعات در محیط دیجیتالی به اندازه خواندن و نوشتن در دهههای قبل اهمیت دارد
(ریولتال  .)111 :1110 ،آن میزان از اطالعات که افراد را قادر میسازد که به نحوه
اطالعیابی و استفاده از آن آگاهی یابند را سواد اطالعاتی گویند (شعبانی و فاطمی

. Rivoltella
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زاده .)0931 ،در این باره نظری ( ،)0900مینگارد که زورکوفسکی 0در طرح
پیشنهادی خود به کمیسیون ملی علوم کتابداری و اطالع رسانی ( 1)NCLISبه تبیین
اهداف دستیابی به سواد اطالعاتی در کشور خود پرداخت .او نخستین کسی بود که
مفهوم سواد اطالعاتی را طرح کرد .او در طرح پیشنهادی خود مفهوم سواد اطالعاتی
را این گونه تعریف کرد« :افراد با سواد اطالعاتی کسانی هستند که در زمینه کاربرد
منابع اطالعاتی برای کار خود آموزش میبینند ».انجمن کتابخانههای دانشگاهی و
پژوهشی آمریکا ،)1112( 9ویژگیهای یک فرد برخوردار از سواد اطالعاتی را
برمیشمرد که عبارتند از :بررسی نیاز به اطالعات؛ مهارت برخورد مناسب با منابع؛
اطالع درست از نحوه انتقاد درباره منابع اطالعاتی؛ توانایی برقراری ارتباطات بین
دادههای فعلی و قبلی؛ مهارت شناخت بهینگی در اطالعات؛ استفاده درست اقتصادی،
اجتماعی و قانونی از اطالعات (انجمن کتابخانههای دانشگاهی .)1112 ،در پژوهش
پینتو و همکاران ( ،)1111به تبیین نقش سواد اطالعاتی پرداخته شده است .آنها بیان
میدارند اگر سواد اطالعاتی در جامعه به میزان مطلوبی نرسیده باشد اقدام به تولید
و توسعه برنامههای کاربردی و نرمافزارهای کامپیوتری امری بیهوده است .در مدل
لی و همکاران ( ،)1111درباره وبسایتهای یکپارچه دولتی ،توجه به کارکردهای
سواد اطالعاتی مورد تاکید قرار گرفته است .یکی از کارکردهای سواد اطالعاتی
کاهش عدم اطمینان از طریق تقویت مهارت جستجوی اطالعات است .داورپناه
( ،)0901در این باره بیان میدارد« :عدم اطمینان ،احساس تردید ،سردرگمی و
نارضایتی را قوت میبخشد و هنگامی که فرایند جستجوی اطالعات به طور
موفقیتآمیز دنبال میشود ،این احساسات تغییر مییابد و احساس آرامش و رضایت،
فراهم میشود .فرایند جستجو عبارت است از :فعالیت ساختاریافته کاربر برای یافتن
معنی از اطالعات به منظور گسترش وضعیت دانش خویش درباره مساله یا موضوع
خاص .استفاده از اطالعات شامل کنشهای پی در پی دریافت اطالعات و چگونگی
درک کاربران از کمک اطالعات به یک موقعیت بالفعل یا بالقوه است (داورپناه،
 ».)0901به عبارت روشنتر ،سواد اطالعاتی ،از طریق توسعه توانمندیهاو مهارتها
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در زمینه جستجوگری اطالعات ،بررسی اطالعات درست ،دستهبندی اطالعات و
آگاهی از ابزارهای مرتبط با اطالعات (قلم باز و معرف زاده ،)0900 ،سبب استفاده
بیشتر افراد و کاربران از رایانه و فشار آنها بر کسبوکارها برای تغییر جهت به
سمت تجارت دیجیتال میشود (کومارو گووینداراجو )1105 ،؛ از سوی دیگر باعث
بهبود تصمیمگیریهای خرید مصرفکنندگان در پهنه خریدهای دیجیتال میشود .
تصمیم خريد
تصمیم خرید ،اقدام مخاطب از شروع فرآیند خرید برای دستهبندی محصوالت در
ذهن خود است تا بتواند خرید خود را نهایی کند و سرانجام با انتخاب یک محصول،
وجه مورد نظر را تسویه نموده و آن را متعلق به خود نماید .انسانها ،پیچیدگیهای
زیادی دارند و با وجود مطالعات مختلفی که در رابطه با تصمیم خرید مشتریان و
جنبههای مختلف آن انجام شده است ،هر روز سوالهای جدیدی درباره عواملی که
بر تصمیم یا فرآیند خرید مشتریان تاثیرگذار است ،مطرح میشود .با این وجود اگر
کسبوکارها ،میخواهند افراد را ترغیب به خرید کاالهای خود نمایند باید بدانند که
مصرفکنندگان چگونه تصمیمهای خرید خود را میگیرند (الجیا  .)1103 ،شناخت
سبکهای خرید مصرفکننده یکی از عوامل کمک کننده به کسب و کارهاست؛ از این
رو ،برخی از مطالعات ،سبکهای خرید مصرفکنندگان را مورد بررسی قرار دادهاند.
در پیشیة این حوزه ،سبکهای متعددی برای تصمیم خرید مصرفکننده ارائه شده
است که عبارتند از :الف -سبک تصمیمگیری آگاهی از کیفیت« -یکی از عوامل مهم در
تصمیمگیری ،کیفیت است .کیفیت به مصرف کنندگان کمک میکند که به صورت
سیستماتیک و با دقت ،محصوالت با کیفیت بیشتری را خریداری کنند (اسپروتلز و
کندال  .»)112-123 :0301 ،ب -سبک تصمیمگیری آگاهی از برند -این سبک به نوعی
از تصمیم اطالق میشود که منوط به برندهای گران و خوشنام است (هافستد ،
 .)02 :1110پ -سبک تصمیمگیری توجه به نوآوری در محصول« -این سبک نیز به
حالتی اشاره می کند که مصرف کننده به دنبال گوناگونی و تنوع در تصمیم خرید
خود است (مکآلیستر و پسمیر  ».)900-911 :0301 ،ت -سبک تصمیمگیری تفریح و
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نشاط« -این نوع سبک از تصمیمگیری نیز بیانگر این است که چه مقدار از خرید
مصرفکننده برای تفریح و لذت صورت میگیرد (اسپروتلز و کندال-123 :0301 ،
 ».)112ث -سبک تصمیمگیری توجه به قیمت« -این سبک به معنی [عدم تمایل] به
خرید با قیمت باالتر است و یا [تمرکز زیاد] بر خرید با قیمت پایین دارد (لیچتناشتین
و همکاران .)190-105 :0339 ،ج -سبک تصمیمگیری وفاداری به برند« -این حالت
نیز بیانگر این است که چه مقدار خریدهای عادت مدار نسبت به یک برند یا فروشگاه
صورت میگیرد (اسپروتلز و کندال».)112-123 :0301 ،
در کنار مطالعاتی که به سبکهای خرید مصرفکنندگان میپردازند ،برخی دیگر از
مطالعات عوامل موثر در فرآیند تصمیم خرید را بررسی کردهاند.
برای نمونه ،ویلر ( ،)1111بیان میدارد «رفتار خریدار نه تنها به فرصتهای
سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی مربوط میشود بلکه تحت تاثیر چارچوب فرهنگی
محیط مصرفکننده نیز هست .الو ( ،)12 :1101مطرح میکند که «مذهب در ساختار
شناختی فرد میتواند بر رفتار فرد به هنگام خرید محصول تاثیر بگذارد».
فشار زمان نیز عامل مهم دیگر در تصمیم خرید مصرفکننده است به گونهای که
میتواند در انتخاب یک کاال یا کاالی دیگر ،به تعویق انداختن خرید کاال یا حتی لغو
خرید کاال موثر باشد (باسو و دیگران1103 ،؛ گودینهو و دیگران .)1101 ،لی و
همکاران ( ،)1103بیان داشتند دو انگیزاننده درونی در تصمیم خرید اقالم دیجیتالی
تاثیر دارد که عبارتند از :خرید اقالم دیجیتال باعث افزایش حس عزت نفس و
خشنودی از خود میشود و دیگری اینکه خرید اقالم دیجیتال باعث نگاه افراد به وی
به عنوان یک فرد ایدهآل میشود.
در پژوهشهای داخلی ،سلطانی ( ،)11 :0920در مطالعه خود مدل ساده چارچوب
تصمیمگیری مصرفکننده را ترسیم میکند و بیانگر مهمترین عواملی است که بر
فرآیند تصمیمگیری مصرفکنندگان هنگام خرید اثر میگذارد .این عوامل عبارتند از:
عوامل شخصی شامل انگیزش ،ادراک ،یادگیری ،شخصیت و سبک زندگی ،عوامل
اجتماعی– فرهنگی شامل خانواده ،گروه مرجع ،طبقه اجتماعی و نهایتا فرهنگی .در
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مطالعه روستا و همکاران ( ،)090 :0902نیز عوامل موثر بر تصمیم خرید مواردی
چون عوامل فرهنگی – اجتماعی و گروهی ،عوامل روانی و فردی ،عوامل موقعیتی و
عوامل مربوط به آمیزه بازاریابی ،شناسایی شدند.
امروزه ،رشد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،گسترش کاربرد اینترنت و
افزایش کاربران آن ،تاثیرات زیادی بر تجارت و کسب و کار داشته است و سبب
ظهور پدیدههای نوینی نظیر «تجارت الکترونیک» و به دنبال آن «خرید دیجیتال» و
«خرید آنالین» شده است .با ظهور این پدیدهها ،مطالعات درباره آنها و جنبههای
مختلفشان رشد روزافزونی داشته است .بر پایه برخی از این دست مطالعات ،در
کنار عواملی چون برند ،کیفیت محصول ،نوآوری محصول ،قیمت ،شهرت فروشنده،
اعتماد به فروشنده ،و غیره که پیشتر به آنها اشاره شد ،درصد باالیی از تصمیمهای
خرید ،بر پایه جستجوی آنالین صورت میگیرد؛ چرا که جستجوی آنالین فرصت
مقایسه کاالهای رقبا را در اختیار مصرفکننده قرار میدهد ،از طرفی مصرفکننده
را قادر میسازد تا دیدگاههای آنالین سایر مصرفکنندگان را بررسی کند و بر پایه
آنها در مورد خرید خود بهتر تصمیم بگیرد (الجیا .)1103 ،موضوع جستجوی آنالین
و تاثیر دیدگاههای آنالین بر تصمیم خرید مصرفکننده در مطالعه چن و همکاران
( ،)1102نیز مورد توجه قرار گرفته است .همچنین ،گالو ( ،)1103در مطالعه خود به
موضوع خرید آنالین در اتحادیه اروپا در زمینه محصوالت برند «اپل» پرداخت و
دریافت که تجربه خرید آنالین بر تصمیم خرید محصوالت برند تاثیر بسزایی دارد.
رشد و توسعه خرید دیجیتال و آنالین در پهنه تجارت الکترونیک ،فروشندگان این
عرصه را وادار نموده است تا اطالعات دقیق و غنیای در مورد محصوالت خود،
عرضه دارند تا از این طریق بتوانند تجربه خرید آنالین مشتریان را بهبود بخشیده و
موجبات رضایت آنها را فراهم آورند .گائو و همکاران ( ،)1101مطالعهای در این
زمینه انجام دادند و دریافتند که فراهم نمودن اطالعات درباره محصوالت برای
مشتریان ،میتواند سبب رضایت بیشتر مشتریان از تصمیم خرید خود شود .البته
آنها تاکید می کنند با توجه به عدم اطمینان حاکم در فضای خرید آنالین ،چنانچه
فروشندگان بدون توجه به ظرفیت محدود پردازش اطالعات مصرفکنندگان ،اطالعات
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زیادی در مورد محصوالت ارائه دهند ،میتواند نتیجه معکوس داشته باشد .بنابراین،
این کیفیت اطالعات فراهم شده است که تصمیم خرید مصرفکننده را بهبود میبخشد
نه کمیت اطالعات .وجود راهنمایی عملی برای فروشندگان در مورد چگونگی ارائه
رضایتبخش اطالعات موجود درباره محصوالت به مصرف کنندگان ،از اهمیت
باالیی برخوردار است.
فراهم نمودن اطالعات با کیفیت ،از کارکردهای سمت عرضه (فروشندگان) در پهنه
خرید آنالین است .اما بهرهبرداری درست از این اطالعات مستلزم وجود برخی از
ویژگیها در سمت تقاضای (مصرفکنندگان) این عرصه میباشد .یک ویژگی مهم
مصرفکنندگان در خرید آنالین که در بخش پیشین به طور مفصل به آن پرداخته
شد« ،سواد اطالعاتی» است .امروزه ظهور ابزارهای فناورانه نظیر وب ،1قابلیتهای
جدید و گسترده ای را در پهنه خرید آنالین ایجاد نموده است که بهرهبرداری از همه
این قابلیتها و تصمیمگیریهای با کیفیت در پهنه خرید آنالین ،نیازمند توسعه سواد
اطالعاتی مصرفکنندگان است (میرز و دیگران .)1109 ،تاکنون مطالعاتی در زمینه،
تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مصرفکننده انجام شده است .برای نمونه،
چودهوری و دی ( ،)1100در مطالعه خود نشان دادند که سواد اینترنتی و سواد
اطالعاتی با خرید آنالین ارتباط معنیداری دارد و برای ارتقای خرید آنالین ،باید
سواد اینترنتی و سواد اطالعاتی مصرفکنندگان را رشد و توسعه داد .کومار و
گاوینداراج ( ،)1105در مطالعه خود به موضوع تجارت الکترونیک و سواد اطالعاتی
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که سواد اطالعاتی ،تاثیر زیادی بر رشد و بهبود
تصمیم به خرید در عرصه تجارت الکترونیک دارد .کورنیا ( ،)1102به موضوع سواد
و میزان آگاهی از محصول و تاثیر آن بر تصمیم خرید مشتری پرداختند.

روششناسی پژوهش
چنانچه در بخشهای پیشین بیان شد «سواد اطالعاتی» و «تصمیم خرید» دو متغیر
اصلی پژوهش حاضر هستند که این مقاله به دنبال بررسی ارتباط این دو متغیر است.
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در پژوهش حاضر به منظور تبیین مولفههای این متغییر از مدل معروف کاتلر ()1115
بهره گرفته شده است .کاتلر ( ،)1115با ارائه مدل رفتار مصرفکننده ،ضمن بیان
عوامل موثردر تصمیم خرید مصرفکننده ،تصمیم خرید مصرفکننده را به خوبی
تشریح کرده است .این مدل شامل چهار بخشِ محرکهای بازاریابی (نظیر قیمت،
مکان و  ،)...محرکهای کالن (اقتصادی ،فناوری ،سیاستی و فرهنگی) ،جعبه سیاه
خریدار (شامل خصوصیات فردی و فرآیند تصمیمگیری خریدار) و تصمیمات خریدار
است .در این مدل بیان شده که محرکهای بازاریابی و محرکهای کالن روی جعبه
سیاه خریدار تاثیرگذار است و تصمیمهای خریدار نظیر انتخاب کاال ،انتخاب برند،
انتخاب واسطه ها ،مقدار خرید ،و زمانبندی خرید ،تحت تاثیر جعبه سیاه خریدار
(شامل خصوصیات فردی و فرآیند تصمیمگیری خریدار) میباشد (شکل.)0
محرکهای کالن محرکهای اقتصادی

اقتصادی

کاال

تکنولوژی

قیمت

سیاسی
فرهنگی

مکان
پیشبرد

فرآيند تصمیم خريد خصوصیات خريدار

فرهنگی

شناخت مشکل

جستجوی اطالعات اجتماعی
ارزیابی

شخصی

تصمیمگیری

روانشناختی

رفتارپس از خرید

تصمیمهای خريدار

انتخاب کاال

انتخاب برند
انتخاب واسطهها
زمانبندی خرید
مقدار خرید

شکل -1مدل رفتار مصرفکننده (کاتلر)3005 ،

«انتخاب برند»« ،انتخاب واسطهها»« ،مقدار خرید» و «زمانبندی خرید» ،مولفههای
اصلی تصمیم خرید هستند که در پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدل کاتلر ،بررسی
شدهاند .انتخاب برند ،زمانبندی خرید ،و مقدار خرید در مطالعه اوکاس ( )1111نیز
مورد تاکید قرار گرفته است .سایت یا نرمافزار به عنوان واسطه (مکان) خرید دیجیتال
در مطالعه آندوترا ( )1111و نیز لئو و همکاران ( )1115مورد اشاره قرار گرفته
است .عالوه بر اینها ،نحوه پرداخت (الکترونیکی یا حضوری) که در مطالعه لئو و
همکاران ( ) 1115به عنوان یک عامل تاثیرگذار در تصمیم خرید مصرفکننده مطرح
1.

Kotler
. O’Cass
. Andotra
. Leo
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شده ،در این پژوهش نیز به عنوان یک مولفه تصمیم خرید مصرفکننده در نظر
گرفته شده است.
از سوی دیگر ،مولفههایی که در مفهومسازی «سواد اطالعاتی» در پژوهش بررسی
شدهاند ،برگرفته از مطالعه «ساالر» ( )0930است که عبارتند از :مهارت استفاده از
فرومهای نظرسنجی ،آگاهی از نحوه درج سوال در وبسایت در مورد کاالها ،توانایی
سازماندهی اطالعات در محیط الکترونیکی ،توانایی دسترسی به اطالعات در محیط
الکترونیکی ،توانایی دستهبندی اطالعات ،مهارت استفاده از سختافزارهایی نظیر
لپتاپ/رایانه و موبایل ،توانایی بررسی اطالعات درست ،توانایی برقراری ارتباطات
بین دادههای فعلی و قبلی ،مهارت استفاده از اطالعات در تصمیمگیری (ساالر.)0930 ،
با توجه به آنچه که در بخشهای مربوط به تصمیم خرید و نیز سواد اطالعاتی بیان
شد ،مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل 1است.
H6

سواد اطالعاتی

تصمیم خريد
مهارت استفاده از فرومهای نظرسنجی
برند

H1
مکان(واسطه)
مقدار خرید
زمانبندی خرید
نحوه پرداخت

آگاهی از نحوه درج سوال در وبسایت در مورد کاالها
توانایی سازماندهی اطالعات در محیط الکترونیکی
توانایی دسترسی به اطالعات در محیط الکترونیکی

H2

توانایی دستهبندی اطالعات

H3
H4
H5

مهارت استفاده از سختافزارهایی نظیر لبتاپ/کامپیوتر و
موبایل
توانایی بررسی اطالعات درست
توانایی برقراری ارتباطات بین دادههای فعلی و قبلی

شکل  -3چارچوب مفهومی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خريد مصرفکننده در پهنه خريد ديجیتال

بر پایه چارچوب مفهومی ارائه شده در شکل  1فرضیههای پژوهش به شرح زیر
است.
 -H1 سواد اطالعاتی بر انتخاب برند توسط مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال
تاثیر میگذارد.
 -H2 سواد اطالعاتی بر انتخاب واسطه (مکان خرید) توسط مصرفکننده در پهنه
خرید دیجیتال تاثیر میگذارد.
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 -H3 سواد اطالعاتی بر مقدار خرید مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال تاثیر
میگذارد.
 -H4 سواد اطالعاتی بر زمانبندی خرید مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال تاثیر
میگذارد.
 -H5 سواد اطالعاتی بر انتخاب نحوه پرداخت مصرفکننده در پهنه خرید دیجیتال

تاثیر میگذارد.
 -H6 سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مصرفکنندگان در پهنه خرید دیجیتال تاثیر
دارد.
مطالعه حاضر از نوع همبستگی بوده و از تحلیل رگرسیون رتبهای برای سنجش
فرضیههای پژوهش استفاده نموده است.
جامعه و نمونه آماری :هدف این پژوهش بررسی کاالهایی است که چرخه بسیار
کوتاهتری را برای انتخاب نیاز دارند و تصمیم به خرید آنها پیچیدگی چندانی ندارد.
در همین راستا ،این تحقیق به بررسی محصوالت شرکت تولیدکننده محصوالت
گردشگری و اقوام اصیل ایرانی و به طور مشخص محصوالت برند «سربینه»
پرداخته است .جامعه آماری پژوهش ،مصرف کنندگان لباس محلی برند «سربینه» در
کشور هستند .به دلیل محدود بودن مشتریان برند «سربینه» ،در این پژوهش از روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شده است و نمونهها بر اساس راحتی نسبی
دسترسی به آنها نظیر دوستان ،همکاران ،اقوام و نظایر اینها انتخاب شدهاند .در
پژوهش حاضر  051پرسشنامه بر حسب برآورد حجم احتیاطی نمونه و حسب رویت
حداکثر صفت مورد مطالعه در جامعه توزیع شد و  30پرسشنامه تکمیل شد و
بازگشت .بیشترین پاسخدهندگان را گروه تهرانیها با فراوانی  51درصد به خود
اختصاص دادهاند و مصرفکنندگان کرج با تعداد  11نفر یعنی  11/0درصد فراوانی
رتبه بعدی را کسب نمودهاند .سایر پاسخدهندگان ،در گیالن ،اصفهان و سایر نقاط
کشور بودند .درصد فراوانی پاسخدهندگان بر حسب سطح تحصیالت عبارت است از:
زیر دیپلم ( ،)%1دیپلم ( ،)%15/5کارشناسی ( ،)%51کارشناسی ارشد ( ،)%10/0دکتری
( .)%0درصد فراوانی پاسخدهندگان بر حسب گروه تحصیلی عبارت است از :پزشکی
( ،)%01/1مهندسی ( ،)%10/0علوم انسانی ( ،)%01/3کشاورزی ( ،)%09/9هنر ( )%9/0و
 %9/0پاسخدهندگان به این پرسش پاسخ ندادند .درصد فراوانی مصرفکنندگان بر
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حسب مدت زمان آشنایی آن ها با برند «سربینه» عبارت است از :سه سال (،)%10/1
دوسال و نیم ( ،)%9/0دوسال ( ،)%2/2یک سال و نیم ( ،)%01/9یک سال ( ،)%10/0و
نیم سال ( .)%19/5درصد فراوانی پاسخدهندگان بر حسب جنسیت مصرفکنندگان
عبارت است از :زن ( )%10/0و مرد (.)%90/1
ابزار گردآوری داده :ابزار گردآوری داده در این پژوهش مطالعات کتابخانه بوده
است که طی آن از منابع داخلی و خارجی موجود در پایگاههای معتبر برای توسعه
مدل استفاده شده است .و در فاز تست مدل از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه پژوهش حاضر شامل  11گویه است .در پرسشنامه برای گویهها از طیف
دهگانه استاپل استفاده شده است (یونگ و یی .)1100 ،
روايی و پايايی پژوهش :برای تبیین روایی محتوایی پژوهش ،ابتدا سواالت از
مطالعات گذشته استخراج شد و سپس با ترجمه و سلیسسازی برای برقراری روایی
ظاهر آن تالش شد .سپس ،چهار استاد خبره به بررسی و اظهارنظر در خصوص
تغییر و یا ویرایش پرسشنامه (ابزار) پرداختند که نظر این استادان نیز اعمال گردید.
افزون بر این ،برای سنجش روایی سازه ،از آزمون بارتلت و شاخص []KMO
استفاده شده است .شاخص [ ،]KMOبرابر  1/115شده و سطح معنیداری آن پایینتر
از  1/15است که بیانگر تایید شدن روایی ابزار پژوهش است .از طرفی عدد شاخص
[ ]KMOبزرگتر از  1/1و به  1/0نزدیک است که نشان میدهد تعداد نمونه برای تحلیل
عاملی و رگرسیون کافی است .در مورد پایایی پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه در اختیار
نمونهای  91نفری از مشتریان «سربینه» قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا دیدگاه
خود را در مورد گویهها روی طیف  01تایی استاپل که پیشتر در مورد آن توضیح
داده شد ،ارائه نمایند .آلفای کرونباخ در این مرحله  1/113محاسبه شد که نشاندهنده
پایایی کم پرسشنامه بود .علت آن دشواری دقت نظر کافی مصرفکنندگان در پاسخ
به طیف  01گانه استاپل شناسایی شد؛ از این رو ،تعداد این طیف بر اساس مقیاس
درجهبندی در شش سطح مورد آزمون قرار گرفت که باعث افزایش آلفای کرونباخ به
 1/210شد و چون این عدد بیش از  1/2است پس پرسشنامه از پایایی قابل قبول
برخوردار است.

. Yeung& Yee
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تجزيه و تحلیل دادهها
آزمون نرمال بودن متغیرها :به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .اطالعات مربوطه در جدول  0ارائه
شده است.
جدول  -1آزمون نرمال بودن توزيع نمونه
انحراف

توزيع کولموگروف –

سطح

معیار

اسمیرنوف

معنیداری

1/109

1/011

نام متغیر

تعداد

میانگین

سواد اطالعاتی

30

53/32

3/15

تصمیم خرید (برند)

30

1/05

1/00

0/099

1/99

تصمیم خرید (مکان)

30

2/10

2/15

1/935

1/111

تصمیم خرید (زمان)

30

2/11

0/00

0/211

1/111

تصمیم خرید (مقدار)

30

2/51

1/02

0/133

1/020

تصمیم خرید (نحوه
پرداخت)

30

01/15

0/01

0/152

1/110

تصمیم خرید

30

90/32

2/03

0/009

1/011

با توجه به سطح معناداری آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به ازای متغیرهای
پژوهش در جدول  ،0توزیع متغیرهای سواد اطالعاتی ،تصمیم خرید (برند) ،تصمیم
خرید (مقدار) ،و تصمیم خرید نرمال است .به این ترتیب ،نرمال بودن دو متغیر سواد
اطالعاتی و تصمیم خرید (دو متغیر اصلی) تایید شده است و سطح معنیداری آنها
دارای برازش بسیار مناسبی است پس کلیت مدل مورد تایید است و میتوان از
آزمونهای پارامتریک استفاده نمود ولی از آن جا که طیفهای مورد مطالعه کمیت
دقیق رتبهای دارند و سطح معنیداری برای تک تک آنها تایید نشده است (نظیر
تصمیمخرید (مکان) ،تصمیم خرید (زمانبندی) ،تصمیم خرید (نحوه پرداخت))
بنابراین ،باید برای بررسی روابط موجود از رگرسیون رتبهای استفاده شود چرا که
تمامی شروط رگرسیون خطی از جمله عدم تناظر خطاها وجود ندارد.
آزمون فرضیهها :در این بخش ،چگونگی تحلیل و نوع رابطه متغیرها بر اساس رابطه
رگرسیون رتبهای تبیین میگردد.
برای بررسی فرضیههای پژوهش در جدول  ،1سطح معنیداری و ضریب تعیین
متغیرهای مستقل نشان داده شده است.
بر پایه نتایج جدول  ،1در مورد فرضیه نخست ،سطح معنیداری برابر با  1/111شده
و از  1/15بیشتر است بنابراین این نتیجه حاصل میشود که سطح معنیداری مدل
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تایید نشده است پس دو متغیر تصمیم خرید (برند) و سواد اطالعاتی رابطهای با
یکدیگر ندارند .به عبارت دیگر مدل تبیین شده برای تصمیم خرید (برند) و سواد
اطالعاتی مناسب نیست .ولی مجذور کای که برابر  02/501است خود تقریبی به
نزدیکی رابطه دارد.
جدول  -3مدل برازش برای رگرسیون فرضیههای پژوهش
مدل فرضیه

نزديکی و مشابهت

مقدار کای دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

H1
H2
H3
H4
H5
H6

511/510

02/501

90

1/111

115/151

10/105

90

1/119

115/950

51/102

90

1/115

030/001

01/110

90

1/123

031/011

59/109

90

1/111

099/091

90/000

90

1/529

در مورد فرضیه دوم همانطور که مشاهده میشود چون سطح معنیداری برابر با
 1/119شده و از  1/15کمتر است میتوان بیان کرد مدل تبیین شده برای تصمیم
خرید (واسطه) و سواد اطالعاتی مناسب است .از طرفی ،مجذور کای دو که مقدار
 10/105را گزارش میکند ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه دارد.
با توجه به دادههای جدول  ،1همانطور که مشاهده میشود چون در مورد فرضیه
سوم ،سطح معنیداری برابر با  1/115شده و از  1/15کمتر است بنابراین فرضیه
سوم هم مورد تایید قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،سطح معنیداری این مدل تایید
شده است پس دو متغیر تصمیم خرید (مقدار خرید) و سواد اطالعاتی با یکدیگر رابطه
دارند و مدل تبیین شده برای تصمیم خرید (مقدار خرید) و سواد اطالعاتی مناسب
است .از طرفی ،مجذور کای دو که برابر  51/102است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه
دارد.
بر پایه نتایج به دست آمده از خروجی نرمافزار درباره فرضیه چهارم ،چون سطح
معنیداری برابر با  1/123شده و از  1/15بیشتر است این نتیجه حاصل میشود که
سطح معنیداری مدل تایید نشده است پس دو متغیر تصمیم خرید (زمانبندی خرید)
و سواد اطالعاتی رابطهای با یکدیگر ندارند و به عبارت دیگر مدل تبیین شده برای
تصمیم خرید (زمانبندی خرید) و سواد اطالعاتی مناسب نیست .ولی مجذور کای که
برابر  01/110است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه دارد.
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همانطور که مشاهده میشود چون سطح معنیداری برای فرضیه پنجم برابر با
 1/111شده و از  1/15کمتر است پس سطح معنیداری مدل تایید شده است .به
عبارت دیگر مدل تبیین شده برای تصمیم خرید (نحوه پرداخت) و سواد اطالعاتی
مناسب است و این دو متغیر با یکدیگر رابطه دارند .مجذور کای دو که برابر 59/109
است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه دارد.
مدل اصلی پژوهش به بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید در پهنه خرید
دیجیتال میپردازد .بر پایه نتایج به دست آمده از خروجی نرمافزار این نتیجه حاصل
شده است که چون سطح معنیداری برابر با  1/529از  1/15بیشتر است در نتیجه
سطح معنیداری مدل تایید نشده و این دو متغیر رابطهای با یکدیگر ندارند .ولی
مجذور کای که برابر  90/000است ،خود تقریبی به نزدیکی رابطه داشته است .در
–
+
شکل 9فرضیههای تایید شده به صورت  Hiو فرضیههای رد شده به صورت Hi
نشان داده شده است.
-

H6

برند

-

H1

مکان(واسطه)

+

H2

مقدار خرید

-

H3+

سواد اطالعاتی

H4

زمان

+

H5

نحوه پرداخت
شکل -6نتايج آزمون فرضیهها

تحلیل يافتهها
این پژوهش که به بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید مشتریان لباس محلی
برند «سربینه» در فضای دیجیتال پرداخته است نشان میدهد که مشتریان لباس
محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال اولویتی برای برند لباس (کاالیی که در بستر
اینترنت میخرند) ،قائل نیستند و این موضوع به سواد اطالعاتی آنها مربوط
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نمیگردد .بر پایه پاسخهای موجود در پرسشنامهها ،سطح سواد اطالعاتی کم یا
زیاد باعث تغییر تصمیم مصرفکننده در خرید برند مورد نظر آنها نشده است .به
این ترتیب ،این فرضیه نشان میدهد که نگاه مخاطب به برند در بستر ابزارهای
دیجیتال تغییر نمیکند و برای وی فرق نمیکند که کجا برند مورد نظر خود را جهت
خرید ببیند.
فرضیه دوم که مورد تایید قرار گرفته است حکایت از تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم
خرید (واسطه یا مکان خرید) در پهنه خرید دیجیتال دارد .به این معنا که مشتریان
لباس محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال به موضوع مکان لباس (واسطهایی که در
بستر اینترنت میخرند) توجه دارند و این موضوع به سواد اطالعاتی آنها مربوط
میگردد .به گونهای که سطح سواد اطالعاتی کم یا زیاد باعث تغییر مکان خرید
(سایتی که از آن میخرند) میشود چون بر پایه پاسخهای آنها به پرسشنامه بسته به
میزان سواد اطالعاتی آنها در نوع واسطهای که برای خرید انتخاب میکنند تفاوت
وجود دارد .این فرضیه ،حامل این پیام است که اگر سایتی که مشتریان از آن خرید
میکنند به هر دلیل اعم از موضوعات امنیتی ،شکل کاربری ،امکانات سایت و  ...مورد
استقبال مشتریان نباشد ،از این فضا خرید نمیکنند .این موضوع بیانگر این است که
کسبو کارهای دیجیتال باید در طراحی سایت خود به موضوعاتی نظیر امنیت
اطالعاتی ،کاربرپسند بودن سایت ،سهولت دسترسی و  ...توجه داشته باشند.
فرضیه سوم این پژوهش نشان میدهد که سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (مقدار
خرید) در پهنه خرید دیجیتال تاثیرگذار است .این فرضیه ،به این معناست که
مشتریان لباس محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال ،به موضوع مقدار (تعداد) لباس
(که در بستر اینترنت میخرند) ،توجه دارند و این موضوع به سواد اطالعاتی آنها
مربوط میگردد .چون پاسخهای آنها به پرسشنامه نشان میدهد چنانچه سطح
سواد اطالعاتی آنها کم یا زیاد شود باعث تغییر مقدار خرید (تعداد لباسی که از آن
میخرند) میشود .هر چه سواد اطالعاتی مشتریان بیشتر باشد ،خرید دیجیتال
راحتتر و مقدار خرید آنها در فضای دیجیتال بیشتر میشود و هرچه سواد
اطالعاتی مشتریان کمتر باشد ،خرید دیجیتال برای آنها دشوارتر و مقدار خرید
آنها در فضای دیجیتال کمتر میشود .این فرضیه بیانگر این است که یکی از راههای
رونق بخشیدن به کسب و کارهای دیجیتال توسعه سواد اطالعاتی مردم در جوامع
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است.
رد فرضیه چهارم به این معناست که مخاطبان مشتریان لباس محلی برند «سربینه»
در پهنه دیجیتال ،توجهی به زمان صرفشده برای خرید لباس در بستر اینترنت
ندارند و در هر ساعتی از شبانهروز به ثبت خرید خود میپردازند .به طور مثال
میتوان مشتریانی را برشمرد که حدود ساعت  00شب برای خرید اقدام نمودهاند که
تعدادشان کم هم نبوده است و همین افراد در هر ساعتی از شبانه روز درخواست
خرید یا دیگر مقاصد را داشتهاند و سفارشهای ویژه توسط افراد در ساعتهای غیر
قابل پیشبینی انجام شده است و این امر ارتباطی با سواد اطالعاتی آنها نداشته
است .با توجه به ماهیت خرید دیجیتال که در طی  10ساعت امکانپذیر است ،افراد
حس آزادی در زمان را به صورت یک جریان خصوصی سرگرمیمحور در نظر
میگرفتهاند .به این ترتیب ،چنانچه سطح سواد اطالعاتی آنها کم یا زیاد شود باعث
تغییر زمان صرفشده برای خرید لباس توسط آنها و یا تغییر زمان خرید
نمیگردد.
فرضیه پنجم هم که به تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (نحوه پرداخت) در پهنه
خرید دیجیتال اختصاص دارد ،تایید شده است .این فرضیه موید این است که
مشتریان لباس محلی برند «سربینه» در پهنه دیجیتال به موضوع نحوه پرداخت
(تسویه حضوری یا آنالین) لباس (که در بستر اینترنت میخرند) توجه دارند و این
موضوع به سواد اطالعاتی آنها مربوط میگردد .چنانچه سطح سواد اطالعاتی آنها
کم و زیاد شود باعث تغییر نحوه خرید آنها (تسویه حضوری یا آنالین) میشود.
بسیاری از مخاطبان برند «سربینه» به صراحت بیان داشتهاند «اگر امکانش هست ما
به صورت بعد از خرید یا پرداخت در محل ،تسویه نماییم چون با شیوه پرداخت
آنالین آشنا نیستیم ».که این خود موید این است که سواد اطالعاتی تاثیر زیادی بر
انتخاب نحوه پرداخت (تسویه حضوری یا آنالین) دارد .هرچه سواد اطالعاتی
مشتریان کمتر باشد تمایل آن ها به تسویه حضوری بیشتر و هرچه سواد اطالعاتی
آنها بیشتر باشد تمایل آنها به تسویه آنالین بیشتر خواهد بود.
افزون بر این ،مدل اصلی پژوهش به بررسی تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید
در پهنه خرید دیجیتال میپردازد .بر پایه نتایج به دست آمده ،دو متغیر سواد
اطالعاتی و تصمیم خرید دارای اثر عاملی مشخص در جامعه مورد بررسی نیستند و
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دراین راستا متغیرهای وابسته فرعی که اجزاء تشکیلدهنده تصمیم خرید هستند هر
کدام به درصدی خاص از سواد اطالعاتی تاثیر میپذیرند و تنها دو متغیر انتخاب
برند و زمانبندی متاثر از سواد اطالعاتی نبودند .این درحالیست که سواد اطالعاتی
مخاطبان بر انتخاب مکان (واسطه) خرید ،مقدار (تعداد) لباس و نحوه پرداخت
تاثیرگذار است .بنابراین تبیین مدل پژوهش در قالبی که مطرح شده در خصوص این
جامعه صادق نیست و فقط سه زیر متغیر از متغیر کالن امکان وجود رابطه را
داشتهاند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
چنانچه بیان شد ،پژوهش حاضر دو موضوع تصمیم خرید در پهنه دیجیتال و سواد
اطالعاتی را مورد بررسی قرار داد .از نظر نگارندگان اهمیت این پژوهش در آن است
که فضای دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران به سرعت در
حال توسعه است و چنین فضایی برای تقویت بازارهای دیجیتال یک فرصت مهم
محسوب میشود .به این ترتیب ،چنانچه نمونههای مشابه این پژوهش که به دنبال
ترویج اهمیت تصمیم خرید مصرفکننده و مهارتهای اطالعاتی وی از یک سو و
جذابیت ابزاری فضای مجازی از سوی دیگر است ،بیشتر گردد ،زمینه رشد و توسعه
کسب و کارهای کوچک در فضای مجازی نیز فراهم شده و به این ترتیب مهمترین
چرخ اقتصاد کشورها یعنی  SMEsبا سرعت بیشتری توسعه خواهند یافت .مهمترین
نوآوری در این پژوهش کنار همنشینی دو علم بازاریابی (زیرشاخه مدیریت) از یکسو
و سواد اطالعاتی (زیرشاخه علم اطالعات) از سوی دیگر بوده است تا بتوان راههای
کاربردی رونق فروش کسب و کارها در فضای دیجیتال را بهتر شناسایی نمود.
بسیاری از نتایج به دست آمده از این پژوهش همراستای با نتایج مطالعات پیشین
است .تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (مکان) ،همراستا با نتایج پژوهش
کاواراتزیس و آشورت ( )1110است که مکان را یک اصل مهم در کنار سواد
اطالعاتی میدانند .شاید یکی از دالیل اصلی تایید این فرضیه این است که افراد بسیار
در ایران به این که از کجا خرید کنند اهمیت میدهند؛ کما این که پژوهشگران این
تحقیق در تعامل ضمنی با افراد شاهد این امر بودهاند .رابطه سواد اطالعاتی و
. Kavaratzis& Ashworth
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تصمیم خرید (مقدار) با نتایج مطالعه کیم و همکاران ( )1109که در صنعت بیمه
انجام شد همراستا است .همچنین در پژوهش زاروالی و همکاران ( ،)1103نیز این
ارتباط تایید شده است .کپ ( ،)1101سواد اطالعاتی را بر مقدار خرید موثر میداند.

تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (نحوه پرداخت) با نتایج مطالعات فیلیچمن و
دیگران ( )1119و لی و همکاران ( )1102همراستا است.
با این وجود ،عدم تایید تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم خرید (برند) برخالف نتایج
پژوهش گالو ( ،)1103در مورد برند «اپل» و نیز مطالعه دی جنز و همکاران (،)1102
در زمینه سواد تبلیغاتی است .در خصوص متغیر تصمیم خرید (برند) همان طور که
از نتایج این پژوهش برمیآید مشتریان نگاه درستی به برند ( بهویژه در پهنه
دیجیتال) ندارند و این میتواند ناشی از این باشد که در ایران بازاریابی در دوره
گذار است و هنوز از مرحله فروش خارج نشده است چرا که اگر مانند دیگر
کشورهای مدرن در مقطع بازارگری اجتماعی بود اکنون این خرده متغیر ،بسیار
بیشتر مورد توجه افراد قرار میگرفت .گفتنی است که موضوع برندینگ در ایران بعد
از حضور بازاریابی شکل گرفته است که این خود دلیل دیگری بر شکلگیری نگاه این
چنینی از سمت مخاطب است .همچنین ،عدم تایید تاثیر سواد اطالعاتی بر تصمیم
خرید (زمان) ،برخالف نتایج مطالعه پونج ( )1101و کومار و گاویندارجو ()1105
است که زمان و نسل را دو عامل مهم تصمیم خرید قلمداد نمودهاند .شاید دلیل این
امر ،ماهیت خرید دیجیتال است که افراد حس آزادی در زمان را به صورت یک
جریان خصوصی سرگرمی محور در نظر میگیرند.
در نهایت موضوع جالب توجه این است که کلیت مدل در این پژوهش تایید نشده
است چون مشتری ایرانی برای خرید لباس سطحی خاص از آگاهی را مهم نمیداند
و این گزاره را در تحقیق حاضر اعالم میدارد و بیان میکند که سواد اطالعاتی وی
با تمام اجزاء تصمیم به صورت تک به تک دارای مدلی خاص است .البته با توجه به
اینکه این مدل در کسب و کار فروش لباس محلی برند «سربینه» تست شده است
شاید چنانچه کاالی مورد بررسی از لباس به چیز دیگری تغییر یابد ،به تبع در نتایج
1.

Kim
Kopp
3. Fleischmann
4. De Jans
5. Punj
2.
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نیز تغییراتی ایجاد شود.
نگاه کاربردیتر به پژوهش حاضر می تواند پیشنهادهای زیر را برای کسب وکارهای
فروش لباس در پهنه دیجیتال در برداشته باشد:
 )0توصیه می شود برای رونق بخشیدن و توسعه کسب و کارهای دیجیتال دولت
تدابیری برای تدوین و توسعه برنامههای آموزشی در راستای تقویت مهارتهای
اطالعاتی و سواد اطالعاتی اقشار مختلف جامعه به ویژه مناطق محروم جامعه
بیاندیشد.
 )1با توجه به اینکه این نتیجه حاصل شد که سواد اطالعاتی در انتخاب مکان (سایت)
خرید لباس تاثیرگذار است ،بهتر است که کسبوکارها در طراحی سایت خود
موضوعاتی نظیر کاربرپسندی ،دسترسپذیری ،موضوعات زیباییشناختی سایت و...
را مورد توجه قرار دهند .افراد با سواد اطالعاتی کمتر ،از سایتهایی خرید میکنند که
کاربرپسندتر هستند .امنیت سایت موضوع دیگری است که کسب و کارها باید در
طراحی وبسایت خود مورد توجه قرار دهند و این ویژگی میتواند توجه افراد با
سواد اطالعاتی بیشتر را جهت خرید جلب نماید.
 )9در کسب وکارهای دیجیتالی فروش لباس ،بهتر است دستهبندی بهتری برای
لباسها برحسب برند آنها در نظر گرفته شود ،چرا که اگر آگاهی نسبت به برند
خاصی در جامعه بیشتر باشد ،امکان خرید بیشتری در فضای دیجیتال خواهد داشت.
 )0با توجه به ماهی ت لباس که اندازه آن برای مشتریان حساسیت زیادی دارد ،بهتر
است کسب وکارهای دیجتال فروش لباس ،اندازههای دقیق و راهنماهای انتخاب سایز
را برای هر لباس قرار دهند ،وجود چنین اطالعات دقیقی در مورد لباسها به افراد با
سواد اطالعاتی کمک مینماید تا خرید دقیقتری داشته باشد و به تبع این امر در
مقدار خرید دیجیتال آنها تاثیر مثبتی خواهد داشت.
 )5با توجه به ماهیت خرید دیجیتال و امکان خرید در  10ساعت شبانه روز ،کسب و
کارهای دیجیتال باید پشتیبانیهای  10ساعته از سایت خود داشته باشند تا در هیچ
ساعتی از شبانهروز مشکلی در سایت و درنتیجه اختاللی در خرید مشتریان ایجاد
نشود.
 )1با توجه به اینکه سطح سواد مشتریان متفاوت است و این موضوع در انتخاب
نحوه پرداخت (تسویه حضوری و آنالین) توسط مشتریان تاثیرگذار است بهتر است
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صاحبان کسب و کار دیجیتال هر دو گزینه پرداخت را در وبسایتهای خود قرار
دهند تا هر مشتری بسته به میزان سواد و یا تمایل خود یکی از شیوههای پرداخت را
.انتخاب نماید و از این طریق امکان خرید را برای همه مشتریان فراهم نمایند
:برخی از توصیهها برای پژوهشهای آتی به شرح ذیل آمده است
) پیشنهاد میشود دو سطح خرید ساده و پیچیده نیز با ثابت در نظر گرفتن تمامی0
شرایط دیگر این پژوهش بررسی شود تا بتوان با مقایسه نتایج آن پژوهش و تحقیق
حاضر به یافتههای دقیقتر و مشروحتری دست یافت؛
) هر دو بستر بازار سنتی و دیجیتال مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان دو جامعه1
ممکن را نیز تحت شرایط ساده و مستقل مورد ارزیابی عاملی قرار داد؛
) استفاده از مصاحبه ساختیافته در کنار پرسشنامه در پژوهشهای آتی سبب9
.حصول نتایج هرچه دقیقتر میشود
 چرا که،) میتوان به موضوع برند و تصمیمگیری به صورت مستقل پرداخت0
.جامعه بازاریابی کشور در این زمینه محتوای زیادی را به خود ندیده است
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Introduction: Nowadays, the business environment has become a complex and
competitive environment and has caused managers to face many operational
challenges such as access to global resources, long supply chains and the need for
customized production of products. Thus, communication with suppliers has become
a strategic asset for the survival of organizations. Firms strive to build partnerships
with suppliers in order to gain operational efficiency and effectiveness in the supply
chain. The empowerment of suppliers is a business process for managing all the
communication between organizations and suppliers. According to many
researchers, the empowerment of suppliers can help to design, develop or reengineer a product or process. In fact, when suppliers are involved in product
designing, their sense of ownership is enhanced and they are more likely to add
value to their interaction with the company. Therefore, empowering and involving
suppliers when designing a product is one of the most important strategies of
innovative companies in today's business environment.
Methodology: The present research is applied in terms of purpose and descriptivecorrelative in terms of data collection. In this study, 468 managers and experts at the
central offices of beverage companies based in Tehran were selected as the
statistical population, of whom 214 were selected as a random class according to
Morgan table. In addition, library studies and field methods including the use of
questionnaires served to collect the data. In order to measure the Supplier
Empowerment variable, Lee and Koo questionnaire (2016), Falconnier innovative
co-design questionnaire (2017) and Heppes & Toit market intelligence questionnaire
(2009) were used. The data analysis was performed by the SPSS and Smart Pls
software programs and structural equations.
Results and Discussion: In this study, four hypotheses were proposed to examine
the relationships among the variables. Since the value of the t-statistics for the first
hypothesis (5.301) was more than 1.96 and the significance level (0.001) was less
than 0.05, the suppliers empowerment with a coefficient of 0.211 had a positive and
significant effect on the innovative co-design. In other words, sharing knowledge
and information, partnership in product designs, signing long-term contracts and
1
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creating an atmosphere of mutual trust and confidence can synergize innovative
efforts to design new products and increase the competitiveness of companies.
The second hypothesis was confirmed because the value of the t-statistic (10.262)
was more than 1.96 and the significance level (0.000) was less than 0.05. It can be
concluded that supplier empowerment with a coefficient of 0.506 has a positive and
significant effect on market intelligence. In other words, participation in product
designing, sharing knowledge and information and consulting for the selection of
raw materials lead to the continuous monitoring of the business environment and the
awareness of market trends and brings more market intelligence to the company.
The third hypothesis was also confirmed with the t-statistic of 9.479 which was
more than 1.96 and the significance level of 0.000 which was less than 0.05. It can,
thus, be concluded that market intelligence with a coefficient of 0.525 has a positive
and significant effect on innovative co-design. In other words, variables such as
awareness of customers’ tastes, competitors' strategies and government policies in
the field of business lead to the increased market intelligence of organizations and
the convergence of efforts to design new products and services.
The fourth hypothesis, which examined the mediating role of market intelligence in
suppliers’ empowerment and innovative co-design, was confirmed in Baron and
Kenny's terms. In other words, those beverage companies that establish strong
relationships with reliable suppliers through long-term contracts, participate in the
design of products and services, join ventures in the purchase and transfer of
technology and share knowledge and information permanently can monitor market
trends, competitors, customers and government policies in the field of business and
thus turn to innovative designs in response to environmental variables.
Conclusion: In the highly competitive non-alcoholic beverage industry, those
manufacturers who share knowledge and information with suppliers, consult them in
the selection of raw materials, and participate in product design and technology
investment with suppliers can achieve competitive advantage in the market through
joint and innovative designs. In fact, innovative co-designing between suppliers and
manufacturers, which leads to synergistic efforts, requires an intelligent approach to
the market and the monitoring of the variables affecting it. Also, empowered
suppliers can present their products according to the wishes of manufacturers. In
fact, well-known brands in the beverage industry create value by fixing efficient
contracts with a range of suppliers and empower them to produce according to
parent company standards.
Keywords: Supplier empowerment, Innovative co-design, Market intelligence.
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آباد ،ایران
تاریخ دریافت0931/01/01 :

تاریخ پذیرش0933/11/00 :

چکیده
توانمندسازی و مشارکت دادن عرضهکنندگان در هنگام طراحی محصول یکی از مهمترین
راهبردهای شرکتهای نوآور در فضای کسب و کار امروز است .با اینحال ارائه اطالعات
کاربردی و فرصت یادگیری در راستای توانمندسازی عرضهکنندگان میتواند به تسهیل
طراحی مشترک کمک کند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر
همطراحی نوآورانه با نقش میانجی هوشمندی بازار در بین شرکتهای تولید نوشابه در
ایران انجام گرفت .روش تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری
دادهها  ،توصیفی از نوع همبستگی است .در این پژوهش مدیران و کارشناسان دفاتر مرکزی
شرکتهای تولید نوشابه مستقر در تهران به تعداد  061نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب
گردیده که از میان آنها تعداد  100نفر طبق جدول مورگان و به صورت طبقهای تصادفی به
عنوان نمونه انتخاب گردیدند .تحلیل دادهها به وسیله نرم افزار  Spssو  Smart Plsو به
روش معادالت ساختاری انجام شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانمندسازی
عرضهکنندگان با ضریب  1/100به صورت مستقیم و با ضریب  1/166از طریق هوشمندی
بازار بر همطراحی نوآورانه تاثیر مثبت و قابل توجهی دارد.
کلمات کلیدی :توانمندسازی عرضهکنندگان ،همطراحی نوآورانه ،هوشمندی بازار.
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مقدمه
امروزه فضای کسب و کار به محیطی پیچیده و رقابتی تبدیل و موجب گردیده مدیران
با چالشهای عملیاتی بسیاری همانند دستیابی به منابع جهانی ،طوالنی بودن
زنجیرههای تأمین و لزوم تولید سفارشی محصوالت روبهرو شوند (فوگیت و
همکاران .)1101،0از این رو ارتباط با عرضهکنندگان به یک دارایی استراتژیک برای
بقای سازمانها تبدیل شده است (تسینگ .)1100،1بنگاهها برای ایجاد کارایی و
اثربخشی عملیاتی و اثربخشی خود در زنجیره تأمین تالش میکنند تا روابط مشترکی
را با عرضهکنندگان ایجاد کنند (گالر و همکاران .)1101،9توانمندسازی عرضهکنندگان
یک فرآیند تجاری برای مدیریت همه ارتباطات بین سازمان و عرضهکننده میباشد
(کرونکی .)1101،0به عقیده بسیاری از محققان ،توانمندسازی عرضهکنندگان میتواند
به طراحی ،توسعه یا مهندسی مجدد یک محصول یا فرآیند کمک نماید (تسینگ1100،؛
آمواکا-گیمپا1101،5؛ فورکمن و همکاران .) 1106،6در واقع ،زمانی که عرضهکنندگان
در طراحی محصول مشارکت داده میشوند ،احساس مالکیت در آنها تقویت شده و
به احتمال بیشتر در تعامل آنان با شرکت ارزش افزوده بیشتری ایجاد میشود
(وانگ ،یانگ و اکسیو1107،7؛ یون و لی .)1103 ،1فوچز و شرایر )1101( 3خالقیت
مشترک و یا همطراحی نوآورانه را به عنوان تابعی از میزان قدرت دریافت شده از
شرکتکنندگان و سطح مشارکت آنان در فرآیندهای سازمان تعریف نموده و از
اصطالح قابل معاوضه با «توانمندسازی» استفاده شده است .الزم به ذکر است که
همه شرکتها از فرآیند کارآمد مشارکت مشتری در طراحی محصول استفاده ننموده
و تنها شرکتهایی که نسبت به بازار حساس بوده و هوشمندانه تغییرات محیط کار
را مورد پایش قرار میدهند ،از آن بهره میگیرند .هوشمندی بازار به نیازهای فعلی و
آینده مشتریان و نیروهای تأثیرگذار بر آنها اشاره دارد (جوارسکس و
کوهلی .)1107،01فقدان عوامل موثر بر همطراحی نوآورانه و کوتاهی در مشارکت
1.

Fugate
Tseng
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4. Kroenke
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6. Forkmann
7. Wang, Yang & Xue
8. Yoon & Lee
9. Fuchs & Schreier
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دادن طرفین زنجیره تأمین در طراحی نوآور در حوزههای گوناگون کسب و کار
نتایج و آثار منفی همچون کاهش رضایتمندی (ماتیس و همکاران ،)1106 ،0ضعف در
کیفیت و کمیت خدمات نوآرانه (فولر ،هاتر و فواالنت ،)1101،1کاهش کیفیت محصول
و اعتماد مشتری (یو و همکاران ،)1101،9کاهش توانایی در تشخیص نیازها،
راهحلها ،سازماندهی فرآیند و منابع و پیادهسازی راهحلها (اریکا – استنروس و
جکوال )1101،0و کاهش عملکرد شرکت (شی و همکاران )1103،5را به دنبال دارد.
هوشمندی بازار و توانمندسازی عرضهکنندگان نمونهای از مواردی است که میتواند
این کاستیها را مرتفع نمایند .سازوکارهای توانمندسازی همانند فناوریها ،قابلیت
محصوالت و خدمات ،تبادل نظرات و ایدهها ،گفتگو و همکاری را ارتقاء میبخشد
(بریس و همودا .)1101،6به همین جهت توانمندساز نمودن عرضهکنندگان همطراحی
نوآورانه را تقویت نموده که این امر منجر به بهبود تعامل و درگیر شدن
عرضهکنندگان با محصول و خدمات در زمان پیادهسازی برنامه میشود و منجر به
تقویت متقاعدسازی و پذیرش آنان نیز میگردد (پیهاالجاما .)1103، 7فعالیتهای
هوشمندسازی بازار نیز به عنوان کسب اطالعات با توجه به کاربران ،تامینکنندگان،
توزیعکنندگان ،مشتریان ،رقبا و عموم تعریف میشود که هدف نهایی آن نوآوری و
کسب مزیت رقابتی است (سانگ و تیمی .)1113،1در واقع آن دسته از شرکتهایی که
به متغیرهای تاثیرگذار محیط حساس بوده و به صورت مستمر تغییرات فناوری،
نیازها و سلیقههای در حال تغییر مشتریان ،روندهای بازار و جهتگیریهای رقبا را
رصد میکنند ،از هوشمندی بیشتری برخوردار بوده و برای دستیابی به مزیت
رقابتی به همطراحی نوآورانه با عرضهکنندگان روی میآورند (هپز و تویت، 3
 .)1113بررسیهای میدانی شرکتهای تولید نوشابه در ایران نشان میدهد که
مشارکت بین عرضهکنندگان و تولیدکنندگان در طراحی و تولید محصول در حداقل
ممکن بوده و هریک به صورت مجزا اقدام به تولید یا عرضه مواد و محصوالت
1.

Mathis
Füller, Hutter & Faullant
3. Yu
4. Aarikka-Stenroos & Jaakkola
5. Shi
6. Berraies & Hamouda
7. Pihlajamaa
8. Song & Thieme
9. Heppes & Toit
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مینمایند .شرکتهای تولید بطری و قوطی بدون توجه به خواستههای تولیدکنندگان
نوشابه و فقط براساس فرآیندهای قدیمی و منسوخ اقدام به ارائه محصوالت خود
میکنند  .یکی از مهمترین دالیل عدم مشارکت تولیدکنندگان بطری و قوطی و
شرکتهای تولید نوشابه در طراحی مشترک و نوآورانه محصوالت ،توانمند نبودن
عرضهکنندگان و سرمایهگذاری نامناسب شرکتهای نوشابه در توانمندسازی
شرکتهای قوطی و بطریسازی است .شرکتهای نوشابه کمترین تبادل دانش و
اطالعات را با عرضهکنندگان داشته و در طراحی محصول و سرمایهگذاری مشترک
در فناوری های روز مشارکت نکرده و همین موضوع موجب ناتوانی عرضهکنندگان
شده است (انجمن صنایع نوشابه .)0931،نقطه قوت این تحقیق آن است که
استراتژیستها و مدیران ارشد شرکتهای نوشابه و شرکتهای عرضهکننده بطری
و قوطی را به اهمیت همطراحی نوآورانه از طریق تبادل دانش و اطالعات،
سرمایهگذاری مشترک در فناوری و تبادل محصول و انعقاد قراردادهای ایمن و
بلندمدت آگاه میسازد .با توجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی در مورد ارتباط
متغیرهای پژوهش در صنعت نوشابهسازی صورت نگرفته ،تحقیق حاضر قصد دارد
تا به این سوال پاسخ دهد که آیا توانمندسازی عرضهکنندگان بر همطراحی نوآورانه
با در نظرگرفتن نقش هوشمندسازی بازار به عنوان متغیر میانجی در شرکتهای
تولید نوشابه ایران تاثیر دارد؟

مبانی نظری
توانمندسازی عرضهکننده
واژه انگلیسی  Empowerدر فرهنگ آکسفورد به معنای «قدرتمندشدن ،مجوز دادن،
قدرت بخشیدن و توانا شدن» بیان شده است .واژه مذکور ،شامل قدرت و آزادی عمل
بخشیدن به جهت اداره نمودن فرد است و از لحاظ سازمانی به معنای تغییر در
فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است (ابطحی و
عابسی .)0939،توانمندسازی عرضهکنندگان روشی است که از طریق آن خریداران و
تأمینکنندگان به دنبال ایجاد مزیت رقابتی مشترک هستند (لیائو و همکاران.)1101،0
توانمندسازی عرضهکننده بیانگر مدیریت هدفمند روابط بین خریداران و
تأمینکنندگان است تا اطمینان حاصل شود که منابع مورد نیاز در اندازههای کافی ،به
Liao
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موقع و با کیفیت به دست میآیند .از جنبههای مهم این فرآیند میتوان به مشارکت در
طراحی محصول ،انتخاب مواد ،به اشتراک گذاری اطالعات ،سرمایهگذاری در فناوری
و ایجاد قراردادهای بلندمدت اشاره کرد .با رقابتی شدن زنجیره تأمین ،این
همکاریها کلید اصلی دستیابی به مزیت رقابتی در چنین فضایی میباشد
(تسینگ1100،؛ لیائو و همکاران .)1101،بنابراین توانمندسازی عرضهکننده به
شرکتها این امکان را میدهد تا به منابع ارزشمند دسترسی پیدا کرده و هزینهها را
کاهش ،انعطافپذیری را ارتقاء ،کیفیت را تضمین ،فناوری را به طور موفقیتآمیزی
پیاده و عملکرد کلی زنجیره تأمین را بهبود بخشند (آماکو-گوامپا و همکاران.)1101،0
توانمند ساختن عرضهکنندگان به پاسخ موثر به تغییرات غیرقابل پیشبینی و پویای
محیط کسب و کار منجر میشود .تغییر در روندهای جهانی مانند دسترسی به منابع
جهانی و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت ،مدیریت ارتباط با عرضهکننده را به یک
دارایی استراتژیک تبدیل کرده است (تسینگ .)1100،رقابت در محیط کسب و کار
نیازمند این است که شرکتها فراتر از اثربخشی عملیات داخلی عمل کنند و بر توانایی
تأمین منابع و مشارکت جمعی برای خلق ارزش و تحویل در درون زنجیره تأمین
تأکید کنند (لیائو و همکاران .)1101،انتظار میرود شرکتها با اتصال به شبکههای
انعطافپذیر عرضهکنندگان بتوانند محصوالت متنوعتری را به بازار ارائه دهند
(ماسن و همکاران .)1111،از این رو انعطافپذیری عرضه که یکی از ابعاد
توانمندسازی است در مدیریت پیچیدگی و عدم اطمینان ناشی از نیازهای متغیر بازار
به یک اولویت رقابتی مهم تبدیل شده است .از نگاهی دیگر ،توانمندسازی عرضهکننده
نیازمند فرآیندهای چندوظیفهای بوده که شرکتهای مختلف زنجیره تأمین از طریق
تسهیم اطالعات ،هماهنگی عملیاتی و انتخاب شرکای نددیک و قابل اعتماد به آن جامه
عمل میپوشانند )لیوسچنر و همکاران1109،؛ به نقل از لیائو و همکاران .)1111،به
عبارت دیگر مشارکت بین شرکت و عرضهکنندگان که بر سرمایهگذاریهای مشترک،
پروژههای پیشرفت مشترک ،اشتراک گذاری اطالعات ،توسعه محصول ،توسعه
مشترک برنامههای تولید ،برنامهریزی و حل مشکالت به صورت جمعی تأکید میکند
باعث میشود که مزیتهای رقابتی برای طرفین افزایش یابد (ون پوک و
همکاران1100،؛ فالین و همکاران 1101،؛به نقل از لیائو و همکاران.)1111 ،

Amoako-Gyampah
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همطراحی نوآورانه
اصطالح «همطراحی» یا «همکاری در طراحی» از مفهوم طراحی مشارکتی برگرفته
شده است و اغلب به جای یکدیگر استفاده میشوند و در بسیاری از زمینههای
کاربردی و عملیاتی همچون معماری ،برنامهریزی شهری ،طراحی صنعتی و
سیستمهای خدماتی به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است .همطراحی
تالش برای توصیف یک رویکرد طراحی است که فعاالنه شامل افراد دیگری عالوه بر
طراحان در کل فرآیند طراحی برای ایجاد یک طرح واقعا مفید است .ساندرس و
استپرس )1111( 0همطراحی را وسیلهای برای نشان دادن فعالیت خالقیت جمعی بیان
نمودند .از اینرو ،در فرآیند همطراحی ،متخصصان مختلف و کاربران مورد نظر در
کنار طراحان به منظور همکاری خالقانه در کنار یکدیگر و همه شرکتکنندگان در
فرآیند طراحی طراحان نقشی دارند و به جای طراحی صرفا برای یک کاربر خاص،
مشتریان بالقوه و کارشناسان برای تبدیل شدن به بخشی از روند خالق قرار
میگیرند .استین 1و همکاران ( )1100مزیت همطراحی را در سه مورد اساسی بیان
میکنند که عبارتند از :اولین مورد ،منفعتی است که برای کاربران دارد ،مانند ایجاد
یک سیستم سازگار بین خدمات ارائه شده و نیازهای کاربر ،تجربه خدمات بهبود
یافته و رضایت کاربر؛ دوم برای جامعه یا سازمان درگیر ،که میتواند همکاری میان
کارشناسان رشتههای مختلف را بهبود بخشد و نوآوریهای طراحی را تحریک کند و
در نهایت منتهی به سود گردد .سوم برای خود طرح که میتواند طراحی خدمات ،از
قبیل توسعه فرآیندهای طراحی خالق ،ایجاد تعاریف خدمات و سازماندهی پروژهها
را بهبود بخشد (تمرن ،واردنای ،ستندجک و نتاججا)1101،9
هوشمندی بازار
هوشمندی نسبت به بازار یعنی در اسرع وقت بتوان نیازها و خواستههای مشتری را
در مقایسه با رقبا شناسایی نمود .لذا ،هوشمندی بازار ،شامل بررسی دقیق اعمال
رقبا و شناسایی اقدامات آنان در شناخت نیازهای مشتریان و بررسی محیط بیرونی
مانند قوانین و مقررات دولتی ،فناوری و  ...میباشد (رضائی صوفی و
1.

Sanders and Stappers
Steen
3. Thamrin, Wardani, Sitindjak & Natadjaja
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همکاران .)0930،هوشمندی بازار به عنوان ساختاری پویا و متعامل از افراد ،تجهیزات
و رویهها به گردآوری و مرتبسازی اطالعات مرتبط و بههنگام از محیط بیرونی
پرداخته و نیازهای کاربران را در تمام سطوح سازمانی تأمین میکند (آقازاده و
خلیل .)0931،بنیاد اولیه هوشمندی اطالعات میباشد اما هرنوع اطالعاتی هوشمندی
تلقی نمیگردد .شرکتها برای برخورداری از هوشمندی ،با پیمودن نردبان دانایی
(داده ،اطالعات ،دانش و حکمت) به اطالعاتی فیلتر شده دست مییابند که بر مبنای
نیاز هر بخش تحلیل و تفسیر شده است (هیپس و تویت .)1111،0از این رو هوشمندی
مجموعهای از فعالیت های سازماندهی شده جهت کسب و تفسیر اطالعات محیطی با
ماهیتی آیندهنگر بوده و چگونگی تحوالت و پیشرفتهای آتی را پیشبینی مینماید
(هیرینگ .)0333،1در واقع ،هوشمندی بازار وظایف جمعآوری ،پردازش و تحلیل حجم
وسیعی از دادهها از سیستم داخلی و منابع خارجی را پوشش میدهد و به شرکت
این کمک را میکند که برای دستیابی به مقاصد سازمانی تصمیمات بههنگام و عاجل
اتخاذ کند (گوپتا .)1119،9شناخت ماهیت تغییرات و پیشبینی روندهای آتی بازار،
رقابت ،فناوری  ،نوآوری ،ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان از الزامات اصلی
رقابت محسوب میشود .هوشمندی بازار تنها تحقیقات و بررسی بازاریابی نیست؛
بلکه آن فرآیند شناخت رقبا و دستیابی به علل باال رفتن مزیت رقابتی از طریق
جمعآوری اطالعات در خصوص رقبا ،تفکر بر اطالعات و به کارگیری آن در
برنامهریزی راهبردی و همچنین برنامه کوتاهمدت شرکت است (احمدی زاد و
همکاران .)0935،هوشمندی بازار ،هنر جذب و انتقال اطالعات از عناصر فراسازمانی
و م حیط طی قواعد خاص و ضوابط معین به سازمان برای حفاظت از تهدیدات
رقابتی ،شناخت و بهرهبرداری از فرصتهای بالقوه و ساختن آینده است و میتواند
اجزای شرکت و موقعیت آن را تحت تاثیر قرار دهد .ابعاد هوشمندی سازمان عبارتند
از:
آگاهی از روندهای بازار :این بعد به پیگیری و رصد مستمر دادههای بازار در مورد
رونق و رکود اقتصادی ،قدرت خرید مصرفکنندگان و درآمد سرانه افراد جامعه
اشاره دارد.
1.

Heppes & Toit
Herring
3. Gupta
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آگاهی از استراتژی رقبا :این بعد به پایش مستمر استراتژیها و جهتگیریهای
استراتژیک رهبر بازار و رقبای عمده در تولید و رقابت اشاره دارد.
آگاهی از سیاستهای دولت :این بعد به مطالعه و آگاهی از آخرین مصوبات دولت در
حوزه های اثرگذار بر تولید و صادرات همچون مالیات ،گمرگ و فضای کسب و کار
اشاره دارد.
آگاهی از تغییرات فناوری :این بعد به مطالعه و شناسایی آخرین فناوریهای تولید
نوشابه و بطری در دنیا به ویژه در کشورهای پیشرفته اشاره دارد.
آگاهی از سلیقههای مشتریان :این بعد به شناسایی تغییرات نیازها و سلیقههای
مشتریان از طریق انجام مستمر تحقیقات بازاریابی در بازارهای مختلف اشاره دارد
(هپز و تویت .)1113 ،

پیشینه پژوهش
سانگ و تیمی )1113( 0در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مشارکت تامین
کنندگان با توجه به اقدامات هوشمندی بازار از طریق مالقات و مباحثه با مشتریان و
سایرین ،تاثیر قابل توجهتری بر عملکرد ادراک شده و ارائه خدمات نوآورانه
رادیکالی در مقایسه با خدمات نوآورانه تدریجی دارد .سایی و همکاران ( )1107در
پژوهش خود نشان دادند که عرضهکنندگانی که دارای قراردادهای کاری بلندمدت با
برندهای معروف مواد غذایی هستند ،از توان بیشتری برای مدیریت جریان عرضه
مواد اولیه برخواردار بوده و نسبت به تغییرات بازار همچون استراتژیهای رقبا و
سیاستهای دولت آگاهی بیشتری دارند .دیپامفیلیس ( )1103در تحقیق خود در
مورد شراکت قطعهسازان و تولیدکنندگان تلفن همراه در زنجیره تأمین شرکتهای
سازنده تلفن همراه ،نشان دادند که شراکت در طراحی محصول و سرمایهگذاری
مشترک بین تولیدکننده و قطعهساز منجر به توانمند شدن قطعهسازان و آگاهی بیشتر
آنها از تغییرات حوزه فناوری و تغییر در سلیقههای مشتریان میگردد .تسینگ
( )1100در پژوهش خود در مورد شرکتهای تولیدی به این نتیجه رسیدند که تسهیم
دانش و اطالعات بین شرکتهای تأمینکننده و شرکتهای تولیدی ،شرکتهای
تأمینکننده را توانمندتر ساخته و نسبت به تغییرات فضای کسب و کار آگاهتر و
Song & Thieme.
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هوشمندتر میسازد .لیسکا و همکاران ( )1101در پژوهش خود در مورد زنجیره
تأمین شرکتهای خرده فروشی به این نتیجه رسیدند که مشاوره در انتخاب کاالها و
مواد غذایی منجربه توانمندسازی شرکتهای پخش مواد غذایی و آگاهی بیشتر آنها
از تغییر سالئق مصرفکنندگان میشود .وانگ و هو )1107( 0در پژوهش خود به این
نتیجه دست یافتند که نوآوری مشترک بین بازیگران زنجیره تأمین این صنایع منجر
به آگاهی بیشتر آنان از تغییرات بازار و طراحی مشترک و نوآورانه محصول
میگردد .پیهاالجاما ( )1103در پژوهش خود در تحقیق خود نشان دادند که هرچه
عرضهکنندگان کاالها و مواداولیه از توانایی بیشتری برخوردار بوده و هرچه نسبت
به بازار آگاهتر و هوشیارتر باشند ،امکان مشارکت آنها در طراحی نوآورانه
محصوالت شرکتهای تولیدی افزایش مییابد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به
محیط رقابتی و متغیر کسب کار ،شرکتها زمانی میتوانند در این محیط رشد کنند
که بتوانند خود را با تغییرات محیطی و نیازهای متنوع مشتریان هماهنگ کنند .یکی
از راه های ماندگاری در دنیای رقابتی  ،داشتن نوآوری در ارائه محصوالت و خدمات
میباشد .یکی از راهکارهای ایجاد نوآوری در محصوالت ،مشارکت و توانمندسازی
عرضهکنندگان میباشد زیرا توانمندسازی عرضهکنندگان و مشارکت با آنها باعث
میشود تا شرکت اطالعات ارزشمندی را در مورد محیط پویای بازار بدست آورد.
همچنین با انعطافپذیری در عرضه که توسط عرضهکنندگان توانمند ایجاد میشود
شرکت میتواند در مدیریت پیچیدگی و عدم اطمینان ناشی از نیازهای متغیر بازار به
مزیت رقابتی دست پیدا کند .یکی از راههای حفظ مزیت رقابتی برای شرکتها در
محیط پویا و رقابتی داشتن اطالعات جامع و بهروز از بازار (هوشمندی بازار)
میباشد .با توجه به اینکه شرکتها برای هوشمندی بازار نیازمند کسب اطالعات از
منابع فراسازمانی میباشند .در نتیجه مشارکت با عرضهکنندگان توانمند این امکان را
برای شرکتها فراهم میکند تا به اطالعات دقیق از بازار دست پیدا کنند و خود را
برای تغییرات آتی در نیازهای بازار مهیا سازند.

Wang & Hu
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روششناسی پژوهش

شکل -1مدل مفهومی پژوهش برگرفته شده از لی و کو ( ،)3013فالکونیر  )3017و هپز و تويت ()3003

فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :توانمندسازی عرضهکننده بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری
دارد.
فرضیه دوم :توانمدسازی عرضهکننده بر هوشمندی بازار اثر مثبت و معنیداری
دارد.
فرضیه سوم :هوشمندی بازار بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه چهارم :توانمندسازی عرضهکننده بر همطراحی نوآورانه از طریق هوشمندی
بازار اثر مثبت و معنیداری دارد.
روششناسی این پژو هش از نظر راهبرد اصلی ،کمی ،از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر
راهکار اجرایی ،میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی ،توصیفی از نوع همبستگی است .روش
آزمون فرضیه های تحقیق مدلسازی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات
جزئی بوده است .جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان دفاتر مرکزی
شرکتهای تولید نوشابه مستقر در استان تهران به تعداد  061نفر بود که از میان
آنها تعداد  100نفر طبق جدول مورگان و به صورت طبقهای متناسب با عنوان نمونه
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انتخاب گردید .در این پژوهش روش جمعآوری دادهها از طریق مطالعات کتابخانهای
و روشهای میدانی شامل پرسشنامه بوده است .برای بررسی متغیر توانمندسازی
عرضهکنندگان با ابعاد انعقاد قرارداد بلندمدت ،شراکت در طراحی محصول،
سرمایهگذاری مشترک در فناوری  ،مشاوره در انتخاب مواد اولیه و تسهیم دانش و
اطالعات از پرسشنامه لی و کو ( )1106استفاده شد .برای سنجش متغیر همطراحی
نوآورانه از پرسشنامه فالکونیر )1107( 0که دارای  6گویه بود استفاده شد .برای
سنجش متغیر هوشمندی بازار با ابعاد آگاهی از روندهای بازار ،آگاهی از
سیاستهای دولت ،آگاهی از استراتژی رقبا ،آگاهی از تغییرات فناوری و آگاهی از
سلیقههای مشتریان از پرسشنامه هپز و تویت ( )1113استفاده شد .برای معتبرسازی
ابزار سنجش پژوهش ،پرسشنامهها در اختیار اساتید راهنما و اساتید صاحب نظر
قرار گرفتند تا از لحاظ محتوا تایید شوند ،پس از اخذ نظریات اصالحی و استفاده از
آنها ،پرسشنامهها در اختیار  11نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه مقدماتی
قرار گرفتند و طبق نظریات اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن پرسشها با توجه
به جامعه آماری اطمینان حاصل شد .در راستای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که با اخذ پرسشهای باالی  1/7و حذف
پرسشهای پایین تر از  1/7پرسشهای معتبر برای سنجش لحاظ شد .همانطور که
در جدول  1مشاهده میشود ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای
همه مولفهها بزرگ تر از  1/7است که نشان میدهد مدل ،سازگاری درونی مطلوب
دارد .در این تحقیق برای بررسی فرضیهها و آزمون مدل ،از تکنیک مدلسازی
معادالت ساختاری و نرمافزار  Smart PLSاستفاده گردیده است .این تکنیک امکان
بررسی روابط متغیرهای پنهان و سنجهها (متغیرهای قابلمشاهده) را بهصورت
همزمان فراهم میسازد همچنین این تکنیک دارای قدرت پیشبینی مناسب است و
زمانی که تعداد زیادی سازه و یا شاخص در مدل وجود داشته باشد ،میتواند
بهخوبی مدل را برازش کند .در این روش ،برازش مدل پژوهش در سه بخش مدل
اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی با توجه به شاخصهای مختص به خود،
ارزیابی میگردد .محققین دالیل متعددی را برای استفاده از روش پی ال اس ذکر
نمودهاند .مهمترین دلیل ،برتری این روش برای نمونههای کوچک ذکرشده است .دلیل

Falconnier
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بعدی دادههای غیر نرمال است که محققین و پژوهشگران در برخی پژوهشها با آن
سروکار دارند .حجم نمونه اندک بهترین دلیل استفاده از پی ال اس است .نسل اول
این تکنیک معادالت ساختاری که با نرمافزارهایی مانند لیزرل ،اموس و ای کیو اس
اجرا میشدند ،نیاز به تعداد نمونه زیاد دارند درحالیکه روش پی ال اس توان اجرای
مدل با تعداد نمونه خیلی کم را دارا هست (داوری و رضازاده.)0939،

تحلیل دادهها و يافته های پژوهش
جدول -1روايی و پايايی ابزار سنجش پژوهش
متغیر ها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراج شده

توانمندسازی عرضهکنندگان

1/101

1/111

1/613

همطراحی نوآورانه

1/731

1/100

1/606

هوشمندی بازار

1/750

1/731

1/790

همانطور که در جدول 0مشاهده میشود ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همة
مؤلفهها بزرگتر از  1/7است که نشان میدهد مدل سازگاری درونی مطلوب دارد.
بهعالوه ،مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرها بزرگتر از  1/7است که
نشان دهندة پایایی مرکب پرسشهای این تحقیق در سنجش هر یک از متغیرها بوده
است .همچنین در بررسی روایی همگرا نشان داده شده است مقدار میانگین واریانس
استخراج شده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  1/5بوده است ،که نشان دهندة روایی
همگرای مدل اندازهگیری است.
همانگونه که در جدول باال مشخصشده است ،تمامی شاخصها بار عاملی بیشتری با
سازه مربوط به خود به اشتراک میگذارند تا با سازههای دیگر که این امر حاکی از
روایی واگرای مناسب مدل پژوهش دارد.
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است
که توسط نرم افزار  Smart Pls2آزمون گردید .در شکل  ،1مدل ساختاری (مقادیر
آماره  )Tو در شکل( 9ضریب بتای استاندارد ) نشان داده شده است.
شکل  1مقادیر آماره Tجهت معناداری مسیرهای فرضیههای تحقیق را نشان میدهد
که مقدار استاندارد باالی قدرمطلق  0/36معنادار بودن رابطهها را تایید میکند.
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جدول  -3ماتريس سنجش روايی واگرا به روش مقايسه میزان همبستگی شاخصهای هر سازه
مقدار بهدستآمده
متغیر

توانمندسازی
عرضهکننده

شاخصها

توانمندسازی

هوشمندی

همطراحی

عرضهکننده

بازار

نوآورانه

انعقاد قراردادهای بلند مدت

1/151

1/500

1/531

شراکت در طراحی محصول

1/777

1/506

1/650

1/190

1/601

1/033

سرمایهگذاری مشترک در
فناوری
مشاوره در انتخاب مواد

1/196

1/500

1/031

تسهیم دانش و اطالعات

1/100

1/575

011

آگاهی از روندهای بازار

1/611

1/111

1/511

آگاهی از استراتژی رقبا

1/711

1/157

1/001

آگاهی از سیاستهای دولت

1/079

1/733

1/697

آگاهی از تغییرات فناوری

1/061

1/151

1/503

آگاهی از سلیقههای مشتریان

1/073

1/113

1/506

-

1/617

1/070

1/130

اولیه

هوشمندی بازار

همطراحی نوآورانه

شکل  -3مدل ترسیم شده همراه با مقادير آماره تی
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شکل  -4مدل ترسیم شده همراه با ضريب مسیر و ضرايب استاندارد فرضیهها

شاخص  GOFدر مدل  PLSراهحلی برای بررسی برازش کلی مدل بوده و بین صفر تا
یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .این شاخص
توانایی پیشبینی کلی مدل را بررسی میکند و اینکه آیا مدل آزمایش شده در
پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا موفق بوده است یا خیر .برای بررسی برازش مدل
کلی از معیار  GOFاستفاده میشود که  GOF= 0.1میزان کم GOF= 0.25 ،مقدار
متوسط و مقدار بزرگ  GOF= 0.36برای سنجش اعتبار مدل های  PLSبه کار میرود
(وتزلس ،اسچرودر و ون اپن.)1113،0
نتایج برازش کلی مدل در جدول  9ارائه شده است .این معیار از طریق فرمول زیر
محاسبه می شود:
)GOF= sqrt ( Avg ( Gommunalities ) × Avg (R2
جدول  -4شاخص های کلی برازش مدل
متغیر پنهان

Communalities

R2

توانمندسازی عرضهکننده

1/611

-

همطراحی نوآورانه

1/637

1/613

هوشمندی بازار

1/719

1/550

میانگین

1/610

1/511

GOF

1/691

Wetzels ,Schroder & Van Oppen
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با توجه به مقدار بدست آمده برای  GOFبه میزان  1/691برازش بسیار مناسب مدل
کلی تایید میشود .عالوه بر این با توجه به جدول باال ضرایب  R2معیاری برای
بررسی برازش مدل ساختاری محسوب میشوند .ضرایب  R2مربوط به متغیرهای
پنهان درونزای (وابسته) مدل است که با توجه به نتایج به دست آمده ،مقادیر

R2

مطلوب است.
برای آزمون فرضیهها از نرم افزار  PLSو آزمون تی استفاده شده است .با توجه به
اینکه مقدار آماره تی برای فرضیه اول ( )5/910بیشتر از  0/36میباشد و سطح
معنیداری ( )1/110کمتر از  1/15میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت که توانمندسازی
عرضهکننده با ضریب  1/100بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری دارد .با
توجه به اینکه مقدار آماره تی برای فرضیه دوم ( )01/161بیشتر از  0/36میباشد و
سطح معنیداری ( )1/111کمتر از  1/15میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت که
توانمندسازی عرضهکننده با ضریب  1/516بر هوشمندی بازار اثر مثبت و معنیداری
دارد .با توجه به اینکه مقدار آماره تی برای فرضیه سوم ( )3/073بیشتر از 0/36
میباشد و سطح معنیداری ( )1/111کمتر از  1/15میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت
که هوشمندی بازار با ضریب  1/515بر همطراحی نوآورانه اثر مثبت و معنیداری
دارد .با توجه به تایید هر سه فرضیه تحقیق ،میتوان میزان اثر غیرمستقیم
توانمندسازی عرضهکننده بر همطراحی نوآورانه و همچنین معناداری آن را محاسبه
کرد .برای تایید نقش میانجی هوشمندی بازار در مسیر توانمندسازی عرضهکننده و
همطراحی نوآورانه باید چهار شرط فراهم باشد (بارون و کنی )0 :)0316 ،بین متغیر
مستقل (توانمندسازی عرضهکننده) و متغیر وابسته (همطراحی نوآورانه) رابطه
وجود داشته باشد؛  )1بین متغیر مستقل (توانمندسازی عرضهکننده) و متغیر میانجی
(هوشمندی بازار) رابطه وجود داشته باشد؛  )9بین متغیر میانجی (هوشمندی بازار) و
متغیر وابسته (همطراحی نوآورانه) رابطه وجود داشته باشد؛  )0میزان تغییرات در
متغیر وابسته (همطراحی نوآورانه) که توسط متغیر مستقل (توانمندسازی
عرضهکننده) توضیح داده میشود ،باید در صورت کنترل متغیر میانجی ،به سطح
پایینتری کاهش یابد .لذا  ،شرطهای اول ،دوم و سوم محقق میشود .به منظور
بررسی شرط چهارم حاصل ضرب ضریب مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-
هوشمندی بازار) و (هوشمندی بازار -همطراحی نوآورانه) با ضریب مسیر
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(توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی نوآورانه) مقایسه میشود ،اگر حاصل ضرب
مذکور کمتر از ضریب مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی نوآورانه باشد،
شرط چهارم برقرار نیست .حاصل ضرب ضریب مسیر ( توانمندسازی عرضهکننده-
هوشمندی بازار) و (هوشمندی بازار -همطراحی نوآورانه) برابر است با:
06303*06333 ₌06333
که این مقدار از ضریب مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی نوآورانه) بیشتر
است ،در نتیجه شرط چهارم برقرار است و فرضیه چهارم تحقیق تایید میشود .به
عبارت دیگر متغیر هوشمندی بازار در مسیر (توانمندسازی عرضهکننده-همطراحی
نوآورانه) نقش میانجی ایفا میکند.

بحث و نتیجه گیری
برخالف فضای کسب و کار در دهههای گذشته که در آن بازیگران زنجیره تامین
به صورت مجزا فعالیت نموده و در قالب قراردادهای بلندمدت به تبادل کاال
میپرداختند ،امروزه تغییرات شدید محیط فعالیت شرکتهای تولیدی ،همکاری و
تعامل نزدیک بین عرضهکنندگان و تولید کنندگان را الزامی ساخته و وظیفه
توانمندسازی عرضهکنندگان مطمئن و دارای قراردادی بلندمدت را بر عهده
تولیدکنندگان گذاشته است .در صنعت بسیار رقابتی نوشدنیهای غیرالکلی ،آن دسته
از تولیدکنندگان که به تسهیم دانش و اطالعات با عرضهکنندگان پرداخته و در انتخاب
مواد اولیه با آنها مشورت و همفکری میکنند و در طراحی محصول و سرمایهگذاری
در فناوری با عرضهکنندگان مشارکت مینمایند ،از طریق طراحیهای مشترک و
نوآورانه به مزیت رقابتی در بازار دست مییابند .این تحقیق با هدف بررسی تاثیر
توانمندسازی عرضهکننده در همطراحی نوآورانه در شرکتهای تولید نوشابه با
نقش میانجی هوشمندی بازار انجام شده است .زمینههای ایجاد همطراحی نوآورانه
بین عرضهکنندگان و تولیدکنندگان که منجر به همافزایی تالشها میگردد نیازمند
رویکرد هوشمندانه به بازار و پایش متغیرهای اثرگذار بر آن و توانمندسازی
عرضهکنندگان بر ای ارائه محصوالت خود مطابق خواست تولیدکنندگان است .در
واقع ،برندهای معروف در صنعت نوشابه از طریق انعقاد قراردادهای کارآمد با
مجموعهای از عرضهکنندگان و توانمندسازی آنان برای تولید طبق استانداردهای
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شرکت مادر به خلق ارزش میپردازند .برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش،
چهار فرضیه مطرح گردید .براساس نتایج فرضیه اول نشان داده شد که
توانمندسازی عرضهکنندگان بر همطراحی نوآورانه تاثیر مثبت و معنیداری دارد .در
تاثیر این فرضیه آبه و همکاران )1103( 0ذکر کردند که تسهیم دانش و اطالعات،
شراکت در طراحی محصول و انعقاد قراردادهای بلندمدت ضمن ایجاد جو اعتماد و
اطمینان متقابل موجب همافزایی تالشهای نوآورانه در طراحی محصوالت جدید شده
و توان رقابتی شرکت را افزایش میدهد .فرضیه دوم این تحقیق به این صورت مطرح
گردید که توانمندسازی عرضهکننده بر هوشمندی بازار در شرکتهای تولید نوشابه
تاثیر مثبت و معنیداری برجای میگذارد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
نشان دهنده تاثیر این فرضیه است .در واقع ،مشارکت در طراحی محصول ،به
اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات و مشاوره در انتخاب مواد اولیه منجر به پایش
مستمر محیط کسب و کار و آگاهی از روندهای حاکم بر بازار گردیده و هوشمندی
بازاری بیشتری را برای شرکت به ارمغان میآورد .نتایج این فرضیه با نتایج حاصل
از پژوهشهای استیو هووارد و همکاران )1103( 1مطابقت دارد .طرح فرضیه سوم
پژوهش حاکی از این مطلب بود که هوشمندی بازار موجب روی آوردن شرکتهای
همکار به همطراحی نوآورانه در صنعت نوشابه میشود .نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل دادهها نشان دهنده تایید این فرضیه است .در واقع متغیرهایی همچون آگاهی
از سلیقههای مشتریان ،استراتژیهای رقبا و سیاستهای دولت در حوزه کسب و
کار منجر به افزایش هوشمندی بازاری سازمان و استراتژیستهای آن شده و آنان
را به سمت همگرایی تالشها در طراحی محصوالت و خدمات جدید هدایت میکند .در
واقع همافزایی حاصل از همطراحی نوآورانه بین عرضهکنندگان و تولیدکنندگان از
هوشمندی بازاری شرکتهای تولید نوشابه و تصمیم گیرندگان کلیدی آنها ناشی
میشود .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات هاتوال و همکاران)1105( 9
همخوانی دارد .فرضیه چهارم پژوهش که به نوعی هدف اصلی تحقیق نیز محسوب
میشود به این صورت مطرح گردید که توانمندسازی عرضهکننده از طریق
هوشمندی بازار منجر به همطراحی نوآورانه بین عرضهکنندگان بطری و قوطی و
1.
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شرکتهای تولید نوشابه میگردد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
نشان دهنده تایید این فرضیه است .در واقع آن دسته از شرکتهای تولید نوشابه که
روابط مستحکمی با عرضهکنندگان قابل اعتماد از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت،
مشارکت در طراحی محصوالت و خدمات ،سرمایهگذاری مشترک در خرید و انتقال
فناوری و تسهیم دانش و اطالعات ایجاد می نمایند ،بهصورت دائم روندهای بازار،
رقبا و مشتریان و نیز سیاستهای دولت را در حوزه کسب و کار پایش نموده و از
این طریق به همطراحی نوآورانه در پاسخ به متغیرهای محیطی روی میآورند .نتایج
این فرضیه با یافتههای دوگلیوتی )1100( 0و جامیل )1109( 1همخوانی دارد.

پیشنهادها
 -0به مدیران شرکتهای تولید نوشابه پیشنهاد میشود برای کارآمد کردن فرآیند
طراحیهای جدید ،رویکرد مشارکت با عرضهکنندگان را در پیش گرفته و به وسیله
بازتعریف قراردادهای تامین مواد ،آنها را ملزم به ارائه محصوالت خود مطابق
استانداردهای شرکت مادر نمایند.
 -1شرکتهای تولید نوشابه برای توانمندسازی عرضهکنندگان باید آنها را در
طراحی محصول مشارکت داده و با تسهیم دانش و اطالعات روز صنعت با
عرضهکنندگان ،در انتخاب مواد اولیه که در نهایت به مزیت رقابتی شرکت منتهی
میشود ،آنها را راهنمایی کنند.
 -9مدیران ارشد شرکتهای تولید نوشابه برای بهرهمندی از هوشمندی بازار باید
مرتباً روندهای اقتصادی ،استراتژیهای رقبا ،سیاستهای دولت در حوزه کسب و
کار ،تغییرات سلیقههای مشتریان عمده و تازهترین پیشرفتهای فناوری را مورد
پایش قرار دهند.
 -0به شرکتهای تولید نوشابه در ایران توصیه میشود به جای تکیه بر تعداد زیاد و
احتماالً ارزان عرضهکننده به تعداد محدود اما قابل اعتماد و کارآمد در حوزه طراحی
محصوالت نو تکیه نموده و از طریق قراردادهای اعتمادزا روابط خود را مستحکم
سازند.

Dogliotti
Jamil

1.
2.
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 -5استراتژیستها و تصمیمگیرندگان کلیدی شرکتهای نوشابه باید به خاطر داشته
باشند که شرط بقاء و دستیابی به مزیت رقابتی بهرهگیری همزمان از بهترین
عرضهکنندگان و کارآمدترین فرآیندها برای جلب همکاری آنها در همطراحی
نوآورانه و در عین حال توجه دقیق به محیط صنعت و متغیرهای اثرگذار آن است.
 -6آگاهی مستمر از سیاست های دولت به خصوص در حوزة تجارت خارجی و
واردات که از ثبات کافی برخوردار نبوده و بسته به شرایط سیاسی کشور دارای
نوسانات زیاد است ،به هوشمندی بازاری شرکتهای فعال در صنعت نوشابه کمک
زیادی می نماید.
 -7آگاهی از استراتژی آن دسته از رقبا که سهم زیادی از بازار مصرف را در اختیار
دارند و تقلید هوشمندانه از آنان به ویژه در زمینههای مدیریت زیستمحیطی و
عملکرد پایدار میتواند کارگشا باشد.
به محققان پیشنهاد میشود که تحقیقات آتی خود را در زمینههای زیر انجام دهند:
 -0شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر توانمندسازی عرضهکنندگان با
رویکردهای فازی
 -1طراحی مدل عوامل موثر بر هوشمندی بازار
 -9بررسی تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر کیفیت محصوالت و افزایش سهم
بازار
 -0تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان و همطراحی نوآورانه بر رضایت مشتریان
 -5تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر رقابت پذیری شرکتها
References
Aarikka-Stenroos, L., & Jaakkola, E. (2012). Value co-creation in knowledge
intensive business services: A dyadic perspective on the joint problem solving
process. Industrial marketing management, 41(1), 15-26.
Abe, S., Tsutsui, Y., Mitake, Y., Sholihah, M., Hara, N., & Shimomura, Y.
(2019). An Asymmetry Analysis Method to Support Value Co-creation in
Product/Service Design. Procedia CIRP, 84, 442–446.
Abtahi, S. H., & Abbasi, S. (2015). Empowerment, Assignment and Delegation
(Second Edition). Tehran: Foujan Publications.
Aghazadeh, H., & Khalil, M. (2013). Investigate market intelligence functions.
Commercial Surveys, 11(60), 87-96.
Ahmadizad, A., Abbasi, E., & Rahimpour, M. (2017). A Model of Business
Intelligence Assessment in Telecom Industry. Journal of Strategic Management
Studies, 7(28), 267-281.

1300  پايیز و زمستان، شماره بیست و ششم، سال سیزدهم، نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی433

Amoako-Gyampah, K., Boakye, K. G., Adaku, E., & Famiyeh, S. (2018). Supplier
relationship management and firm performance in Developing Economies: A
moderated mediation analysis of flexibility capability and ownership structure.
International Journal of Production Economics.
Baron, RM., & Kenny, DA. (1986). The moderator–mediator variable distinction in
social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical
considerations. Journal of personality and social psychology,51(6),1173-1182.
Cai, J., Hu, X., Tadikamalla, P. R., & Shang, J. (2017). Flexible contract design for
VMI supply chain with service-sensitive demand: Revenue-sharing and supplier
subsidy. European Journal of Operational Research, 261(1), 143–153.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS
Software. Tehran, Jahad University Press.
DePamphilis, D. M. (2019). Domestic and Cross-Border Business Alliances: Joint
Ventures, Partnerships, Strategic Alliances, and Licensing. Mergers,
Acquisitions, and Other Restructuring Activities, 415–440.
Dogliotti, S., García, M.C., Peluffo, S., Dieste, J.P., Pedemonte, A.J., Bacigalupe,
G.F., Scarlato, M., Alliaume, F., Alvarez, J., Chiappe, M., & Rossing, W.A.H.(
2014). Co-innovation of family farm systems: a systems approach to sustainable
agriculture. Agric. Syst. 126, 76–86.
Falconnier, G. N., Descheemaeker, K., Van Mourik, T. A., Adam, M., Sogoba, B.,
& Giller, K. E. (2017). Co-learning cycles to support the design of innovative
farm systems in southern Mali. European Journal of Agronomy, 89, 61–74.
Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P., & Mitrega, M. (2016). Supplier
relationship management capability: a qualification and extension. Industrial
Marketing Management, 57, 185–200.
Fuchs, C., & Schreier, M. (2011). Customer empowerment in new product
development. Journal of product innovation management, 28(1), 17-32.
Fugate, B. S., Autry, C. W., Davis-Sramek, B., & Germain, R. N. (2012). Does
knowledge management facilitate logistics-based differentiation? the effect of
global manufacturing reach. International Journal of Production Economics,
139(2), 496-509.
Füller, J., Hutter, K., & Faullant, R. (2011). Why co‐creation experience matters?
Creative experience and its impact on the quantity and quality of creative
contributions. R&D Management, 41(3), 259-273.
Gallear, D., Ghobadian, A., & Chen, W. (2012). Corporate responsibility, supply
chain partnership and performance: An empirical examination. International
Journal of Production Economics, 140(1), 83-91.
Gupta, S. D. (2003). A strategy for intelligence, Network magazine,
http://www.networkmagazineindia. com/archives.shtml.
Hattula, J. D., Schmitz, C., Schmidt, M., & Reinecke, S. (2015). Is more always
better? An investigation into the relationship between marketing influence and
managers’ market intelligence dissemination. International Journal of Research
in Marketing, 32(2), 179–186.
Heppes, D., & Toit, A. d. (2002). "Level of Maturity of the Competitive
Intelligence Function Case Study of a Retail Bank in South Africa", Aslib
Proceedings: New Information Perspectives , 61 (1), pp 48-66.
Herring, J. P.(1999). "Key Intelligence Topics: A Process to Identify and Define
Intelligence Needs".Competitive Intelligence Review , 10 (2), pp 4-14.
Iranian Beverage Industry Association, (2013). Iran Food and Agriculture Industry
Information Database food press.

434  تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار:تاثیر توانمندسازی عرضهکنندگان بر همطراحی نوآورانه

Jamil, G. L. (2013). Approaching Market Intelligence Concept through a Case
Analysis: Continuous Knowledge for Marketing Strategic Management and its
Complementarity to Competitive Intelligence. Procedia Technology, 9, 463–
472.
Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (2017). Conducting field-based, discovery-oriented
research: lessons from our market orientation research experience. AMS
Review, 7(1-2), 4-12.
Kroenke, D. (2012). Using MIS, 5th International Edition, Pearson Prentice Hall.
Laska, M. N., Sindberg, L. S., Ayala, G. X., D’Angelo, H., Horton, L. A., Ribisl, K.
M., & Gittelsohn, J. (2018). Agreements between small food store retailers and
their suppliers: Incentivizing unhealthy foods and beverages in four urban
settings. Food Policy.
Liao, K., Deng, X., Liao, Y., & Zhang, Q. (2020). Supplier Empowerment:
Mediating Situational Factors and Perceived Performance. Journal of Purchasing
and Supply Management, 100611.
Liao, Y., Hong, P., & Rao, S.S., (2010). Supply management, supply flexibility and
performance outcomes: an empirical investigation of manufacturing firms.
Journal of Supply Chain Management, 46 (3), 6-22.
Mathis, E. F., Kim, H. L., Uysal, M., Sirgy, J. M., & Prebensen, N. K. (2016). The
effect of co-creation experience on outcome variable. Annals of tourism
research, 57, 62-75.
Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Aminoff, A., & Tanskanen, K. (2019). How to stimulate
supplier innovation? Insights from a multiple case study. Journal of Purchasing
and Supply Management, 25(3), 100536.
Rezaei Soufi, M., Farahani, A., & YarAhmadi, J. (2016). Examining the Role of
Market Orientation on Market Intelligence in Athletic Companies. Sport
Management and Development, 5(1), 51-64.
Sanders, E. B-N., & Pieter, J. S.(2008). “Co-creation and the New Landscapes of
Design.” CoDesign, 4(1) , 5–18.
Shi, Y., Huang, Z., Oh, S., Kaslan, N., Song, J., & Kuzum, D. (2019). Adaptive
Quantization as a Device-Algorithm Co-Design Approach to Improve the
Performance of In-Memory Unsupervised Learning With SNNs. IEEE
Transactions on Electron Devices, 66,1722-1728.
Song.M.& Thieme.J.(2009). The Role Of Suppliers In Market Intelligence Gathering
For Radical And Incremental Innovation. Journal Of Product Innovation
Management, 26(1),43-57.
Steen, M., Menno, M., & Nicole, D. K.(2011). “Benefits of Co-design in Service
Design Projects.” International Journal of Design, 5(2), 53–60.
Howard, S., Howard, S., & Simon Howard .(2019). Quantitative market analysis of
the European Climate Services sector – The application of the kMatrix big data
market analytical tool to provide robust market intelligence. Climate Services.
Thamrin, D., Wardani,L.K., Sitindjak,R.H.I., & Natadjaja,L. (2018). Experiential
Learning Through Community Co-Design In Interior Design Pedagogy.
International Journal Of Art & Design Education,38, 1-17.
Tseng, S-M. (2014). The impact of knowledge management capabilities and supplier
relationship management on corporate performance. International Journal of
Production Economics, 154, 39–47.
Wang, C., & Hu, Q. (2017). Knowledge sharing in supply chain networks: Effects of
collaborative innovation activities and capability on innovation performance.
Technovation

1300  پايیز و زمستان، شماره بیست و ششم، سال سیزدهم، نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی433

Wang, J., Yang, J., & Xue, Y. (2017). Subjective well-being, knowledge sharing and
individual innovation behavior: The moderating role of absorptive
capacity. Leadership & Organization Development Journal, 38(8), 1110-1127.
Yoon, S., & Lee, E. M. (2019). Social and psychological determinants of value cocreation behavior for South Korean firms: A consumer-centric perspective. Asia
Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(1), 14-36.
Yu, M. C., Mai, Q., Tsai, S. B., & Dai, Y. (2018). An empirical study on the
organizational trust, employee-organization relationship and innovative behavior
from the integrated perspective of social exchange and organizational
sustainability. Sustainability, 10(3), 864- 878.

Journal of Business Administration Research
Original Research Article/ Vol. 13, No. 26, Autumn and Winter 2021

Designing a food supply chain network based on customer
satisfaction under uncertainty
Hossein Ali Hassanpour1, Assistant Professor, Department of Industrial
Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein University, Tehran, Iran
Mohammad Reza Taheri, PhD Student of Industrial Engineering, Faculty of
Engineering, Imam Hussein University, Tehran, Iran
Faramarz Mikaeli, Expert in Food Science, Logistics and Supply Chain Studies
Center, Tehran, Iran
Received: 09-04-2020

Accepted: 07-04-2021

Introduction: In today's world economy, companies must focus all their activities
and capabilities on customer satisfaction because customers are the only source of
return on investment. Besides, customer satisfaction in supplying and distributing
short-lived commodities especially food, due to their special and perishable
properties, has doubled the importance of the issue. When a vehicle carries the
demand of a number of customers in one shipment, due to the long travel time and the
frequent opening of the refrigerator door, the quality of the remaining products in the
vehicle decreases and, as a result, the satisfaction of customers reduces. The main
purpose of this article is to maximize customer satisfaction in the food supply chain
network. The study integrates the decisions of the different parts of a food supply
chain under uncertainty. The first part includes food suppliers. Because the studied
supply chain is multi-commodity, one supplier is not able to supply all the food.
Therefore, it can supply part of the customer needs according to its conditions and
expertise. The second part includes the heterogeneous transport fleet, which serves as
a VRP problem. Thus, a vehicle can receive food from a supplier and deliver it to
customers located in different geographical locations. In addition, the preparation time
of vehicles is also considered as a constraint. The transport fleet consists of several
refrigerated vehicles with different carrying capacities and speeds. Since one vehicle
is not able to carry all the orders, each product, according to the required temperature
and storage conditions, must be transported by vehicles specific to that product. Also,
due to weather and traffic conditions, the vehicle travel time is not definite. So, in this
study, the uncertainty of vehicle travel time (triangular fuzzy) is taken into account
too. The third part of this supply chain includes end users, whose geographical
location and the amount of demand of each is definite and specific. There is a time
window like (x,y) for each user. If the orders are delivered to the customer before time
x, it will cause earliness. If it is delivered after time y, it will cause tardiness. The
objectives of this study are minimizing the sum of tardiness and earliness of deliveries
to customers and maximizing the quality of products delivered to them.
Methodology: A mathematical model of the problem is presented, and the augmented
ε constraint method is used to solve the model. It has been shown that the exact
solution method cannot solve large-scale problems within a reasonable time.
Therefore, meta-heuristic algorithms should be used. This research has presented the
MOTTH meta-heuristic algorithm, which is a new development of the genetic
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algorithm and is inspired by the long-standing human desire to travel throughout
history. In this algorithm, the best solutions of the current generation replace the worst
solutions of R generations, and, thus, the algorithm’s premature convergence is
prevented and more solutions are searched in the solution area.
Results and Discussion: As the mathematical model was solved through the
augmented ε constraint method, the relationship between the two objective functions
was explained. It was also shown that an increase in the quality of the products
delivered to customers leads to a rise in the sum of the tardiness and earliness of
deliveries to customers. Therefore, considering the importance of each of the objective
functions, every company should establish a balance between the two objective
functions.
For validation, the results of the NSGA-II and MOTTH algorithms were compared
with those of the exact solution of the augmented ε constraint method. The results of
the algorithms were also compared. It was shown that the MOTTH meta-heuristic
algorithm performs better. For the mathematical modeling of this research and for
solving the model, the resources available in the literature and the GAMS and
MATLAB software programs were used respectively.
Conclusion: According to the results of this study, a practical suggestion for frozen
food supply chain managers is to use the MOTTH algorithm. This algorithm offers
better solutions than the NSGA-II algorithm, the sum of tardiness and earliness of
deliveries to customers is less, and the quality of the products delivered to customers
remains higher. Moreover, the use of frozen food trucks partitioned with separate
doors and equipped with cooling systems is another practical suggestion of this
research; if the door of a partition is opened and the products are emptied, the other
products in the other partitions will not receive a heat shock and their quality does not
decline.
Keywords: Perishable items, Supply chain, Meta-heuristic algorithm, Augmented ε
constraint, Food.
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طراحی شبکه زنجیرهتأمین مواد غذايی مبتنی بر رضايتمندی مشتری در شرايط
عدم قطعیت
حسینعلی حسنپور ،0استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه جامع امام
حسین (ع) ،تهران ،ایران
سید محمدرضا طاهری ،دانشجو دکتری گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه جامع
امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
فرامز میکائیلی ،کارشناس علوم و صنایع غذایی ،مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت0311/10/10 :

تاریخ پذیرش0011/10/01 :

چکیده
در اقتصاد جهان امروز شرکتها باید همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت
مشتری کنند ،زیرا مشتریان تنها منبع برگشت سرمایه هستند .از طرفی رضایتمندی مشتریان
در شرکتهای تهیه و توزیع کاالهایی با عمر کوتاه به خصوص مواد غذایی ،به سبب
خصوصیات ویژه و فاسد شدنی محصوالت ،اهمیت موضوع را دوچندان کرده است .از این رو
هدف اصلی این مقاله بیشینه کردن رضایتمندی مشتریان در شبکه زنجیره تأمین مواد غذایی
میباشد .لذا در این مقاله ،مدل ریاضی جدیدی برای یکپارچهسازی تصمیمات تأمین و توزیع
اقالم غذایی در شرایط عدم قطعیت (مدت زمان سفر وسیله نقلیه) توسعه داده شده است که
اهداف آن ،کمینه کردن مجموع زمانهای زودکرد و دیرکرد تحویل سفارشات به مشتریان و
بیشینه کردن کیفیت محصوالت تحویلی به مشتریان است .مدل ریاضی چند هدفه ارائه داده
شده در این مقاله ،از نوع مسائل  NP-hardاست ،بنابراین از الگوریتم فراابتکاری  NSGA-IIو
یک الگوریتم فراابتکاری دیگر به نام «سفر در طول تاریخ چند هدفی» ) (MOTTHبرای حل مدل
استفاده شده است .به منظور اعتبارسنجی ،نتایج این الگوریتمها با نتایج حل دقیق روش
محدودیت اپسیلون تقویت شده ،مقایسه شده است .همچنین نتایج دو الگوریتم  NSGA-IIو
 MOTTHنیز با یکدیگر مقایسه شده است که نتایج مقایسات ،نشاندهنده عملکرد بهتر الگوریتم
فراابتکاری  MOTTHمیباشد .برای مدلسازی ریاضی این تحقیق ،از منابع موجود در ادبیات
و برای حل مدل از دو نرمافزار  GAMSو  MATLABاستفاده شده است.
کلمات کلیدی :اقالم فاسدشدنی ،زنجیرهتأمین ،فراابتکاری ،محدودیت اپسیلون تقویت شده ،مواد غذائی.
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مقدمه
یکی از دغدغههایی که مدیران شرکتهای غذایی در زمینه تهیه و توزیع مواد غذایی با
آنها مواجه میباشند مربوط به کیفیت مواد غذایی تحویلی به مشتریان است .بدین
صورت که هنگام بارگیری ،حمل و تحویل مواد غذایی به مشتریان ،به دلیل طوالنی
بودن مدت زمان حمل ،تعداد دفعات و مدت زمان باز شدن درب یخچال ،شوک دمایی
به محصوالت وارد میشود .تغییرات ناگهانی دما در زنجیرهتأمین مواد غذایی میتواند
منجر به کاهش کیفیت مواد غذایی و درنهایت کاهش رضایتمندی مشتریان نهایی و
حتی هدررفت مواد غذایی شود .گزارش شده است که تقریباً یک سوم تولید جهانی مواد
غذایی هرساله هدر میرود (گوستاوسون 0و همکاران .)1100،از این رو یکی از
مشخصههای مهم مواد غذایی ،کیفیت آنها هنگام تحویل به مشتریان است که این
کیفیت ،به زمان حمل مواد غذایی تحویلی از تأمینکننده تا مصرفکننده ،دمای مطلوب
و میزان رطوبت مورد نیاز برای حمل آنها بستگی دارد (سانگ و کو1102،1؛

ندویچ3

و همکاران.)1102 ،
بنابراین زمانی که یک وسیله نقلیه تقاضای تعدادی از مشتریان را در یک محموله حمل
میکند ،به دلیل زمان حمل طوالنی و باز شدن درب یخچال برای سرویسدهی به
مشتریان ،از کیفیت محصوالت باقیمانده در وسیله نقلیه کاسته میشود (هسو 0و
همکاران .)1112،از این رو ،مسئله مورد بررسی در این تحقیق شامل یک زنجیرهتأمین
مواد غذایی سه بخشی است .بخش اول شامل تأمینکنندگان مواد غذایی است .از آنجا
که این زنجیرهتأمین چندکاالیی بوده ،یک تأمینکننده قادر به تأمین تمام مواد غذایی
نمیباشد و متناسب با شرایط و تخصص خود میتواند بخشی از مایحتاج مصرفکننده
نهایی را تأمین کند .بخش دوم شامل ناوگان حملونقل ناهمگن میباشد که همانند مسئله
 5VRPعمل میکند .بدین صورت که یک وسیله نقلیه میتواند مواد غذایی را از یک
تأمین کننده دریافت کند و به مشتریان مستقر در نقاط جغرافیایی مختلف تحویل دهد.
این کار باعث کاهش هزینهها و استفاده کاراتر از وسایل نقلیه میگردد .عالوه بر این
محدودیت زمان آمادهسازی وسایل نقلیه نیز در نظر گرفته میشود .ناوگان حملونقل
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شامل چندین وسیله نقلیه یخچالدار با ظرفیت حمل و سرعت متفاوت میباشد که برای
جابهجایی مواد غذایی و تحویل آنها به مشتری نهایی استفاده میشود .از آنجا که
زنجیرهتأمین چند محصولی میباشد ،یک وسیله نقلیه قادر به حمل تمامی سفارشات
نیست و هر محصول با توجه به دما و شرایط نگهداری باید توسط وسایل نقلیه مختص
به آن محصول حمل شود .از طرفی به دلیل شرایط جوی و ترافیکی ،زمان حمل
محصوالت قطعی نمیباشد ،لذا در این پژوهش ،عدم قطعیت زمان حمل (فازی مثلثی)
نیز مالحظه میشود.
در نهایت بخش سوم زنجیرهتأمین شامل مصرفکنندگان نهایی میباشد که موقعیت
جغرافیایی و میزان تقاضای هر یک از آنها قطعی و مشخص است .برای هر مشتری
یک پنجره زمانی تحویل به صورت ( )x,yوجود دارد .اگر سفارشات قبل از زمان  xبه
مشتری نهایی تحویل داده شود باعث زودکرد سفارشات و اگر بعد از زمان  yتحویل
داده شود باعث دیرکرد محصوالت تحویلی میشود .این درحالی است که مدیران سعی
در تحویل سفارشات بین دو زمان  xو  yدارند.
هدف اصلی این مقاله بیشینه کردن رضایتمندی مشتریان در شبکه زنجیرهتأمین مواد
غذایی است  .رضایتمندی مشتریان به عوامل متعددی بستگی دارد که در این مقاله،
کمینه کردن مجموع زمانهای زودکرد و دیرکرد تحویل سفارشات و بیشینه کردن
کیفیت محصوالت تحویلی به مشتریان مورد بررسی قرار میگیرد .این زنجیرهتأمین
در حوزههای نظامی و یا وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و خصوصی کاربرد دارد.

مبانی نظری و پیشنه تحقیق
در این بخش نخست به مبانی نظری تحقیق پرداخته میشود و مفاهیمی نظیر زنجیره
تأمین اقالم غذایی ،توزیع محصوالت فاسدشدنی و عدم قطعیت در زنجیرهتأمین بیان
میگردد .سپس به پیشینه تحقیق در این حوزه اشاره میشود.
زنجیرهتأمین اقالم غذايی
زنجیرهتأمین شامل مجموعهای از تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان و توزیعکنندگان است
که هدف واحد آنها ،برطرف کردن نیاز مشتری میباشد .یک زنجیرهتأمین ،تمامی
سطوحی که موجب ایجاد ارزش افزوده در یک کاالی تولیدی میشوند را مشخص
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میکند (چانگ و لی .)1110 ،0در طول یک دهه گذشته ،گسترش و به کارگیری مدلهای
تحقیقاتی در زمینه زنجیرهتأمین صنایع غذایی ،مورد توجه محققان زیادی بوده است.
غذاهای تازه ،میوه و سبزیجات و حتی کاالیی مثل خون ،به دلیل عمر کوتاه و فساد
سریعشان بسیار حساستر از سایر کاالها میباشند ،چون برخالف دیگر کاالها ،کیفیت
آنها در طول زنجیرهتأمین و مخصوصاً در سطوح پایین زنجیره به طور مداوم کاهش
مییابد .همچنین قیمت محصول نیز به دلیل کاهش کیفیت در طول زمان ،کاهش مییابد.
پس با توجه به این واقعیتها انتخاب یک زنجیرهتأمین مناسب ،یک فاکتور کلیدی برای
موفقیت در بازار رقابتی امروز میباشد .بنابراین در زنجیرهتأمین مواد غذایی بیشترین
تمرکز بر روی کیفیت محصوالت ،کمینه کردن زمان بارگیری و بارگذاری محصوالت
و سطح خدمتدهی به مشتریان میباشد (موسوی و بزرگی.)1102 ،
توزيع محصوالت فاسدشدنی
توزیع محصوالت فاسد شدنی از توزیع محصوالت دیگر متفاوت است .محصوالت
فاسد شدنی ،دچار تغییرات کیفیت مداوم در طول زنجیرهتأمین (در تمام راه تا مصرف
نهایی) می شوند .مدت نگهداری محدود محصوالت فاسد شدنی ،الزامات مورد نیاز با
توجه به دما ،رطوبت و اثرات متقابل احتمالی بین محصوالت ،زمان محدود مورد نیاز
برای حملونقل محصوالت ،انتظارات باالی مشتریان و حاشیه سود کم ،مدیریت توزیع
این محصوالت را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل میکند (اکرمن 1و همکاران،
 .)1101یکی از اهداف مهم در توزیع اینگونه محصوالت ،توجه به کیفیت محصول
میباشد تا زمانی که این محصول به دست مشتری (آخرین الیه زنجیره) برسد ،که این
موضوع تأثیر مستقیم بر پاسخگویی شبکه دارد .در تعیین کیفیت محصول و یا عمر
مفید باقیمانده آنها ،درجه حرارت محیط ،فاکتور اصلی میباشد که منجر به تخریب
مواد غذایی میشود (البوزا .)0111 ،3بنابراین کنترل کیفیت محصول در سراسر
زنجیرهتأمین ،به تمرکز بر روی زمان و درجه حرارت نیاز دارد (اکرمن و همکاران،
.)1101
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عدم قطعیت در زنجیرهتأمین
امروزه عدم قطعیت یکی از مشکالت و چالشهای بزرگ در مدیریت زنجیرهتأمین می-
باشد که از دالیل پیدایش آن میتوان به فقدان اطالعات قطعی و دقیق و نیز پویایی و
پیچیدگی اجزای زنجیرهتأمین اشاره کرد .عدم قطعیت را میتوان به عنوان اختالف بین
مقدار اطالعات مورد نیاز برای اجرای یک کار و مقدار اطالعاتی که واقعاً در دسترس
میباشد تعریف کرد (پیدرو 0و همکاران.)1111 ،
در فرآیندهای تصمیم برنامهریزی زنجیرهتأمین ،عدم قطعیت عامل مهمی است که
میتواند روی کارایی و اثربخشی زنجیرههای تأمین اثرگذار باشد .پیدرو و همکاران
( )1101عدم قطعیت برنامهریزی زنجیرهتأمین را به  5دسته طبقهبندی میکنند :مدیریت
موجودی زنجیرهتأمین ،انتخاب فروشنده ،برنامهریزی حملونقل ،برنامهریزی تولید و
توزیع ،برنامهریزی تأمین-تولید-توزیع.
تأخیر در تحویل یکی از رایجترین مشکالت در برنامهریزی حملونقل میباشد که این
امر در زنجیرهتأمین مواد غذایی امری مهم میباشد .در سال  0111یک نظرسنجی
تکمیلی نشان داد که حدود یک چهارم از مراحل سفر در زنجیرهتأمین غذا ،تأخیرهای
قابل توجهی به علل مختلف نظیر مشکل در تحویل به یک نقطه ،تراکم ترافیک ،اقدامات
داخلی شرکت ،مشکل در نقطه جمعآوری ،خرابی تجهیزات و نبود راننده داشتند (پیدرو
و همکاران .)1101 ،با توجه به عوامل باال نمیتوان داده کمّی تاریخی برای مدت زمان
سفر متصور شد .از این رو ،این تحقیق مدت زمان سفر را فازی درنظر میگیرد.
پیشینه پژوهش
تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه طراحی شبکه تأمین-توزیع در زنجیره تأمین اقالم
غذایی منجمد در شرایط عدم قطعیت انجام شده است که میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
قاره و اسکرادر )0123(1اولین کسانی بودند که مدل موجودی را برای کاالهای
فسادپذیر بررسی کردند .تارانتیلیس و کرانودیس )1110(3مسئله مسیریابی وسایل
نقلیه ناهمگن را برای بدست آوردن زمانبندی حرکت وسایل نقلیه برای توزیع شیر تازه
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حل کرده اند .آنان الگوریتم مبتنی بر آستانه پذیرش را برای هدف برآورده ساختن
نیازهای یک شرکت توسعه دادهاند .همچنین آنان در سال  1111در مقالهای دیگر به
مسئله مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع گوشت تازه از انبارها به مشتریان مختلف
واقع در یک ناحیه در شهر آتن پرداختهاند .آنان یک الگوریتم فراابتکاری احتمالی برای
حل مسئله ارائه دادهاند (تارانتیلیس و کرانودیس.)1111،
بلنگیور 0و همکاران ( )1115به ارائه یک برنامه کامپیوتری برای مسیریابی وسایل نقلیه
در یک شرکت تأمین گوشت در کشور اسپانیا پرداختهاند .آنان محدودیت پنجره زمانی
تحویل را در نظر گرفتند و برای حل مسئله از الگوریتمهای ابتکاری استفاده کردهاند.
اوسوالد و استریم )1111(1یک الگوریتم برای توزیع سبزیجات تازه ارائه دادهاند که
ویژگی فسادپذیری عامل مهم محصوالت آنهاست .آنان همچنین محدودیتهایی نظیر
پنجره زم انی تحویل و فاصله زمانی حمل بین دو نقطه جغرافیایی را نیز درنظر گرفتهاند.
وانگ و یو )1101(3یک مدل بهینهسازی را برای مسئله توزیع مواد غذایی سرد با پنجره
زمانی تحویل با استفاده از انواع مختلف حملونقل ارائه دادهاند .عالوه بر این ایجاد یک
مرکز توزیع نیز مورد توجه قرار گرفت .اهداف آنان کمینهسازی هزینههای حملونقل،
هزینههای تأسیس مرکز توزیع ،هزینههای جریمه و خسارات است .لی و وانگ)1103( 0
مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در زنجیره سرد لبنیاتی با تقاضای تصادفی
و پنجره زمانی تحویل را ارائه دادهاند و با استفاده از الگوریتم اسکن – درج 5آن را حل
کردند ،بدین صورت که ابتدا با توجه به ظرفیت وسایل نقلیه و پنجره زمانی تحویل،
مشتریان به چند دسته تقسیم میشوند .سپس برای هر دسته از مشتریان یک مسیر
برای تحویل کاال تولید میگردد.
لی 2و همکاران( )1103به ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل توزیع مواد غذایی فاسد
شدنی با توجه به پنجره زمانی و وابسته به زمان پرداختهاند .هدف مسئله آنان کاهش
هزینههای ثابت و متغیر وسایل نقلیه ،هزینههای موجودی و هزینههای انرژی بوده
است .مقاله وانگ و سون )1105(2به برنامهریزی و انتخاب یک مدل بهینهسازی برای
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توزیع و مسیریابی اقالم سرد با تقاضای متغیر مشتری میپردازد .هدف مورد نظر
آنان ،کمینه سازی تمام هزینههای توزیع با مالحظات پنجره زمانی میباشد .مسیریابی
توزیع توسط الگوریتم صرفهجوئی 0بهینهسازی شده و در نهایت به مقایسه مسیرهای
بهینه در حالت مدل توزیع احتمالی (تقاضای احتمالی) و مدل توزیع قطعی پرداختند.
لسماواتی 1و همکاران( )1102الگوریتم ژنتیکی برای بهینهسازی مسئله توزیع مواد
غذایی منجمد در زنجیره سرد ارائه دادند که هدف آنها کاهش هزینههای حمل میباشد
که این هزینهها شامل هزینههای رفت وسایل نقلیه بارگذاری شده برای سرویسدهی
به مشتریان و هزینه برگشت وسایل نقلیه خالی به کارخانه میباشد .سانگ و کو
( )1102به مطالعه مسئله مسیریابی خودروهای یخچالدار و عمومی برای تحویل چند
نوع کاالی خوراکی فاسد شدنی پرداختهاند .فرضیاتی نظیر مکان جغرافیایی و میزان
ت قاضای مشتریان ،ظرفیت حمل وسایل نقلیه ،حداکثر زمان تحویل سفارشات و تعداد
وسایل نقلیه یخچالدار و عمومی در مسئله آنان مشخص میباشد .تابع هدف مسئله
آن ها بیشینه کردن سطح کل رضایت مشتری که وابسته به تازگی مواد غذایی است،
میباشد و برای حل آن یک مدل ریاضی غیر خطی و الگوریتم ابتکاری ارائه شده است.
وانگ 3و همکاران ( )1102در مقاله خود به بررسی بهینهسازی مسئله مسیریابی خودرو
با پنجره های زمانی برای لجستیک زنجیره سرد بر اساس مالیات بر انتشار کربن در
چین پرداختند .هدف آنان کمینه کردن هزینههای ثابت وسایل نقلیه ،هزینههای حمل-
ونقل ،خسارتها ،هزینههای یخچال ،جریمهها ،هزینههای کمبود و هزینههای انتشار
کربن میباشد .آنان الگوریتم ژنتیک تکاملی چرخه را برای حل مدل پیشنهاد کردند.
سیرایت 0و همکاران ( )1102مدل ریاضی چند هدفه برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه
با چند انبار مرکز ی با پنجره زمانی تحویل ارائه دادند ،که هدف آنان کمینه کردن هزینه
کل که شامل هزینه ثابت وسایل نقلیه و هزینه سوخت آنها به عالوه هزینه دستمزد
راننده و بیشینه کردن سطح رضایت مشتری است که به کیفیت محصوالت غذایی
تحویلی بستگی دارد .لیو 5و همکاران ( )1101به تجزیه و تحلیل ظرفیت توزیع در
ترمینالهای منطقه ای در شهرهای چین ،با توجه به سه صنعت تجارت الکترونیک،
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سوپر مارکت ها و صنایع غذایی و آشامیدنی پرداختند .برای این منظور نویسندگان به
مطالعه مشکالت یک ترمینال و یک گره توزیع مشترک میپردازند .آنان طرحهای توزیع
مختلفی را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از مدلسازی ریاضی و تحلیل محدودیت
پنجره زمانی به حل آن پرداختند .جوشی 0و همکاران ( )1101به مطالعه تأثیر زنجیره
سرد و تنوع محصوالت بر خواص کیفی قارچهای اصالح شده و بستهبندی شده در
سرتاسر مرحله توزیع با استفاده از مدل ریاضی پرداختند .همچنین تحلیل حساسیت
به منظور آنالیز اثر پارامترهای مختلف بر کیفیت قارچ انجام شد .کارسون و
ایست )1101(1به مطالعه وضعیت زنجیره سرد در صادرات کشور نیوزلند پرداختند.
برای این منظور آنان چهار صنعت لبنیاتی ،گوشت قرمز ،باغبانی و غذاهای دریایی را
انتخاب کردند .هدف آنان بهبود کارایی انرژی در فرآیند یخچالی بوده است.
اندراها 3و همکاران ( )1101به ارزیابی شرایط دمایی مواد غذایی منجمد در طی حمل و
تحویل آنها به مشتریان نهایی در کشور تایوان پرداختند .برای این منظور مشخصات
دمای محصوالت در حین حمل ثبت شده و میزان تخمین عمر باقیمانده محصوالت تحت
سناریوهای مختلف با استفاده از الگوریتم مونت کارلو با  01111تکرار بدست آمده
است .نتایج بررسی آنان نشان داد که انحراف از دمای مطلوب نگهداری میگو منجمد
میتواند میزان عمر باقیمانده این محصول را بیش از  %21کاهش دهد .بررسی
سناریوهای مختلف نشان داد که بهترین دما برای حفظ بهینه طول عمر میگوی منجمد
 -01±3°Cمیباشد .قمی اویلی 0و همکاران ( )1101مدل چندهدفهای از شبکه زنجیره
تأمین با تقاضای وابسته به قیمت و کمبود و اختالل تصادفی در لجستیک معکوس را
ارائه دادند .این شبکه شامل پنج سطح تولیدکننده ،تأمینکننده ،مراکز بازرسی ،مراکز
پخش و بازار میباشد .تقاضای مشتری بر اساس دو رفتار خطی و نمایی شبیهسازی
شده است .اهداف مسئله عبارت است از :افزایش درآمد ،کاهش زمان رسیدن کاال به
مشتریان و کاهش مشتریان از دست رفته .محب علیزاده و همکاران ( )1111به
مدلسازی زنجیرهتأمین اقالم غذایی چند محصولی ،چند دورهای و چندسطحی با در
نظر گرفتن مالحظات محیط زیستی پرداختند .اهداف مورد بررسی آنان کاهش هزینهها،
کاهش انتشار آالیندهها و افزایش ظرفیت تسهیالت میباشد و از رویکرد محدودیت
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اپسیلون تقویتشده برای حل مدل استفاده کردند .همچنین از درخت تصمیم برای عدم
قطعیت مدل بهره برده شده است.
بابایی و همکاران ( ) 0313مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با چند جایگاه پخش،
همراه با محدودیت بازههای زمانی مختص به کاالهای فاسدشدنی را بررسی کردهاند.
هدف مسئله ،کمینهسازی مجموع زمان مورد نیاز جهت سرویسدهی کل به مشتریان،
متناسب با هزینه کل است و برای حل تقریبی مسئله ،الگوریتم فراابتکاری مورچگان
بیشینه-کمینه ارائه کردهاند .وکیلی و همکاران ( )0312مسئله مسیریابی موجودی قطعی
اقالم دارویی زنجیرهتأمین دارو را متشکل از یک توزیعکننده و مجموعهای از
خرده فروشان مورد بررسی قرار دادند .مدل عدد صحیح مختلط خطی با هدف کمینه
کردن مجموع هزینههای حملونقل و نگهداری موجودی ارائه شده و برای حل آن از
روش ابتکاری مبتنی بر جستجوی همسایگی بزرگ انطباقی استفاده کردند .عمار فیضی
( )0312یک مدل برنامهریزی ریاضی حملونقل و ذخیرهسازی روغن خام خوراکی
برای نحوه توزیع روغن خام خوراکی از دو بندر امام خمینی و بندرعباس با
محدودیتهای بودجهای ،زمانی (پنجره زمانی) و وجود سه شرکت حملونقل ارائه داده
است .هدف از ارائه این مدل ،کمینهسازی هزینههای توزیع و ذخیرهسازی روغن خام
خوراکی است .احمدی و عبداهللزاده ( )0311مدل ریاضی یکپارچه تولید -توزیع با
انبارهای میانی و سیستمهای حملونقل متنوع در زنجیرهتأمین چنددورهای برای
کاالهای فسادپذیر ارائه دادند .تابع هدف مدل پیشنهادی تکهدفه بوده و هزینههای
زنجیرهتأمین به صورت یکپارچه حداقل میشود .مدل پیشنهادی آنان غیرخطی بوده و
از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل استفاده شده است.
مرور ادبیات نشان میدهد که تقریباً هیچ تحقیقی همزمان به اهداف کمینه سازی مجموع
زمان های زودکرد و دیرکرد تحویل محصوالت به مشتریان و بیشینه سازی کیفیت
مح صوالت تحویلی نپرداخته است .از طرفی این پژهش شرایط واقعی یک شبکه
زنجیرهتأمین و توزیع اقالم غذایی نظیر عدم قطعیت در مدت زمان سفر ،محدودیت
راهاندازی وسایل نقلیه ،عدم توانایی یک تأمینکننده در تأمین تمامی محصوالت و عدم
توانایی یک وسیله نقلیه در حمل تمامی محصوالت را در نظر میگیرد که بر پیچیدگی
مسئله میافزاید .از این رو نوآوریهای این پژوهش عبارتند از:
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 ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیرهتأمین و توزیع اقالم غذایی که به طور همزمان
میزان زودکرد و دیرکرد تحویل محصوالت به مشتریان کمینه و کیفیت محصوالت
تحویلی بیشینه شود.
 استفاده از رویکرد حل دقیق محدودیت اپسیلون تقویت شده برای حل مسئله در
ابعاد کوچک.
 استفاده از الگوریتم فراابتکاری  TTHبا مرتب سازی نامغلوب به نام  MOTTH1برای
حل مسئله در ابعاد بزرگ.

روششناسی تحقیق
از آنجا که تحقیق حاضر یکی از مباحث مهم و ضروری در حوزه زنجیرهتأمین مواد
غذایی و مورد نیاز در صنعت نظامی کشور ،با هدف برطرف کردن نیازهای مشتریان
در زمان معلوم و با حداکثر کیفیت میباشد ،از نوع تحقیقات کاربردی (کمی) است.
اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای (بررسی کتب و اسناد و
پایاننامهها و مقاالت موجود) و نظرات کارشناسان امر و کسانی که به طور مستقیم
با زنجیره تأمین اقالم غذایی منجمد در ارتباط هستند بدست آمد و با قراردادن مدل
سانگ و کو ( )1102و مدل طاهری و بهشتینیا ( )1101به عنوان مبنای کار ،طراحی
مدل تحقیق جاری انجام شد .همچنین از نرمافزارهای  GAMSبرای حل دقیق و
 MATLABبرای حل فراابتکاری مدل استفاده شد.
مفروضات مدل
 -0تعداد  Nسفارش متشکل از  NRمحصول وجود دارد که باید از  NSتأمینکننده
خریداری گردد .هر تأمینکننده ،توانایی تهیه تمامی سفارشات را ندارد.
 -1این  Nسفارش خریداری شده باید توسط  NVوسیله نقلیه به مشتریان تحویل داده
شود .این وسایل نقلیه ناهمگن هستند بدین معنی که میانگین سرعت و ظرفیت حمل
آن ها متفاوت بوده و میزان نرخ کاهش کیفیت محصوالت در آنها به ازای هر واحد
مسافت پیموده شده و یا باز شدن درب یخچال با توجه به ویژگیهای آنها (از لحاظ
کیفیت یخچال ،عایقبندی و  )...با یکدیگر متفاوت است .همچنین یک وسیله نقلیه قادر به
حمل تمامی محصوالت نمیباشد.
Multi Objective Time Travel to History
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 -3به منظور استفاده بهینه از ناوگان حملونقل ،اشتراک وسایل نقلیه بین مشتریان
مجاز میباشد .بدان معنا که هر وسیله نقلیه میتواند سفارشات چند مشتری را در یک
محموله بارگیری کرده و به آن ها تحویل دهد .عالوه بر این ،هر وسیله نقلیه پس از
تحویل محموله به مشتریان ،از مسئله حذف نشده و میتواند دوباره مورد استفاده قرار
گیرد.
 -0هر وسیله نقلیه دارای یک زمان آمادهسازی است که بعد از این زمان در دسترس
خواهد بود .ب رای مثال یک وسیله نقلیه ممکن است به علت خرابی از لحظه صفر قابل
استفاده نباشد.
 -5هر یک از وسایل نقلیه در ابتدای زمانبندی در یک محل مستقر هستند.
 -2برای تحویل اقالم غذایی به مشتریان ،مالحظات ترافیکی و شرایط جوی راهها نیز
در نظر گرفته شده است .از این رو زمان حمل محصوالت قطعی نمیباشد .از آنجا که
فاصله دو نقطه از هم
میانگین سرعت وسیله نقلیه

= مدت زمان حمل محصوالت

و چون فاصله دو نقطه از هم یک عدد ثابت است ،میانگین سرعت وسیله نقلیه دارای
عدم قطعیت میباشد و این عدم قطعیت به صورت فازی مثلثی درنظر گرفته میشود.
 -2کمبود کاال جایز نیست.
 -1برنامهریزی تأمین-توزیع در زنجیرهتأمین اقالم غذایی برای دورههای مختلف
صورت میگیرد.
 -1کیفیت محصوالت به مدت زمان حمل مواد غذایی ،تعداد دفعات باز شدن درب یخچال
برای سرویسدهی به مشتریان و مدت زمان باز بودن آن بستگی دارد (شکل .)0
شکل -0الف -موقعیتی را نشان میدهد که زمانی که درب یخچال برای سرویسدهی
به مشتریان باز میشود از کیفیت مواد غذایی باقیمانده در وسیله نقلیه کاسته میشود
و در طول مدت حمل ،کیفیت آن کاهش نمییابد .ولی شکل -0ب -عالوه بر کاهش میزان
کیفیت محصوالت هنگام باز شدن درب یخچال ،کیفیت مواد غذایی در مدت زمان حمل
نیز با شیب مشخصی کاهش مییابد و این کاهش کیفیت به نوع وسیله نقلیه و ماده
غذایی بستگی دارد .رویکرد کاهش کیفیت محصوالت در این مقاله همانند شکل -0ب-
میباشد.
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شکل  -1میزان کاهش کیفیت محصوالت با توجه به مدت زمان حمل و باز بودن درب يخچال

مدل رياضی مسئله
در این بخش مدل عدد صحیح مختلط مسئله ارائه میگردد .با قرار دادن مدل ریاضی
سانگ و کو ( )1102و طاهری و بهشتینیا ( )1101به عنوان مبنای کار ،طراحی مدل
انجام شد.
انديسها
تعداد مشتریان

NC

تعداد تأمینکنندگان

NS

تعداد وسایل نقلیه

NV

تعداد انواع محصوالت

NR

مشتریان

i,j

تأمینکنندگان

s

وسایل نقلیه

v

محصوالت

r

دوره برنامهریزی

t

محموله

b

اولویت حمل سفارشات در یک محموله
پارامترها
میزان فضای اشغال شده توسط یک واحد از محصول نوع r
ظرفیت وسیله نقلیه vام
زمان اولیه راهاندازی وسایل نقلیه در دوره tام
میانگین سرعت وسیله نقلیه ( vفازی)

p

𝑟

𝑆ⅈ𝑧ⅇ

𝑣𝑝𝑎𝐶
𝑡𝑣𝑣𝐴𝑛𝐼𝑉ⅇℎ
𝑣̃
𝑆𝑉
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فاصله بین ترمینال تا تأمینکننده sام

𝑠𝑆𝐼𝐷𝑇

فاصله بین تأمینکننده  sتا مشتری i

𝑖𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆

فاصله بین مشتری  iو j

𝑗𝑖𝑆𝐼𝐷

حد باالی پنجره زمانی تحویل محصول rام به مشتری iام در دوره
tام
حد پایین پنجره زمانی تحویل محصول rام به مشتری iام در دوره
tام

𝑡𝑟𝑖𝑈𝑑𝑢ⅇ
𝑡𝑟𝑖𝐿𝑑𝑢ⅇ
𝑟 𝑇𝐴𝑆

حداکثر رضایتمندی برای محصول rام
نرخ کاهش سططح رضایتمندی برای هر واحد از محصول rام وقتی

𝑟𝑣𝐷𝐸𝑅

کطه وسطططیله نقلیه vام محصطططول rام را حمل میکند (به ازای واحد
مسافت).

𝑟𝑣𝑂

نرخ کاهش سططح رضایتمندی برای هر واحد از محصول rام وقتی
کطه درب یخچال وسطططیله نقلیه vام برای تحویل محصطططول rام باز
میشود (به ازای واحد زمان).
مدت زمان باز بودن درب یخچال برای تخلیه یک واحد از محصططول
نوع rام

𝑟

𝑇ⅈ𝑚ⅇ

𝑡𝑟𝑠𝑈𝑆

ظرفیت عرضه کاالی rام در تأمینکننده sام در دوره tام

𝑡𝑟𝑖𝐷

میزان تقاضای مشتری iام برای کاالی rام در دوره tام
یک ماتریس با ابعاد  ،NR×NSاگر ) G(r,sبرابر یک باشد به معنای

𝐺

توانایی تأمینکننده  sدر تأمین کاالی  rاست و بالعکس.
یک ماتریس با ابعاد  ،NR×NVاگر ) N(r,vبرابر یک باشد به معنای

𝑁

توانایی وسیله نقلیه  vدر حمل کاالی  rاست و بالعکس.
یک عدد بسیار بزرگ مثبت
متغیرهای تصمیم
میزان دیرکرد در تحویل محصططول rام به مشططتری iام در دوره
tام
میزان زودکرد در تحویل محصطول rام به مشتری iام در دوره
tام

𝑀
𝑡𝑟𝑖𝑠𝑠𝑇𝑎𝑟𝑑ⅈ𝑛ⅇ
𝑡𝑟𝑖𝑠𝑠𝐸𝑎𝑟𝑙ⅈ𝑛ⅇ
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𝑡𝑟𝑖𝐻

اگر مشطتری iام در دوره tام برای محصطول rام تقاضططا داشته
باشد برابر  0در غیراین صورت برابر  1است.

𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋

اگر تأمینکننده sام تقاضططای محصططول rام از مشططتری iام در
دوره tام را برآورد کنططد برابر  0در غیراین صطططورت برابر 1
است.

𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇

اگر سططفارش rام مشططتری iام در اولویت حمل pام در محموله
bام وسیله نقلیه vام در دوره tام قرار بگیرد برابر  0در غیر این
صورت برابر  1است.

𝑡𝑟
𝑣𝑏𝑖𝑑𝑎𝑜𝐿

زمطان بطارگیری وسطططیلطه نقلیطه vام برای حمطل محموله bام از
سفارش کاالی rام مشتری iام در دوره tام

𝑡𝑟𝑖𝑦𝑟𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ

زمان تحویل محصول نوع rام به مشتری iام در دوره tام

𝑟
𝑣𝑖𝑆𝐶𝐼

سططططح رضطططایتمندی مشطططتری iام وقتی که وسطططیله نقلیه vام
محصول نوع rام را تحویل میدهد.

𝑡𝑟𝑠𝑈𝑃

میزان خرید محصول rام نزد تأمینکننده sام در دوره tام
مدل ریاضی این تحقیق عبارت است از:
()0

+

𝑡𝑟𝑖𝑠𝑠∑𝑡 ∑𝑖 ∑𝑟 𝑇𝑎𝑟𝑑ⅈ𝑛ⅇ
Minz1
𝑡𝑟𝑖𝑠𝑠∑𝑡 ∑𝑖 ∑𝑟 𝐸𝑎𝑟𝑙ⅈ𝑛ⅇ

()1

=

Max
z2
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑆𝐶𝐼𝑇 𝑝∑ 𝑏∑ 𝑟∑ 𝑣∑ 𝑖∑ 𝑡∑

()3

𝑡𝑟𝑖𝐻 ≥ 𝑡𝑟𝑖𝐷

𝑡 ∀ ⅈ. 𝑟.

()0

𝑡 ∀ ⅈ. 𝑟.

()5

𝑡 ∀ ⅈ. 𝑟.

()2

𝑡 ∀ ⅈ. 𝑟.

()2

𝑟 ∀ 𝑣. 𝑏. 𝑝. 𝑡.

()1

𝑟 ∀ 𝑣. 𝑏. 𝑡.

𝑡𝑟𝑖𝐻

×𝑀≤

𝑡𝑟𝑖𝐷

𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋 ∑
𝑡𝑟𝑖𝐻 =
𝑠
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 ∑ ∑ ∑
𝑡𝑟𝑖𝐻 =
𝑝

𝑡𝑟
∑ 𝑇𝑣𝑏𝑖1
𝑖

𝑏

𝑣

𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 ∑
≤1
𝑖
𝑡𝑟
∑ 𝑇𝑣(𝑏+1)𝑖1
≤
𝑖
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()1

𝑟 ∀ 𝑣. 𝑏. 𝑝. 𝑡.

()01

𝑡 ∀ 𝑟. 𝑣. 𝑏.

()00

𝑡 ∀ 𝑟. ⅈ. 𝑣. 𝑠.

()01

∀ ⅈ ≠ 𝑗. 𝑟. 𝑣.
𝑡 𝑏 ≠ 1. 𝑠. 𝑝.

()03
()00

()05

()02

()02

𝑡 ∀ 𝑟. ⅈ. 𝑏. 𝑣. 𝑠.
∀ ⅈ ≠ 𝑗 . 𝑟. 𝑣. 𝑏.
𝑡 𝑝 ≠ 1.

𝑡 ∀ ⅈ. 𝑟. 𝑣. 𝑏. 𝑠.

∀ⅈ ≠ 𝑗. 𝑣. 𝑏. 𝑟.
𝑡 𝑝 ≠ 1.

∀ 𝑟. 𝑡. ⅈ

𝑡𝑟
𝑡𝑟
)∑ 𝑇𝑣𝑏𝑖(𝑝+1
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 ∑ ≤
𝑖

𝑖

𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 × 𝑡𝑟𝑖𝐷 × ∑ ∑ 𝑆ⅈ𝑧ⅇ
𝑣𝑝𝑎𝐶 ≤
𝑟

𝑠𝑆𝐼𝐷𝑇
𝑣̃
𝑆𝑉
𝑡𝑟
− 𝑀(2 − 𝑇𝑣1𝑖1
𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋 −
)
𝑡𝑟
𝑝𝑗)≥ 𝑇𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ𝑟𝑦𝑣(𝑏−1
𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑡𝑟
+
𝑝𝑗)× 𝑇𝑣(𝑏−1
̃
𝑣𝑆𝑉
𝑡𝑟
− 𝑀(3 − 𝑇𝑣𝑏𝑖1
𝑡𝑟
𝑡𝑟
𝑝𝑗)− 𝑇𝑣(𝑏−1
𝑖𝑠𝑋 −
)

𝑝

𝑖

𝑡𝑟
𝑣𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖1
≥ 𝑉ⅇℎ𝐼𝑛𝐴𝑣𝑣𝑡 +

𝑡𝑟
𝑣𝑏𝑖𝑑𝑎𝑜𝐿

𝑖𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑣̃
𝑆𝑉
𝑡𝑟
− 𝑀(2 − 𝑇𝑣𝑏𝑖1
𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋 −
)
𝑡𝑟
𝑡𝑟
)𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ𝑟𝑦𝑖 ≥ 𝑇𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ𝑟𝑦𝑣𝑏𝑗(𝑝−1
𝑗𝑖𝑆𝐼𝐷
𝑡𝑟
+
)× 𝑇𝑣𝑏𝑗(𝑝−1
̃
𝑣𝑆𝑉
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 − 𝑀(2 −
𝑡𝑟
)− 𝑇𝑣𝑏𝑗(𝑝−1
)
𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑖𝑠
𝑟
𝑣𝑖𝑆𝐶𝐼
≤ 𝑆𝐴𝑇 𝑟 −
𝑟𝑣𝐷𝐸𝑅 ×
̃
𝑣𝑆𝑉
𝑡𝑟
× 𝑇𝑋𝑠𝑣𝑏𝑖1
𝑟 − 𝑇ⅈ𝑚ⅇ
𝑡𝑟
× 𝑂𝑣𝑟 × 𝐷𝑖𝑟𝑡 × 𝑇𝑣𝑏𝑖1
𝑡𝑟
𝑣𝑏𝑖𝑑𝑎𝑜𝐿 ≥ 𝑡𝑟𝑖𝑦𝑟𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ
+

𝑗𝑖𝑆𝐼𝐷
𝑣̃
𝑆𝑉
𝑡𝑟
𝑟
)× 𝑅𝐸𝐷𝑣 × 𝑇𝑣𝑏𝑖(𝑝−1
𝑡𝑟𝑗𝐷 × 𝑟𝑣𝑂 × 𝑟 − 𝑇ⅈ𝑚ⅇ
𝑡𝑟
𝑝𝑗𝑏𝑣𝑇 ×
+ 𝑀(2
𝑡𝑟
𝑡𝑟
)− 𝑇𝑣𝑏𝑗𝑝 − 𝑇𝑣𝑏𝑖(𝑝−1
)
𝑡𝑟
𝑖𝑦𝑟≥ 𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ
𝑡𝑟𝑖− 𝑈𝑑𝑢ⅇ

𝑡𝑟
𝑟
𝑣𝑗𝑆𝐶𝐼
)≤ 𝑇𝐼𝐶𝑆𝑣𝑏𝑖(𝑝−1
−

𝑡𝑟𝑖𝑠𝑠𝑇𝑎𝑟𝑑ⅈ𝑛ⅇ
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()01
()01

𝑡𝑟𝑖𝐸𝑎𝑟𝑙ⅈ𝑛ⅇ𝑠𝑠𝑖𝑟𝑡 ≥ 𝐿𝑑𝑢ⅇ
𝑡𝑟𝑖𝑦𝑟− 𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ

∀ 𝑟. 𝑡. ⅈ
𝑡 ∀ 𝑠. 𝑟.

𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋 × 𝑡𝑟𝑖𝐷 ∑ = 𝑡𝑟𝑠𝑈𝑃
𝑖

𝑡𝑟𝑠𝑈𝑆 ≤ 𝑡𝑟𝑠𝑈𝑃

()11

𝑡 ∀ 𝑠. 𝑟.

()10

∀ 𝑟. 𝑡. 𝑠. ⅈ| 𝐺(𝑟. 𝑠) = 0

𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋
=0
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇
=0

(∀ 𝑟. 𝑡. 𝑣. 𝑏. ⅈ. 𝑝 | 𝑁(𝑟. 𝑣) )11
=0
𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑣. 𝑏. ⅈ.
()13
()10

𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑣. 𝑏. ⅈ.

()15

𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑣. 𝑏. ⅈ.

()12

𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑠. 𝑣. 𝑏. ⅈ.

()12

𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑠. 𝑣. 𝑏. ⅈ.

()11

𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑣. 𝑏. ⅈ.

()31

𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑣. 𝑏. ⅈ.

()30

𝑝 ∀ 𝑟. 𝑡. 𝑣. 𝑏. ⅈ.

()31

𝑡𝑟
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑆𝐶𝐼𝑇
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 × 𝑀 ≤
𝑡𝑟
𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑆𝐶𝐼𝑇
𝑣𝑖𝑆𝐶𝐼 ≤
𝑟
𝑣𝑖𝑆𝐶𝐼

− 𝑀 × (1
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 −
)
𝑡𝑟
𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋 ≤ 𝑇𝑣𝑏𝑖𝑝 +

≥

𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑆𝐶𝐼𝑇

𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑠𝑋𝑇 × 2
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑠𝑋𝑇

𝑀

𝑡𝑟
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 ≥
𝑖𝑠𝑋 +
−1
𝑡𝑟
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑦𝑟𝑇𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 × 𝑀 ≤
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑦𝑟𝑇𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ
𝑡𝑟𝑖𝑦𝑟≤ 𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑦𝑟𝑇𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ
≥ 𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ𝑟𝑦𝑖𝑟𝑡 −
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 × (1 −
)

𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ𝑟𝑦𝑖𝑟𝑡 ≥0
𝑃𝑈𝑠𝑟𝑡 ≥0
𝐸𝑎𝑟𝑙ⅈ𝑛ⅇ𝑠𝑠𝑖𝑟𝑡 ≥0
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇
)∈ (0.1

𝑡𝑟
𝑣𝑏𝑖𝑑𝑎𝑜𝐿
≥0
𝑟
𝑣𝑖𝑆𝐶𝐼
≥0
𝑇𝑎𝑟𝑑ⅈ𝑛ⅇ𝑠𝑠𝑖𝑟𝑡 ≥0
𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋
)∈ (0.1
𝑡𝑟
)𝐻𝑖 ∈ (0.1

تشريح توابع هدف و محدوديتهای مدل
رابطه  0کمینه کردن مجموع میزان زودکرد و دیرکرد تحویل محصوالت به مشتریان
و رابطه  1بیشینه کردن میزان رضایتمندی مشتریان را نشان میدهد .روابط  3و 0
نشان میدهد که اگر مشتری iام تقاضایی برای محصولrام نداشته باشد 𝑡𝑟𝑖𝐻 برابر
صفر در غیر این صورت برابر یک میباشد .رابطه  5بیانگر اطمینان از خرید سفارش
rام مشتری iام از یک تأمینکننده و رابطه  2نیز بیانگر اطمینان از تخصیص سفارش
خریداری شده مشتری  iام ،به یک محموله و در یک اولویت حمل وسیله نقلیه vام
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میباشد .رابطه  2بیان میکند که سفارش دو مشتری در دوره  ،tدر یک محموله و در
یک اولویت حمل قرار نگیرد .رابطه  1بیان میکند که اگر در دوره tام به محموله bام
سفارشی تخصیص نیافت به محموله b+1ام نیز سفارشی تخصیص نمییابد .رابطه 1
نشان میدهد که اگر در دوره tام به اولویت حمل pام از محموله bام سفارشی تخصیص
نیافت به اولویت p+1ام از محموله bام نیز سفارشی تخصیص نمییابد.
رابطه  01نشان میدهد که ظرفیت اشغال شده توسط سفارشات در یک محموله ،از
ظرفیت حمل وسیله نقلیه vام بیشتر نشود .رابطه  00تعیینکننده زمان بارگیری
محصول rام از سفارش مشتری iام توسط وسیله نقلیه vام در محموله اول و رابطه
 01نیز تعیینکننده زمان بارگیری محصول rام از سفارش مشتری iام توسط وسیله
نقلیه vام در محمولههای  𝑏 ≠ 1است .رابطه  03زمان تحویل محصول rام به مشتری
iام وقتی که در اولویت اول حمل وسیله نقلیه vام میباشد را نشان میدهد و رابطه 00
نیز زمان تحویل محصول rام به مشتری iام در اولویت حمل pام ،وقتی که مشتری jام
در اولویت حمل p-1ام وسیله نقلیه vام است را نشان میدهد .رابطه  05نشان دهنده
میزان رضایتمندی مشتری ،از کیفیت محصوالت تحویلی وقتی که وسیله نقلیه vام در
اولویت حمل اول و رابطه  02نیز نشاندهنده میزان رضایتمندی مشتری ،از کیفیت
محصوالت تحویلی وقتی که وسیله نقلیه vام در اولویتهای حمل  𝑝 ≠ 1به آنان خدمت
میدهد را نشان میدهد .رابطه  02و  01به ترتیب میزان دیرکرد و زودکرد تحویل
محصوالت به مشتریان را نشان میدهد .رابطه  01بیانکننده میزان خرید محصول rام
از تأمینکننده sام است .رابطه  11بیان میکند که میزان خرید ،نباید از ظرفیت ارائه
تأمینکننده sام بیشتر باشد .روابط  10و  11به ترتیب محدودیت عدم توانایی یک
تأمین کننده در تهیه تمامی انواع محصوالت و محدودیت عدم توانایی یک وسیله نقلیه
در حمل تمامی انواع محصوالت را نشان میدهد .روابط  13تا  30برای خطیسازی
مدل ریاضی میباشد .و در نهایت رابطه  31نیز مربوط به محدودیت عالمت متغیرهای
تصمیم است.
مدل قطعی معادل
در این مقاله مدت زمان حمل محصوالت بر کیفیت آنان تأثیرگذار است و برای نزدیکی
بیشتر مسئله به دنیای واقعی ،مدت زمان حمل قطعی نمیباشد .از آنجا که
فاصله دو نقطه از هم
میانگین سرعت وسیله نقلیه

= مدت زمان حمل محصوالت
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و چون فاصله دو نقطه از هم یک عدد ثابت است ،میانگین سرعت وسیله نقلیه دارای
عدم قطعیت میباشد .به سبب کارایی محاسباتی و سادگی در کسب دادهها ،از توزیع

فازی مثلثاتی برای مدل کردن ماهیت غیر دقیق پارامتر 𝑣̃
𝑆𝑉 استفاده میشود .بدین
𝑆𝑉 به صورت ) 𝑣̃𝑣 = (𝑉𝑆1𝜈 . 𝑉𝑆2𝑣 . 𝑉𝑆3
صورت که پارامتر 𝑣̃
𝑆𝑉 درنظر گرفته

میشود.
در اینجا برای تبدیل مدل غیرقطعی مسئله که شامل ضرایب غیردقیق در محدودیتهای
شماره  05 ،00 ،03 ،01 ،00و  02میباشد ،به مدل قطعی معادل از روش خیمنز 0استفاده
شده است .روش مذکور از لحاظ محاسباتی بسیار کارآمد است ،زیرا خاصیت خطی
بودن را حفظ میکند و همچنین تعداد محدودیتهای نامساوی را افزایش نمیدهد .برای
مطالعه بیشتر در مورد روش خیمنز به مقاله (خیمنز و همکاران )1112،مراجعه کنید.
بنابراین محدودیتهای قطعی  05 ،00 ،03 ،01 ،00و  02به روابط 32 ،32 ،35 ،30 ،33
و  31تبدیل میشود.

𝑠𝑆𝐼𝐷𝑇
𝑣𝑉𝑆1

()33

𝑡 ∀ 𝑟. ⅈ. 𝑣. 𝑠.

()30

∀ ⅈ ≠ 𝑗. 𝑟. 𝑣.
𝑡 𝑏 ≠ 1. 𝑠. 𝑝.

()35

𝑡 ∀ 𝑟. ⅈ. 𝑏. 𝑣. 𝑠.

+

𝑠𝑆𝐼𝐷𝑇
𝑣𝑉𝑆2

2

𝑠𝑆𝐼𝐷𝑇

)

𝑣𝑉𝑆2

+

× 𝛼( ≥ 𝑉ⅇℎ𝐼𝑛𝐴𝑣𝑣𝑡 +

𝑡𝑟
𝑣𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖1

𝑠𝑆𝐼𝐷𝑇
𝑣𝑉𝑆3

2
𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋 −
)

× )𝛼 + (1 −

𝑡𝑟
𝑇𝑣1𝑖1

− 𝑀(2 −

𝑡𝑟
𝑡𝑟
𝑣𝑏𝑖𝑑𝑎𝑜𝐿
𝑝𝑗)≥ 𝑇𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ𝑟𝑦𝑣(𝑏−1
𝛼( +
𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆

)𝛼 + (1 −

𝑣𝑉𝑆1

+

𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑣𝑉𝑆2

2
𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑗𝑠 𝑆𝑉 +
𝑆𝑉

×

𝑣2
𝑡𝑟
𝑝𝑗)) × 𝑇𝑣(𝑏−1
2
𝑡𝑟
𝑡𝑟
− 𝑀(3 − 𝑇𝑣𝑏𝑖1
𝑝𝑗)− 𝑇𝑣(𝑏−1
𝑡𝑟
𝑖𝑠𝑋 −
)
𝑣3

×

Jimenes
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𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑣𝑉𝑆1

𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆

+

𝑣𝑉𝑆2

2

𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆

)

𝑗𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆

+

𝑣𝑉𝑆2

𝑡𝑟
𝑣𝑏𝑖𝑑𝑎𝑜𝐿 ≥ 𝑡𝑟𝑖𝑦𝑟𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ
× 𝛼( +

𝑣𝑉𝑆3

× )𝛼 + (1 −

2
𝑡𝑟
𝑡𝑟
− 𝑀(2 − 𝑇𝑣𝑏𝑖1
𝑖𝑠𝑋 −
)
𝑡𝑟
𝛼( ≥ 𝑇𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ𝑟𝑦𝑣𝑏𝑗(𝑝−1) +
𝑗𝑖𝑆𝐼𝐷

()32

∀ⅈ
≠ 𝑗 . 𝑟. 𝑣. 𝑏.
𝑡 𝑝 ≠ 1.

()32

𝑡 ∀ ⅈ. 𝑟. 𝑣. 𝑏. 𝑠.

()31

∀ⅈ
≠ 𝑗. 𝑣. 𝑏. 𝑟.
𝑡 𝑝 ≠ 1.

𝑣𝑉𝑆1

)𝛼 + (1 −

+

𝑗𝑖𝑆𝐼𝐷
𝑣𝑉𝑆2

2
𝑗𝑖𝑆𝐼𝐷
𝑆𝐼𝐷
𝑗𝑖 𝑆𝑉 +
𝑆𝑉

𝑡𝑟𝑖𝑦𝑟𝐷ⅇ𝑙ⅈ𝑣ⅇ

×

𝑣2
𝑡𝑟
)) × 𝑇𝑣𝑏𝑗(𝑝−1
2
𝑡𝑟
𝑡𝑟
𝑝𝑖𝑏𝑣𝑇 − 𝑀(2 −
)− 𝑇𝑣𝑏𝑗(𝑝−1
)
𝑣3

𝑖𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑣𝑉𝑆1

+ (1
)
𝑟 𝑇ⅈ𝑚ⅇ

𝑖𝑗𝑆𝐼𝐷
𝑣𝑉𝑆1

𝑖𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑣𝑉𝑆2

2
𝑖𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
𝑖𝑠𝑆𝐼𝐷𝑆
+
𝑆𝑉
𝑆𝑉
𝑣2

𝑣3

2

𝑟
𝑣𝑖𝑆𝐶𝐼
× 𝛼( ≤ 𝑆𝐴𝑇 𝑟 −

× )𝛼 −

𝑡𝑟
𝑅𝐸𝐷𝑣𝑟 × 𝑇𝑋𝑠𝑣𝑏𝑖1
−
𝑡𝑟
𝑂𝑣𝑟 × 𝐷𝑖𝑟𝑡 × 𝑇𝑣𝑏𝑖1

+

𝑖𝑗𝑆𝐼𝐷
𝑣𝑉𝑆2

×
×

𝑖𝑗𝑆𝐼𝐷
𝑣𝑉𝑆2

2

)

+

×

+

𝑡𝑟
𝑟
𝑣𝑗𝑆𝐶𝐼
)≤ 𝑇𝐼𝐶𝑆𝑣𝑏𝑖(𝑝−1
× 𝛼( −

𝑖𝑗𝑆𝐼𝐷
𝑣𝑉𝑆3

× )𝛼 + (1 −

2
𝑡𝑟
)× 𝑅𝐸𝐷𝑣𝑟 × 𝑇𝑣𝑏𝑖(𝑝−1
𝑟 − 𝑇ⅈ𝑚ⅇ
𝑡𝑟
𝑝𝑗𝑏𝑣𝑇 × 𝑡𝑟𝑗𝐷 × 𝑟𝑣𝑂 ×
+ 𝑀(2
𝑡𝑟
𝑡𝑟
) )− 𝑇𝑣𝑏𝑗𝑝 − 𝑇𝑣𝑏𝑖(𝑝−1

حل مدل رياضی
در این قسمت ابتدا روش محدودیت اپسیلون تقویت شده به عنوان روش حل دقیق و
سپس الگوریتمها  NSGA-IIو  MOTTHبه عنوان الگوریتمهای فراابتکاری برای حل
مدل ارائه میشود.
روش های مختلفی برای حل مسائل چندهدفه وجود دارد که در این مقاله از روش
محدودیت  εتقویتشده که توسعه یافته روش محدودیت  εاست استفاده میشود .روش
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محدودیت  εکه توسط چانکونگ و هیمز )0113( 0معرفی شد ،یک تابع هدف را زمانی
که مابقی توابع هدف به محدودیتهایی با حدود باال یا پایین مناسب ،تبدیل میشوند؛
بهینه میکند .این حدود با سطوح مختلف  εبدست میآید و جواب بهینه پارتو را ارئه
میدهد .اما ،روش محدودیت  εتقویتشده که توسط ماورتاس )1111( 1معرفی شده
است ،توجه محققان را به خاطر بعضی از مزایای آن جلب کرده است .برای نمونه ،این
روش کارایی جوابهای بهینه پارتو را تضمین میکند و یا زمانی که مسائل بیش از دو
تابع هدف داشته باشند ،زمان حل مسئله را کاهش میدهد .برای مطالعه بیشتر روش
محدودیت اپسیلون تقویت شده به مقاله ماورتاس ( )1111مراجعه کنید.
گامهای روش محدودیت  εتقویت شده عبارتند از:
گام  )0یک تابع هدف را به عنوان تابع هدف اصلی انتخاب کنید .در این تحقیق تابع هدف
اول (کمینه کردن مجموع زودکرد و دیرکرد تحویل محصوالت) به عنوان تابع هدف
اصلی انتخاب میشود.
گام  )1جدول نتیجه نهایی را برای یافتن دامنه توابع هدف ایجاد کنید .برای این کار هر
بار با توجه به یکی از توابع هدف ،مسئله را حل کنید و مقادیر بهینه و ندیر هر تابع
هدف را بدست آورید .در این تحقیق برای هر تابع هدف  1مقدار وجود دارد که برای
بدست آوردن بیشترین و کمترین مقدار توابع هدف استفاده میشود.
گام  )3بازه بین دو مقدار بهینه و ندیر توابع هدف فرعی (در این مقاله تابع هدف دوم
که کیفیت محصوالت میباشد به عنوان تابع هدف فرعی درنظر گرفته میشود) را به
تعداد از قبل مشخص شده ( )qتقسیمبندی کنید .هر تقسیمبندی یک مسئله جدید بوجود
میآورد که باید جداگانه حل شود.
گام  )0مدل پیشنهادی را به صورت زیر تغییر دهید:
Min Z1
s.t.
Z2≥Z2(min)+v.𝛥𝜀𝑧2
Where v=0,1,2,…,q
𝑍
𝑍−
)𝑛𝑖𝑚(𝛥𝜀𝑧2 = 2(𝑚𝑎𝑥)𝑞 2
گام ) 5تابع هدفی که به محدودیت انتقال داده شده را با اضافه کردن متغیر کمبود یا
مازاد به مساوی تبدیل میکنیم .این کار باعث کارایی جوابهای بهینه پارتو میشود.
Chankong & Haimes
Mavrotas

1.
2.
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به عالوه متغیر کمبود یا مازاد را باید به تابع هدف اصلی نیز اضافه کرد .بنابراین مدل
این مقاله به صورت زیر میشود .در واقع مدل ریاضی زیر باید  qمرتبه به صورت
جداگانه حل شود.
))Min (Z1+β(𝑆1
s.t.
محدودیتهای  01-3و  31-33و 31-02
Z2−𝑆1 = Z2(min)+v.𝛥𝜀𝑧2
v=0,1,2,…,q
که  βعدد بسیار کوچکی است که معموالً بین  01-2تا 01-3میباشد و تأثیر زیادی بر
روی تابع هدف اصلی مسئله ندارد .همچنین متغیر  𝑆1باید برابر صفر یا نزدیک به صفر
باشد تا جواب بهینه پارتو کارایی بدست آید .الزم به ذکر است که هیچ راه حل واحدی
وجود ندارد که به طور همزمان هر دو تابع هدف را بهینه کند .بنابراین باید مجموعه
جواب بهینه پارتو که با استفاده از روش محدودیت  εتقویتشده محاسبه میشود را
بدست آورد .بهینه بودن راه حل پارتو زمانی تضمین میشود که هیچ راه حل شدنی
وجود نداشته باشد که بتواند تابع هدف اول را بدون تغییر دادن مقدار تابع هدف دوم
بهبود بخشد.
مسائل طراحی شبکه زنجیرهتأمین که پژوهش حاضر نمونهای از آن است ،به دلیل
پیچیدگیهای محاسباتی در گروه خانواده مسائل  NP-Hardقرار دارد و برای حل
مسئله در ابعاد بزرگ باید از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده شود تا در زمان معقول
به جواب بهینه یا نزدیک به بهینه دست یافت .از این رو در این تحقیق از دو الگوریتم
 NSGA-IIو  MOTTHبرای حل مسئله استفاده میشود.
الگوريتم فراابتکاری NSGA-II
 NSGA-IIبا حفظ تنوع جبهه بهینه پارتو درحالی که به مجموعهای از جوابهای بهینه
سراسری همگرا است ،یکی از شناخته شدهترین الگوریتمهای تکاملی در حل مسائل
چندهدفه است .برای مطالعه بیشتر درباره الگوریتم  NSGA-IIو گامهای اجرای این
الگوریتم به مقاله دب 0و همکاران ( )1111رجوع شود.
شبه کد الگوریتم  NSGA-IIارائه شده برای حل این مسئله مطابق شکل 1است.

Deb

1.
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شروع
به تعداد جمعیت نسل ( )Popsizeجواب اولیه تصادفی ایجاد کن.
بهترین اعضای جمعیت که مقدار تابع هدف بهتری را برای مسئله درنظر میگیرند انتخاب کن (ارزیابی برازندگی).
به تعداد ماکزیمم نسل ( )Maxiterمراحل زیر را تکرار کن (حلقه اصلی):
انتخاب والد برای عملگرهای تقاطع و جهش.
انجام عملگر تقاطع و ایجاد جمعیت فرزندان.
انجام عملگر جهش و ایجاد جمعیت جهشیافتگان.
یکپارچه کردن جمعیت (مجموع نسل کنونی و فرزندان حاصل از تقاطع و جهش).
اعمال روش مرتبسازی نامغلوب.
محاسبه پارامتر کنترلی فاصله ازدحامی.
مرتب کردن جمعیت و حذف جمعیت اضافی.
بررسی شرایط خاتمه و تکرار در صورت نیاز.
پایان حلقه اصلی
جواب نامغلوب نهایی را چاپ کن.

شکل -4شبه کد الگوريتم ژنتیک چندهدفه پیشنهادی

ساختار کرومزوم مورد استفاده در این تحقیق مشابه ساختار کرومزوم مورد استفاده
در تحقیق طاهری و بهشتینیا ( )1101و عملگر تلفیق و جهش مورد استفاده در این
تحقیق نیز مشابه عملگر تلفیق و جهش مورد استفاده در تحقیق الریچ )1103(0است.
الگوريتم فراابتکاری MOTTH
طاهری و بهشتینیا بسط جدیدی از الگوریتم ژنتیک به نام  TTHارائه دادند که از مفهوم
رویایی آرزوی دیرینه انسانها جهت سفر به تاریخ الهام گرفته شده است .این الگوریتم،
با جایگزین کردن بهترین جوابهای نسل فعلی با بدترین جوابهای  Rنسل قبل ،شانس
جستجوی بخشهای بیشتری از فضای جواب مسئله را فراهم میآورد و این امر
همگرایی را به تأخیر میاندازد (طاهری و بهشتینیا .)1101،از طرفی این الگوریتم،
الگوریتمی تک هدفه بود ولی در تحقیق جاری ،بسط جدیدی از الگوریتم  TTHبرای حل
مسائل چند هدفه ،به نام الگوریتم فراابتکاری  MOTTHارائه میشود.
در الگوریتم  MOTTHیک شرط و دو پارامتر جدید به الگوریتم  NSGA-IIافزوده
میشود.
شرط بازگشت :پس از محقق شدن این شرط ،عملیات بازگشت به تاریخ آغاز میشود.
در این تحقیق شرط برگشت به تاریخ ،رسیدن متغیر شماره نسل به عدد مشخصی
Ullrich

1.

طراحی شبکه زنجیره تأمین مواد غذايی مبتنی بر رضايتمندی مشتری در شرايط عدم قطعیت 419

است که با  GBنشان داده میشود.
 :Rبوسیله این پارامتر شماره نسلی از گذشته که کرومزومها به آن انتقال داده میشوند
مشخص میشود .اگر  currentنشان دهنده شماره نسل فعلی باشد ،کرومزومهای
انتخاب شده به نسل  current-Rمنتقل میشوند.
 :Transrateکه نشان دهنده تعدادی از کرومزومهای نسل فعلی است که باید به تاریخ
انتقال داده شود .به عبارت دیگر تعداد  Transrateاز کرومزومهای موجود در جبهه
نامغلوب اول نسل فعلی که در نسل  current-Rوجود ندارند انتخاب و به نسل current-
 Rانتقال داده می شوند .از طرفی تعداد  Transrateعدد از کرومزومهای نسل current-

 Rکه در آخرین جبهه نامغلوب وجود دارند (بدترین کرومزوم) حذف میشوند.
بنابراین گامهای الگوریتم  MOTTHعبارت است از:
گام  -0تعدادی کرومزوم تصادفی به عنوان جمعیت اولیه ایجاد کنید و قرار دهید
 CURRENT( CURRENT=1نشان دهنده شماره نسل است)
گام  -1جمعیت نسل فعلی را توسط دو عملگر تلفیق و جهش افزایش دهید.
گام  -3اگر معیار بازگشت به تاریخ محقق شده است ( ،)CURRENT>GBبه گام 2
بروید در غیر اینصورت به گام  0بروید.

گام  -0اگر معیار توقف محقق شده است ،الگوریتم را خاتمه دهید .در غیر اینصورت
به گام  5روید.
گام  -5نسل بعد را براساس مرتبسازی نامغلوب و فاصله ازدحامی اعضای جمعیت
تشکیل دهید و قرار دهید  CURRENT= CURRENT+1و به گام  1بروید.
گام  -2تعداد  Transrateاز کرومزومهای موجود در جبهه نامغلوب اول نسل فعلی که
در  Rنسل قبلتر وجود ندارند انتخاب و به نسل  current-Rانتقال دهید .از طرفی تعداد
 Transrateعدد از کرومزومهای نسل  current-Rکه در آخرین جبهه نامغلوب وجود
دارند (بدترین کرومزوم) را حذف کنید و قرار دهید  CURRENT= 1و به گام 1
بازگردید.
با استفاده از آزمون تاگوچی ،مقادیر زیر برای پارامترهای الگوریتم  NSGA-IIو
 MOTTHدرنظر گرفته شد.
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جدول -1مقادير پارامترهای الگوريتم  NSGA-IIو MOTTH
پارامتر

مقدار

اندازه جمعیت اولیه

011

نرخ تقاطع

1/2

نرخ جهش

1/0

GB

11

R

05

خاتمه الگوریتم

بررسی  111نسل

در ادامه به ارزیابی عملکرد الگوریتمهای  NSGA-IIو  MOTTHپرداخته میشود.

تجزيهوتحلیل يافتهها
با توجه به اینکه مدل ریاضی ارائه شده از نوآوریهای تحقیق و مورد نیاز در صنعت
نظامی کشور میباشد ،لذا در این بخش ابتدا رابطه بین  1تابع هدف (کمینه کردن مجموع
زودکرد و دیرکرد تحویل سفارشات به مشتریان و بیشنه کردن کیفیت محصوالت
تحویلی) با یکدیگر نشان داده میشود .سپس به ارزیابی عملکرد الگوریتم MOTTH

(الگوریتم پیشنهادی این تحقیق) از طریق مقایسه با حل دقیق و مقایسه با عملکرد
الگوریتم  NSGA-IIپرداخته میشود.
رابطه بین دو تابع هدف
برای حل مدل این مقاله ،یک مسئله تصادفی با پارامترهای زیر تولید شده است که با
روش محدودیت  εتقویتشده با  q=8و توسط نرم افزار  GAMS 25.1.2با کامپیوتر
 Corei5 2.5GHz CPUحل شده است .شکل  3نشاندهنده جواب بهینه پارتو برای این
مسئله تصادفی است که نشان میدهد با افزایش کیفیت محصوالت تحویلی به مشتریان،
مجموع میزان زودکرد و دیرکرد تحویل سفارشات نیز افزایش مییابد و بالعکس .با این
حال تصمیمگیرنده متناسب با شرایط خود یک جواب را برمیگزیند.
به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتمها ،ابتدا عملکرد آنان در ابعاد کوچک با حل دقیق
مقایسه میشود و درنهایت  12مسئله تصادفی در ابعاد مختلف تولید شده و عملکرد
دو الگوریتم با یکدیگر مقایسه میشود .تمام برنامه نویسیهای کامپیوتری این مقاله
توسط نرم افزار  MATLABنوشته شده و با یک کامپیوتر  2.5 GHzو  Intel Corei5اجرا
گردیده است.
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جدول  -4پارامترهای مسئله تصادفی
NC=6

NS=3
NV=3
NR=3
t=1
𝑆𝐴𝑇 𝑟 =100
𝑆𝑈𝑠𝑟𝑡 =300
𝛼=0.4
}𝑆ⅈ𝑧ⅇ 𝑟 = U{1,5
}𝑉ⅇℎ𝐼𝑛𝐴𝑣𝑣𝑡 =U{1,5
}𝐶𝑎𝑝𝑣 =U{250,300
}𝑇𝐷𝐼𝑆𝑠 =U{1,20
}𝑆𝐷𝐼𝑆𝑠𝑖 =U{1,20
}𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 =U{1,20
}𝐷𝑖𝑟𝑡 =U{0,50
}𝐿𝑑𝑢ⅇ𝑖𝑟𝑡 =U{5,8
}𝑉𝑆𝑣 = U{1,6
}𝑈𝑑𝑢ⅇ𝑖𝑟𝑡 =U{12,15
)𝑂𝑣𝑟 =U(1,0
)𝑅𝐸𝐷𝑣𝑟 =U(1,0
)𝑇ⅈ𝑚ⅇ 𝑟 =U(1,0

1 0
G=N=0 1
0 0

0
0
1

جدول -8جدول نتیجه نهايی برای نشان دادن دامنه Z2

Z2

Z1

تابع هدف

0311

51/2010

Minimize Z1

0302/0

11/1333

Maximize Z2

= 4/925

1347/4−1308
8

= 𝛥𝜀𝑧2

جدول  -4جواب بهینه پارتو
v
0

Z1
40/4401

Z2
1803

1

43/4044

1814/944

4

41/0444

1814/34

8

44/4044

1844/444

4

49/4401

1844/4

4

44/3388

1884/444

4

44/40144

1884/44

4

43/4484

1844/444

3

30/0888

1844/4
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شکل  -8جواب بهینه پارتو برای مسئله دوهدفه

در این بخش  2مسئله تصادفی در ابعاد مختلف تولید و به روش محدودیت  εتقویتشده
و الگوریتمهای  NSGA-IIو  MOTTHحل شد .هر مسئله تصادفی ،توسط سه پارامتر
تعداد مشتریان ،تعداد تأمینکنندگان و تعداد وسایل نقلیه نشان داده شده است .مابقی
پارامترها مطابق جدول  1میباشد.
نتایج مقایسات در جدول  5نشان داده شده است .در این جدول چهار ستون اول مربوط
به مشخصات مسئله است .بهترین جواب یافته شده برای توابع هدف اول و دوم در
بین نقاط پارتویی روش محدودیت  εتقویتشده و زمان حل مسئله به ترتیب در 3
ستون بعدی ارائه شد .در ستونهای  1تا  01مقادیر مرتبط با روش  NSGA-IIو ستون-
های  00تا  03مقادیر مرتبط با روش  MOTTHو زمان حل آنان نشان داده شده است.
در  0ستون انتهایی خطای حاصل از روش  NSGA-IIو  MOTTHمطابق با فرمول زیر
در هر یک از توابع هدف گزارش شده است.

()31

| ×100

جواب روش دقیق−جواب الگوریتم فراابتکاری
جواب روش دقیق

| = درصد اختالف جواب
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جدول  -4مقايسه  NSGA-IIو  MOTTHبا حل دقیق
محدوديت 𝛆 تقويت-

رديف

تعداد مشتريان ()NC

تعداد تأمین کنندگان ()NS

تعداد وسايل نقلیه ()NV

زمان حل (ثانیه)

هدف اول

زمان حل (ثانیه)

هدف اول

هدف دوم

زمان حل (ثانیه)

NSGA-II

خطای

خطای

هدف اول

MOTTH

درصد

درصد

1

8

8

8

0

414/9

8/4

0

414/9

49/8

0

414/9

81/4

0

0

0

0

4

4

8

8

18/1

1119/4

4/1

14/4

1084/8

83/9

14/4

1048

83/4

19/3

4/4

14/4

4/3

8

4

4

4

8/4

1448/8

48/4

4/4

1444/9

40/8

8/4

1448/8

40/9

48/4

0/04

0

0

4

10

4

4

43/8

4434/4

1484/4

30/9

4438

34/4

31/1

4434

34/4

8/8

0/4

8/4

0/4

4

10

4

9

9/3

4444/4

8934/4

11/4

4441/4

34/9

10/3

4449/4

90/4

14/8

0/4

10/4

0/8

4

44

3

9

-

-

-

414/9

4840/8

444/4

814/9

4849

444/9

-

-

-

-

14/43

1/434

4/44

1/44

هدف اول

هدف دوم

هدف دوم

هدف دوم

هدف اول

43/44 1444/14 44/44 1044/43 1444/04 40/94

49/83 1443/43 44/14

هدف دوم

میانگین (به غیر از مسئله )4

شده

MOTTH NSGA-II

بررسی جدول  5نشان میدهد که الگوریتم  MOTTHجوابهای نزدیکتری به حل دقیق
نسبت به الگوریتم  NSGA-IIاز نظر بهترین جواب حاصل برای هر یک از توابع هدف
ارائه میدهد .زیرا به طور میانگین الگوریتم  NSGA-IIدر  %2زمان حل دقیق به %13
جواب بهینه تابع هدف اول و  %11جواب بهینه تابع هدف دوم رسیده است این در حالی
است که الگوریتم  MOTTHبه طور میانگین در  %2زمان حل دقیق به  %15جواب بهینه
تابع هدف اول و  %11جواب بهینه تابع هدف دوم رسیده است .همچنین بررسی زمان
حل مسائل نیز نشان میدهد که زمان حل مسائل با روش محدودیت  εتقویتشده به
طور نمایی افزایش مییابد .این در حالی است که زمان حل مسئله توسط الگوریتمهای
 NSGA-IIو  MOTTHبه طور خطی افزایش ناچیزی دارد (شکل .)0این امر نشان از
زمان حل بسیار مناسب روش فراابتکاری دارد .از طرفی به دلیل  NP-Hardبودن مسئله،
روش حل دقیق قابلیت حل مسئله  2را نداشته است.
مقايسه الگوريتمها
به منظور مقایسه عملکرد دو الگوریتم  NSGA-IIو  ،MOTTHابتدا  12مسئله تصادفی
در ابعاد مختلف تولید و سپس توسط هر دو الگوریتم حل شد.
تولید مسائل تصادفی
این مسئله دارای  3پارامتر اصلی تعداد مشتریان ،تعداد تأمینکنندگان و تعداد وسایل
نقلیه است که برای هر پارامتر سه سطح باال ،متوسط و پایین مطابق جدول زیر در نظر
گرفته میشود .مابقی پارامترها مطابق جدول  1میباشد.
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شکل -4مقايسه زمان حل (ثانیه) توسط روش دقیق و الگوريتمهای فراابتکاری

جدول -4مقادير مختلف برای سه پارامتر اصلی مسئله
سطح پایین

سطح متوسط

سطح باال

تعداد مشتریان

01

51

011

تعداد تأمینکنندگان

3

05

15

تعداد وسایل نقلیه

3

05

15

از ترکیب مسائل فوق ( )3*3*3تعداد  12مسئله تصادفی تولید میشود.
مقايسه نتايج
تمامی  12مسئله تصادفی تولید شده ،توسط هر دو الگوریتم حل شده و نتایج آن در
جدول  2نشان داده شده است .عملکرد الگوریتمهای چندهدفه از عملکرد الگوریتمهای
تک هدفه بسیار پیچیدهتر است و یک شاخص ارزیابی نمیتواند برای بررسی جوابهای
حاصل از الگوریتمهای ارائه شده کافی باشد .از این رو در این مقاله ،برای بررسی
کیفیت جوابهای حاصل از دو الگوریتم ،از دو شاخص مقایسهای ( 0Q metricتعداد
جوابهای غیرمغلوب یافت شده) و ( S metric1شاخص پراکندگی) استفاده میشود.
هرچه  Q metricبیشتر و  S metricکمتر باشد ،کیفیت جواب ارائه شده بهتر است .از
این رو جدول  2پنج شاخص دارد:
 -0بهترین جواب یافته شطططده برای تابع هدف اول و جواب متناظر آن برای تابع هدف
Quantity Metric
Metric

1.

2. Spacing
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دوم
 -1بهترین جواب یافته شطططده برای تابع هدف دوم و جواب متناظر آن برای تابع هدف
اول
Q metric -3
S metric -0

 -5زمان حل توسط الگوریتمها (بر حسب ثانیه)
جدول  -4مقايسه الگوريتم  MOTTHو NSGA-II

MOTTH

NSGA-II

5

05 05 01

1
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3/00 11/1
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15 05 01

1
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0
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1
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2
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2

3 15 01

31/2
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5

52/1

02/0

0/32 012/0

5

21/5

1

05 15 01

1

0302/3 0310/2

01 1/00 52/0

20/1

1

0301/1 0312/0

02/0

01 0/50

21/0

15 15 01

1

0153/0 0101/5

1/1

1

1

20/0

1

0135

0125/1

1/3

0/21

3

21/0

-

-

0

311/1
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-

-

-

0
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00551 0501/1 001/5

00113
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051/1

03 2/25 0311
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01

031/3

NV
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NC
ردیف

بهترین مقدار Z1

 Z2متناظر با بهترین مقدار Z1

بهترین مقدار Z2

 Z1متناظر با بهترین مقدار Z2

0

3 05 01
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0
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1
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3 51
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3

31133
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3 01
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211

-

S metric

3

15 3 01

1

0152/1 0011/2

01 0/12 53/0

31/3

1

3/13 5/033 0151/5 0131/2

5

31/0

3

01/1 3011/
2

1123

3
01/2

Q metric

CPU time

بهترین مقدار Z1

 Z2متناظر با بهترین مقدار Z1

بهترین مقدار Z2

 Z1متناظر با بهترین مقدار Z2

S metric

Q metric

1

05 3 01

1

0011/2
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05 0/30 003/2

35/3

1
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11 1/51
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0
0321/
1

1

3
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0
0133/
1
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3
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0

3 01
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1/21 10/5

2
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05/0
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212/1
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2
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11 2/20 0013/5 00102
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0151/1 00311

02/0
3

0/51 2111/1 1202/1

1

01 1/23 1310/3 1221/2 1012/1 0111/1

0111/
0
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2
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01101

01 2/01 111/3

111/2
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02302

0

132/1

2
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1
11
10
11
13
10
15
12
12

01
1
01
1
01
1
01
1
01
1
01
1
01
1
01
1

05 3

00/1

2123

01011

01122 11131

10300 15 3

02122

20151 11302

3 05

01015

10201

2/21 01011 10210

05 05

2331

10101

11121 1112/2 15 05

03113 10225
10001

3121/
1

3 15

31110

11335

03302 11501

05 15

2122

11001

01251 10101

10130 1131/1 15 15

میانگین

10201

1
01/1
5

31/1
1
1/1
30/2
2
01/1
2

01/5 0320/
3

0

02
02
1

0212/
1
0011/
5
1131/
3

2211

01121

11151

00021

13111

02215

11220

20202

31021

10252

10210

35 1/31 31132
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1
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5
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0
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1
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0
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2
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5
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0
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05 1/10 320270 10301
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2
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10

از  12مسئله تصادفی فوق ،الگوریتم  MOTTHموفق شد که در  1مسئله (-01-1-5
 )13-11-01-01-03-00جوابهای بهتری را برای هر دو تابع هدف نسبت به الگوریتم
 NSGA-IIارائه دهد .برای مابقی مسئلهها ،بررسی دو پارامتر  Q metricو S metric

نشان میدهد که عملکرد الگوریتم  MOTTHبهتر است .علت این امر آن است که در
 NSGA-IIپس از چند نسل ،الگوریتم به سمت یک جواب ،همگرا میشود و ساختار
کرومزومهای نسل آخر ،مشابه یکدیگر خواهد شد .اگر دو کرومزوم مشابه هم باشند،
در عمل تقاطع فرزندشان نیز شبیه آنها خواهد شد و امکان جستجو و یافتن جوابهای
جدیدتر از بین خواهد رفت و ادامه ایجاد نسلهای جدیدتر منجر به بهبود قابل توجهی
در بهترین جواب فعلی نخواهد شد .اما از آنجا که الگوریتم ژنتیک از اصل تنازع بقا
برای یافتن جواب بهینه استفاده میکند ،مکانیزم بازگشت به تاریخ ،با جایگزین کردن
بهترین جوابهای نسل فعلی با بدترین جوابهای  Rنسل قبل ،شانس تلفیق جوابهای
خوب یک نسل با جوابهای خوب نسل قبل را افزایش داده و جوابهای بهتری نسبت
به الگوریتم  NSGA-IIارائه میدهد.
میانگین زمان حل مسائل در الگوریتم  NSGA-IIاز الگوریتم  MOTTHکمتر است و
دلیل آن مکانیزم برگشت در الگوریتم  MOTTHمیباشد .البته زمان حل مسائل با
سرعت پردازش کامپیوتر در ارتباط مستقیم است و استفاده از کامپیوترهایی با سرعت
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پردازش بیشتر ،باعث بهبود زمان حل خواهد شد.

نتیجهگیری
این مقاله به یکپارچهسازی تصمیمات تأمین و توزیع اقالم غذایی در شرایط عدم قطعیت
(مدت زمان سفر) میپردازد .اهداف مورد بررسی شامل کمینه کردن مجموع زمانهای
دیرکرد و زودکرد تحویل محصوالت به مشتریان و بیشینه کردن کیفیت محصوالت
تحویلی به آنان است .ابتدا مدل ریاضی مسئله ارائه شد و از روش محدودیت  εتقویت-
شده برای حل دقیق مدل استفاده شد .با استفاده از این روش رابطه بین دو تابع هدف
تبیین و نشان داده شد که با افزایش کیفیت محصوالت تحویلی به مشتریان ،مجموع
زودکرد و دیرکرد تحویل سفارشات به آنان نیز افزایش مییابد .زیرا با توجه به
محدودیتهای شماره  05و  ،02افزایش کیفیت زمانی اتفاق میافتد که تعداد محمولههای
با یک اولویت حمل افزایش یابد .در این صورت هر وسیله نقلیه فقط به یک مشتری
خدمت میدهد و محصوالت غذایی دیگری در وسیله نقلیه یخچالدار باقی نمیماند که
باعث شوک حرارتی و کاهش کیفیت شود .از طرفی افزایش تعداد محمولههای با یک
اولویت حمل ،باعث میشود که یک وسیله نقلیه برای خدمتدهی به چند مشتری ،ابتدا
مسیر بین یک مشتری و تأمینکننده را بپیماید و پس از تحویل محصوالت به آن
مشتری ،به نزد تأمینکننده برگردد و پس از بارگیری سفارشات مشتری دوم ،مسیر
بین مشتری دوم و تأمینکننده را بپیماید و این روند برای همه مشتریان ادامه مییابد
که این امر باعث افزایش زمان دیرکرد تحویل محصوالت به مشتریان میشود .از این
رو هر شرکت با توجه به اهمیت هر یک از توابع هدف و با درنظر گرفتن شرایط شرکت
خود ،یک جواب را برمیگزیند.
همچنین در جدول  5نشان داده شد که روش حل دقیق ،نمیتواند مسائل با ابعاد بزرگ
را در زمان معقول حل کند .از این رو باید از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده شود ،که
این تحقیق الگوریتم فراابتکاری  MOTTHرا ارائه داده است که بسط جدیدی از الگوریتم
ژنتیک بوده و از آرزوی دیرینه انسانها جهت سفر در طول تاریخ الهام گرفته شده
است .این الگوریتم با جایگزین کردن بهترین جوابهای نسل فعلی با بدترین جوابهای
 Rنسل قبل ،از همگرایی زودرس جلوگیری کرده و محدوده بیشتری از فضای جواب
را مورد پایش قرار میدهد.
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برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،ابتدا عملکرد آن با حل دقیق و سپس با
عملکرد الگوریتم  NSGA-IIمقایسه شد .نتایج مقایسات نشان میدهد که عملکرد
الگوریتم  MOTTHبهتر از عملکرد الگوریتم  NSGA-IIاست .بنابراین با توجه به نتایج
این تحقیق ،پیشنهاد کاربردی برای مدیران زنجیرهتأمین مواد غذایی منجمد ،استفاده از
الگوریتم  MOTTHبرای مشخص کردن اینکه از کدام تأمینکننده ،سفارش کدام
مشتری را بخرد و توسط کدام وسیله نقلیه یخچالدار در چندمین محموله و در چندمین
اولویت حمل تحویل دهد ،میباشد .زیرا این الگوریتم نسبت به الگوریتم ،NSGA-II
جوابهای بهتری ارائه میدهد که مجموع میزان زودکرد و دیرکرد تحویل سفارشات
به مشتریان کمتر و میزان کیفیت محصوالت تحویلی به مشتریان بیشتر است .همچنین
استفاده از وسایل نقلیه حمل مواد غذایی منجمد پارتیشنبندی شده با درب جداگانه و
سیستم خنککننده مجزا پیشنهاد کاربردی دیگر این تحقیق میباشد .زیرا در صورت
باز شدن درب یک پارتیشن و تخلیه محصوالت آن ،به دیگر محصوالت باقیمانده در
دیگر پارتیشنها شوک حرارتی وارد نمیشود و باعث کاهش کیفیت آنان نمیگردد .با
توجه به تحقیقات پیشین ،مقاله حاضر به ارائه مدل ریاضی جهت کمینه کردن مجموع
زمان های دیرکرد و زودکرد تحویل محصوالت به مشتریان و بیشینه کردن کیفیت
محصوالت تحویلی به آنان میپردازد و برای حل مدل ریاضی ،الگوریتم فراابتکاری
 MOTTHرا پیشنهاد داده است که وجه تمایز با تحقیقات گذشته بوده است .همچنین
با توجه به نتایج تحقیق میتوان پیشنهادهایی به شرح زیر برای تحقیقات آتی ارائه
نمود:


این تحقیق فقط دو متغیر زمان تحویل و کیفیت محصوالت را بر میزان

رضایتمندی مشتری در نظر گرفته است .در نظر گرفتن متغیرهای دیگر نظیر هزینه
محصوالت و یا کاهش آالیندگی میتواند حوزهای برای تحقیقات آتی باشد.


در این تحقیق فقط تحویل محصوالت به مشتریان در نظر گرفته شده است.

بنابراین بازگرداندن محصوالت مرجوعی و یا تاریخ گذشته میتواند زمینهای دیگر
برای تحقیقات آتی باشد.


همچنین ترکیب الگوریتم  MOTTHبا سایر الگوریتمهای فراابتکاری نظیر

شبیهسازی تبرید و زنبور عسل نیز میتواند زمینه دیگری برای تحقیقات آتی باشد.
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Introduction: The purpose of this research is to design a process for increasing the
sales and market share of dairy companies based on the sensory marketing model.
The competition in the dairy industry is high, and the industry uses different
methods to strive for bigger market shares. In a globalizing world, increasingly
competitive environment impels the companies to search for different marketing
methods beside the traditional ones. Sensory marketing which is one of the
comprising methods is a technique that aims to seduce the consumer by using his
senses and influencing his feelings and behavior. In sensory marketing, with various
stimuli that are sent to the five senses, consumer's emotional and behavioral
orientations are studied to be affected. Sensory marketing is a useful because it gives
companies a real opportunity to maximize product profitability . In today’s research,
sensory stimuli, or sensory inputs, are addressed in connection with a place, a brand,
or an environment where a service is offered and how it looks, sounds, smells, feels,
and tastes influences consumers. It may relate to the impact on both consumers’
product evaluation and choice of a product or as consumers’ affections, cognitions,
and actual behaviors regarding, for example, how much time is spent in a store or
how much money is spent on the purchase of a certain brand. The starting point in
this research is to first understand how businesses, using the five senses, develop
sensory experiences for consumers based on various sensory strategies and sensory
stimuli. The role of sensory experiences in judgment and decision making has raised
a surge of interest in marketing as well as psychology. In marketing, scattered
research on the role of the senses in consumer behavior has been brought together
under the rubric of sensory marketing, that is, “marketing that engages the
consumers' senses and affects their perception, judgment, and behavior”. Over the
past few years, research in sensory marketing has expanded and spread on a global
scale in a most significant way. From previously unknown topics at large annual
scientific marketing conferences, such as the European Marketing Academy
(EMAC), the Academy of Marketing Science, and the American Marketing
Association (AMA), sensory marketing has come to be recognized as an
independent, scientific research area, compared with areas such as advertising,
relationship marketing, or branding. Many researchers believe that sensory
marketing will become more significant in the future and will establish itself as an
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important area for both academics and practitioners.
Methodology: This study is developmental in terms of purpose. It is conducted
through the Grounded Theory. The research is a case study, and the statistical
population includes two groups of experts, academics and industry experts. The
sampling is done by the snowball method. The data collection tool is interviews. By
the use of a qualitative approach based on the Grounded Theory, the factors
affecting sensory marketing are identified, and an appropriate model is designed.
Results and Discussion: The final model of the research was formed with six main
categories including intervening conditions (i.e., type of company-customer
interaction, brand awareness, word-of-mouth advertising), contextual conditions
(economic and social-cultural factors), causal conditions (organizational factors,
customer and competitive environment), pivotal phenomenon (taste, olfactory,
visual, auditory and tactile marketing), strategies (brand satisfaction and experience
and perceived individual value) and outcomes (financial, competitive and branding
outcomes). There were also micro-categories and indicators to consider in the dairy
industry.
Conclusion: In order to see the responses of consumers to sensory marketing
practices, according to the research conducted on the dairy industry, it is observed
that organizational, customer, and competitive factors affect sensory marketing. The
implications of sensory marketing include financial, competitive and branding
implications. Sensory marketing is regarded as a new way of making an
organizational profit. More and more manufacturers in the dairy products apply
scent, sound, texture, vision and taste as stimuli to build stronger emotional
connections with the customer and drive preference to their brand. The results
showed the powerful and tremendous effect of the concept of sensory marketing
which is inevitable for the success of a firm in this highly competitive market. This
study provides practical and theoretical implications in the dairy industry, which can
help marketers in the industry to excel. The contributions of this study include not
only bridging the aforementioned gap in the literature but also offering significant
managerial implications.
Keywords: Marketing, Market share, Sales increase, Sensory marketing.
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طراحی فرايند افزايش فروش و سهم بازار شرکتهای لبنی بر مبنای الگوی
بازاريابی حسی
زهرا ولیپوری ،دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی،
رودهن ،ایران
سیدمهدی جاللی ،0استادیار گروه مدیریت ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران
بیتا تبریزیان ،استادیار گروه مدیریت و حسابداری ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
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چکیده
هدف پژوهش طراحی فرایند افزایش فروش و سهم بازار شرکتهای لبنی بر مبنای الگوی
بازاریابی حسی میباشد .روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی میباشد.
برای گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها از روش نظریه دادهبنیاد (گراندد تئوری) استفاده شد.
در رویکرد دادهبنیاد در این پژوهش از روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شد.
تجزیهوتحلیل اطالعات بر اساس دادههای بهدست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانهای
انجام گردید .ابتدا اطالعات و دادهها بهصورت کدهای باز از طریق مصاحبههای تخصصی با
خبرگان دانشگاه و صنعت جمعآوری گردید ،سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقوالت
خُرد و کالن ،دادههای تحقیق طبقهبندی ،کدگذاری و پاالیش شد و در نهایت اعتبار سنجی و
ویرایش نهایی صورت گرفت .الگوی نهایی پژوهش از شش مقوله اصلی شرایط مداخلهگر
(نوع تعامل شرکت و مشتری ،آگاهی برند ،تبلیغات دهانبهدهان) ،شرایط زمینهای (عوامل
اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی) ،شرایط علی (عوامل سازمانی ،مشتری و محیط رقابتی) ،پدیده
محوری (بازاریابی چشایی ،بویایی ،بصری ،شنوایی و المسه) ،راهبردها (رضایت و تجربه
برند و ارزش درک شده فردی( و پیامدها (پیامد مالی ،رقابتی و برندینگ) تشکیل و مقوالت
خرد و شاخصهای مرتبط در صنعت لبنی نیز در الگو مشخص شد.
کلمات کلیدی :افزایش فروش ،بازاریابی ،بازاریابی مبتنی بر حواس ،سهم بازار.
طبقهبندی .C38 , L14, M31 :JEL
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مقدمه
امروزه به علت رقابت شدید در بازار ،کسبوکارها و شرکتهای تجاری تالشهای
خود را برای اجرای استراتژی حفظ مشتری به منظور باال بردن ارزش دورهی عمر
مشتریان افزایش دادهاند .هونگ و چو )1100(0اظهار میدارند که وفاداری مشتری،
ارتباط روانشناختی مشتریان با محصول و نیز پشتیبانی نگرشی از کسبوکار را
نشان میدهد .شرکتهای تجاری میتوانند از طریق تقویت وفاداری مشتری،
مشتریان خود را حفظ کرده و در نهایت سود را افزایش دهند .این با نظر دنگ و
همکارانش )1101( 1که معتقدند وفاداری مشتری پیشبینیکنندهی دوامپذیری طوالنی
مدت شرکت است مطابقت دارد ،زیرا مشتریان وفادار تحت تاثیر اعالن عمومی بد
نیستند و تبلیغات دهان به دهان آزاد و خدمات ارجاعی را ارائه میدهند .در این میان
برای ایجاد روابط سودمند و طوالنیمدت با مشتریان یعنی وفادار کردن آنها الزم
است تا ارائهدهندگان محصول و خدمات ،دالیلی را که علت اصلی تغییر جهت
مشتریان به سمت ارائهدهندهی دیگری هستند بشناسند (زارعپور و همکاران.)0131 ،
مردم جهان تجربه ی استفاده از خدمات و محصوالت را از طریق ایجاد ارتباط با
احساسات ذهنی خود که این تجارب از آن بدست میآیند ،مورد بررسی قرار
میدهند .تحقیقات اخیر در زمینه روانشناسی و رفتار مصرفکننده ،مفاهیم این جنبه
اساسی را تحت برچسب بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) قرار میدهد .کریشنا
( )1101کریشنا و شوارز )1100( 1اسپنس ( )1101اسپنس و همکاران )1100( 0عنوان
میکنند :شناخت و تجربه حسگرهای حرکتی درهم تنیده شدهاند و پیامدهای قابل
پیشبینی برای اندیشیدن ،احساس ،قضاوت و رفتار مصرفکننده را دربردارند
(کریشنا و همکاران .)1102 ،5درنتیجه امروزه بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) به
عنوان یک روش جدید برای ایجاد سود سازمانی در نظر گرفته میشود .مردم به
طور روزانه با مواد غذایی علیالخصوص محصوالت لبنی سروکار دارند.
تولیدکنندگانی که در این صنعت مشغول به فعالیت میباشند از محرکهای رایج،
صدا ،بویایی ،بینایی و طعم استفاده میکنند تا روابط احساسی قویتر با مشتری
1.

Hong & Cho
Deng
3. Krishna & Schwarz
4. Spence
5. Krishna
2.

طراحی فرايند افزايش فروش و سهم بازار شرکت¬های لبنی بر مبنای الگوی بازاريابی حسی 634

برقرار کنند و از این طریق مشتریان برند آنها را ترجیح دهند .در یک نگاه سریع به
این صنعت مشاهده میشود که چرا تعداد آنها به شدت افزایش مییابد که این
موضوع باعث تشدید رقابت شده و در نهایت تولیدکنندگانی میتوانند در این صنعت
حضور دائمی و موفق داشته باشند که استراتژی بازاریابی مناسب و منحصربهفردی
را برای خود انتخاب نمایند .این مطالعه به دنبال یافتن مدلی است که مشتریان از یک
صنعت لبنی خاص حمایت کنند.
صنعت لبنیات یکی از زیرمجموعههای اصلی فعالیتهای صنایع غذایی و تبدیلی در
ایران است ،زیرا مصرف لبنیات برای سالمت مردم ضروری و غیرقابل انکار بوده و
کاهش مصرف فرآوردههای لبنی میتواند باعث ایجاد نگرانیهایی در حوزه سالمت
در خصوص گسترش بیماریهایی مانند پوکی استخوان ،پوسیدگی دندانها و دیابت
و  ...شود .درنتیجه در صنایع غذایی این فرآوردهها از جایگاه خاصی برخوردار
هستند بهطوری که از سودآوری و حاشیه سود مطمئن برخوردار میباشد .بهعلت
اهمیت فرآورده های لبنی در تغذیه و سالمت جامعه ،تولید و مصرف ،این محصوالت
همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان کشور قرار داشته است.
سرمایهگذاری در تبلیغات شیر و فرآوردههای آن از جمله سیاستهایی بود که در
برنامه سوم توسعه در راستای افزایش مصرف شیر مورد توجه قرار گرفت (حسینی
و عرفانیان .)0112 ،در عصر حاضر برند یکی از باارزشترین داراییهای یک شرکت
تجاری نسبت به رقبا است و صنایع لبنی تالش میکنند تا با ایجاد و توسعه برندهای
قدرتمند ،سهم بیشتری از سبد خرید مصرفکننده از محصوالت لبنی را به خود جلب
کنند .مقاالت بسیار کمی در زمینه بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) وجود دارد اما
بیشتر آنها فقط به بررسی یک عامل اثرگذار بر بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)
پرداختهاند.
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی و تبیین ابعاد و مولفهها و شاخصهای مرتبط با
بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) و در نهایت ارائه مدلی کاربردی برای آن در
صنعت محصوالت تند گردش (محصوالت لبنی) است .در نهایت این تحقیق به دنبال
پاسخگویی به این سوال است که :فرایند افزایش فروش و سهم بازار شرکتهای لبنی
بر مبنای الگوی بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) چگونه طراحی میشود؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بازاريابی حسی(مبتنی بر حواس) :اشمیت 0در سال  0333برای اولین بار از مفهوم
بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) استفاده کرد .او قاعدهبندی بازاریابی را به
شیوهای جدید و فارغ از شکل سنتیاش ،عنوان کرد و معتقد بود که روش عنوانشده،
امکان ارتباط دائمی بین شرکت و مصرفکننده را از طریق تجربة احساسی مرتبط با
برند ایجاد مینماید .وی حواس مخاطب را در این شیوه حواس پنجگانه مخاطبها
عنوان نمود .شرکتها و سازمانها ،از صدا و تصویر در اغلب فعالیتهای بازاریابی
استفاده میکنند ،ولی مشتری عالوه بر این حسها نسبت به بو ،چیزهایی که لمس
میکند مانند جعبة محصول و مزهها نیز واکنش نشان میدهد و محرکها را با
احساسات یا تجارب مختلف خود مرتبط میکند که سبب ایجاد تجربه خوب یا بد در
مصرفکنندگان میشود (کریشنا و شوآرز1100 ،؛ گیرارد و همکاران.)1103 ،1
بازاریابی حسی ،شیوهای از بازاریابی محسوب میگردد که حواس مخاطب را درگیر
خود کرده تا بتواند روی رفتار مشتری تأثیرگذار باشد (هولتن ،برویز و دیجک،1
1113؛ صیادفر و همکاران .)0131 ،در بازاریابی حسی ،یک بنگاه تالش میکند تا
تجربیات لذتبخشی برای مصرفکننده ایجاد نماید تا از این طریق بتواند از نظر
عاطفی به آنها متصل گردد ،زیرا این تجربهها برای مصرفکنندگان تقریباً یک عمر
پایدار میمانند (ایفانیچوکو و ابیدی .)1101 ،0بازاریابی حسی نشان میدهد که شرکت
چگونه میتواند از طریق بیانهای حسی و راهبردهای حسی مختلف ،برندآگاهی را
خلق کرده و تصویر ذهنی برند را بهگونهای ایجاد کند که با هویت ،سبک زندگی و
شخصیت مشتری مرتبط شود .بازاریابی حسی مغز انسان را به همراه پنج حس آن
در مرکز بازاریابی قرار میدهد .در ذهن فرد است که برند ثبت میگردد و تصویری
ذهنی بر حسب تصورات و مفاهیم ذهنی شکل میگیرد .این تصویر ذهنی نتیجه
تجارب فرد از شرکت یا برند است .هر فرد یک تجربه ذهنی دارد که ما به آن «منطق
تجربه» میگوییم .این منطق ،فردی و شخصی است و نتیجه درک این نکته است که
چگونه حواس پنجگانه فرد به صورت منفرد یا با هم تجربهای را درک و تفسیر
میکنند.
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مفاهیم زيربنايی تجارب حسی :مهمترین مفاهیم زیربنایی در مورد اینکه چگونه
شرکتها و افراد با یکدیگر تجارب حسی را خلق کرده و درک میکنند در شکل 0
ترسیم گردیده است:
راهبرهای حسی و رسیدگی

حواس پنجگانه انسان
تجربه حسی

بویایی ،شنوایی ،بینایی،
چشایی و المسه

به مشتری

برند و منطق تجربه

شکل  -1چگونگی ارتباط افراد و شرکت از طريق تجارب حسی (عابدينی)1344 ،

برای دستیابی به تجربی حسی ،شرکت باید تالش کند بازاریابی راهبردی به تمام
حواس پنجگانه انسان دست یابد (عابدینی.)0132 ،

تجربه
تجربه

شنوایی

بویایی

حسی تجربه
تجربه
بینایی
تجربه
المسه
تجربه
چشایی

شکل  -2فرايند تجارب حسی (عابدينی)1344 ،

تفاوت اصلی بین تجربه معمولی و تجربه حسی ،توانایی برند در نفوذ به هسته
تصمیمگیری مشتریان است (شبگو و دریانی .)1100 ،رویکرد حسی بر یک تعامل
دوجانبه در زمان واقعی و بدون درنگ از یک تجربه حسی ناشی شده و درنتیجه بر
ایجاد فرایندی برای همبستگی عمیقتر و طوالنی مدت با مصرفکننده استوار است
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(فرهادی و همکاران .)0131 ،از میان پنج حس المسه ،0بویایی ،1شنوایی ،1بینایی 0و
چشایی 5تاکنون منزلگاه تمرکز غالب فعالیتهای بازاریابی ،حس بینایی بوده است .اما
با رشد روزافزون عالقه به بازاریابی حسی در میان فعاالن و محققان بازاریابی توجه
به آمیزه ای از تمامی حواس نقش مهمی در خلق تجربه مصرف یک فرد ایفا مینماید
(هولتن و همکاران)1113 ،
یکی از دغدغههای اصلی مدیران بازاریابی جستجوی راههای توسعه پورتفولیوی
محصول و کاهش ریسک شکست محصوالت جدید است (حمیدیزاده و همکاران،
 )0113بازاریابی حسی یک متدولوژی خاص است که بهشدت و سرعت در حال
دگرگون ساختن چهره بازاریابی است .تجربه مشتری ،1واکنش ذهنی مصرفکننده به
ارتباطات مستقیم و یا غیرمستقیم با یک شرکت است و به عالوه کلیه ابعاد یک
محصول و یا خدمت اعم از قابلیتها ،نوع تبلیغات و ترویج ،شکل ظاهری ،قابلیت
اعتماد و غیره را در برمیگیرد .مشتری همیشه یک تجربه واقعی از خدمات سازمان
در ذهن خواهد داشت که نگرش و حالت سمبلیک و حسی با به وسیله بازاریاب و
مشتری در حالتهای خوشایند ،با معنا و قابل یادآوری ایجاد میشود .این تجربه
میتواند به صورت قابل لمس و غیرقابل لمس و یا هر دو ایجاد شود (حشمتی و
همکاران .)0131 ،تجربه زندهی برند یک ارتباط دوجانبه مرتبط با برند بین
مصرفکنندگان و برندها است که برای به صحنهی زندگی آوردن آنها و ارائه
ارزش بیشتر به مصرفکنندگان طراحی میشود و در مرکز رویکرد بازاریابی حسی
قرار دارد .این سبک بازاریابی نهتنها مبتنی بر ذهن هیجانی مصرفکننده ساخته و
طراحی میشود بلکه به ذهن شناختی و حسی وی نیز مربوط میشود .بازاریابی
حسی بر یک تجربه تمامعیار مشتری از برند و محصول و واکنشهای وی پایهگذاری
شده است (چینگشو .)1100 ،2همچنین مجموعه فعالیتهای فیزیکی ،روانی و
احساسی افراد هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده و کنار گذاشتن کاال و خدماتی که نیازها
و عالیق آنها را ارضاء میکند رفتار مصرف کننده گفته میشود .به عبارت دیگر
1.

Haptic
Olfaction
3. Audition
4. Vision
5. Taste
6. Customer Experience
7. Ching-Shu
2.
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رفتار مصرفکننده شامل مجموعهای از فرآیندهای روانی و فیزیکی است که قبل از
خرید آغاز و بعد از مصرف نیز همچنان ادامه مییابد .رضایت یا نارضایتی
مشتریان نتیجه احساس یا نگرش کلی افراد در مورد محصوالت (پس از خرید)
است .این یک اصل است که رضایت یا عدم رضایت مصرفکننده از کاال بر رفتار
بعدی او تأثیر میگذارد .اگر مصرفکننده از کاال رضایت داشته باشد ،احتمال خرید
مجدد افزایش مییابد .سازمانها پی بردهاند که تنها با تکرار خرید مشتری است که
میتوانند به سودآوری خود در درازمدت امیدوار باشند .تعداد دفعات بازدید مشتری
از مراکز خرید ،مدت زمانی که در مراکز خرید باقیمیماند و میزان پولی که در مراکز
خرید هزینه میکند از جمله شاخصهای مهم در رفتارهای خرید مشتری است
(ابراهیمی و همکاران .)0131 ،درک رضایت مصرفکننده که از تجربیات خرید
حاصل می شود ،میتواند به صاحبان کسبوکار و مدیران پیشنهادمناسبی را ارائه
دهد که به تشخیص تقاضای بازار کمک کند .اهمیت و ضرورت حواس انسانها برای
مدتهای مدیدی نادیده گرفته شده و این در حالی است که حواس انسان برای
شفافسازی تمام جنبههای یک برند بسیار حائز اهمیت است .در سالهای اخیر توجه
بیشتر به معنای تجربه مشتری و احساسها و رفتار مصرفکننده مورد تأکید
قرارگرفته است (شرفات .)1101 ،0در بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) تجارب
مصرفکننده با تمام حواسهای انسانی او مرتبط است (آسودو و فایربانکس،1
 .)1102در واقع ،متخصصان و خبرگان در مباحث مربوط به بازاریابی حسی (مبتنی
بر حواس) معتقدند که بازاریابی این واقعیت را فراموش کرده که مردم هرروزه در
مورد تجربهها و احساسات خود با یکدیگر مبادله اطالعاتی میکنند .ازاینرو میتوان
گفت که ،احساسات نقش مبنایی و مهمی در بازاریابی دارد.
پیشینه مطالعاتی
جدول  -1مروری بر مطالعات بازاريابی حسی (مبتنی بر حواس)
عنوان
رویکرد نظری به بازاریابی
حسی :حواس ،تجربه برند

نويسنده/
سال
ریکاردو
()1103

1

نتیجهگیری
بازاریابی حسی به منظور ایجاد واکنشهای عاطفی ،شناختی و رفتاری که تحریک
خرید را به ذهن میرساند ،به حواس انسان (شنوایی ،بینایی ،لمس ،چشایی ،بو)

1.

Sharafat
Acevedo & Fairbanks
3. Ricardo Medina
2.

 662نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1600

میرود .جنبههای مطرحشده تأیید میکند که حواس ،تجربیات حسی ایجاد میکنند
که دامنه خرید را تحت تأثیر قرار میدهند ،اما به تغییراتی نیاز دارند ،زیرا در حال
حاضر مصرفکننده نهتنها روی محصول ،قیمت ،تبلیغ و توزیع تمرکز دارد ،بلکه
روی عناصری که او را تشویق میکنند برای خرید یک محصول یا خدمات نیز
متمرکز است .به همین دلیل جنبههایی از قبیل طراحی ،رنگ ،نورپردازی ،موسیقی،
رایحه ،در بین دیگران در تحریک حواس در نظر گرفتهشده است.

و مدلها

بازاریابی حسی یک رویکرد ارزشمند برای پرداختن به حواس و تأثیر مثبت بر
درک مصرفکننده است .عالوه بر این ،نتایج حاکی از یک زنجیره علیت از چندین
اثر مستقیم و غیرمستقیم بین شاخص های عملکردی مرتبط است .پیامدهای مربوط
به مدیران بازاریابی را میتوان در مورد چگونگی طراحی تبلیغات قدرتمند و تکیه بر
هر  5حس انسانی با تکیه بر تصاویر حسی مربوط دانست.

تصاویر حسی درزمینه
تبلیغات نوشیدنی :چگونه
حس بر طراحی و نگرش
محصول تأثیر میگذارد

ویدمن و
همکاران
()1103

تصویر برند و وفاداری
مشتریان از طریق
استراتژی تئوری بازاریابی
حسی (مطالعه در
رستورانهای زنجیرهای
فستفود)

شرفات
()1101

هر پنج حس با تصویر برند و وفاداری مشتری ارتباط قوی دارد .تمام عناصر
حسی باهم مؤثر هستند و اثربخشی عناصر بویایی ،بینایی و چشایی در ترکیب،
قویتر است .عالوه بر این ،مؤثرترین عنصر بازاریابی حسی در رستوران
زنجیرهای فستفود ،عنصر بویایی است که عناصری که از آن به دست میآید از
لحاظ تاکتیکی ،بصری و شنوایی مورد استفاده قرار میگیرد.

نقش بازاریابی حسی در
دستیابی مراقبت از مشتری
در رستورانها

ایفانیچوکو و
همکاران
()1101

نتایج نشان دهنده اثر قوی و فوقالعادهای از مفهوم بازاریابی حسی است که برای
موفقیت یک شرکت در این بازار بسیار رقابتی اجتنابناپذیر است.

تاثیر بازاریابی حسی بر
تجربة خرید و تصمیمگیری
مصرفکننده

آسودا و
همکاران
()1102

بازاریابی حسی یک راهبرد برای تعامل با مصرفکنندگان است .همچنین
محرکهای ابعاد پنجگانة بازاریابی حسی نقش مهمی در نام تجاری و مصرفکننده
ایفا میکنند.

بررسی و معرفی :بازاریابی
حسی ،تجسم و شناخت
پایهها

کریشنا و
همکاران
()1100

احساسات بر روی پارامترهای مختلف بازاریابی از جمله ارجحیت و انتخاب
خردهفروشی ،تصویر فروشگاه ،زمان صرف شده در فروشگاه ،رضایت از خرید،
رضایت از محصول یا خدمات ،ارزش خرید لذتجویانه و مصرفگرایانه ،سبک
تصمیمگیری مصرفکنندگان ،میزان خرج کردن و میل و عالقه مصرفکننده تاثیر
دارند و بسیاری از محصوالت را بر اساس احساسات ،تصورات ذهنی و هیجاناتی
که محصوالت ایجاد میکنند مصرف مینمایند.

تأثیر بازاریابی حسی روش
مشتریان در رستورانها

گلدرینگ
واسشیل
()1101

نقش آفرینی موسیقی در
تشویق به خرید

غفاری-
آشتیانی،
سادات
مهاجرانی،
()0132

موسیقی به طور مثبت بر روی یکی از مهمترین بخشهای انجام رفتار ،یعنی خرید،
تأثیر میگذارد مشتریان در هنگام پخش موسیقی در فروشگاه احساس بهتری
داشته و زمان بیشتری را در فروشگاه گذرانده و نهایتاً خرید بیشتری را انجام
میدهند.

رابطه بازاریابی چند حسی
با برندسازی مقصد
گردشگری (مطالعه موردی
شهرستان تکاب)

امام وردی،
منصوری
تکان تپه،
()0132

بین بازاریابی حسی با هر یک از مؤلفههای برندسازی مقصد رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .بین حواس مصرفکننده و ارزش برند مقصد ،آگاهی از
برند مقصد ،کیفیت برند مقصد ،وفاداری به برند مقصد ،رضایت از برند مقصد و
تصویر برند مقصد ،رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

0

1

رستوران هایی که از بازاریابی حسی استفاده کردند ،به صورت عمیقی روی
رضایت مشتریان تأثیر گذاشتند و با استفاده از راهبردهای بازاریابی حسی
هیجانی مثبتی را به مشتری القا کردند و درنهایت بازاریابی حسی پنج حس انسانی
را درگیر میکند و موجب طوالنیتر شدن تصویر ذهنی مثبت ،افزایش لذت و
اشتیاق برای صرف هزینه به منظور خرید در مشتریان میشود و به دنبال آن
وفاداری آنها افزایش مییابد.

Wiedmann
Goldring & Schill

1.
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بازاریابی حسی و
راهبردهای آن در شرکت
های برتر دنیا،

عابدینی
()0132

بازاریابی حسی بر رضایت ،اعتماد و وفاداری مشتریان تأثیرگذار است .برای
افزایش وفاداری مشتریانشان محیطی لذتبخش با استفاده از تکنیکهای حسی
مانند پخش موسیقی ،بوی خوش ،لمس محصوالت و غیره ،استفاده میشود.

بررسی ارتباط بازاریابی
حسی با اعتماد و وفاداری
مشتریان کاال وخدمات
ورزشی در سطح شهر
اهواز

تامرداری،
سوادی،
()0132

بازاریابی حسی بر اعتماد ،رضایت و وفاداری مشتریان اثر مثبت و معنیداری
دارد .در مقیاس بازاریابی حسی مورد شنیدن توضیحات کامل در مورد محصول
موردنیاز تصمیمگیری را آسان میکند ،و در ارتباط با حس شنوایی و مورد
خوشبو بودن محیط سازمان یکی از ویژگیهای خوب سازمان است.

بهسوی بازاریابی حسی:
تحریک حواس  5گانه و
تاثیر آن بر رفتار
مصرفکننده

شبگو ()0131

حواس پنجگانه توأماً بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارد .و تحریک حواس
پنجگانه بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارد .تحریک راهبردی حواس پنج گانه
مصرفکننده در فرایند بازاریابی ،میتواند یکی از روشهای کاربردی شرکتها و
فروشندگان برای جذب مشتری و افزایش وفاداری آنها باشد.

روش شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر از رویکرد نظاممند استراوس و کوربین )0331( 0برای
نظریهپردازی داده بنیاد (گراندد تئوری )1در حوزه استراتژی بازاریابی حسی (مبتنی
بر حواس) در شرکتهای لبنی برای افزایش فروش و سهم بازار ،به عنوان رویکرد
اصلی پژوهش کیفی بهرهگیری شده است ،که به دنبال ارائه الگویی برای درک و فهم
عمیق ماهیت بازاریابی حسی در صنایع محصوالت مصرفی تند گردش لبنی میباشد.
جامعه آماری ،خبرگان دانشگاهی و متخصصین صنعت لبنی بوده و تعداد نمونه بر
اساس روش هدفمند یا گلوله برفی  01نفر 1 ،نفر از خبرگان و  1نفر از مدیران
بازاریابی صنعت محصوالت مصرفی تندگردش (صنعت لبنی) انتخاب شده است .از
افراد مورد مصاحبه خواسته شد تا خبرههای دیگری که در این زمینه صاحبنظر
هستند را معرفی نمایند که اشاره به نمونهگیری گلوله برفی در پژوهشهای کیفی
دارد .به منظور جمعآوری دادهها ،از مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده شده و
قبل از شروع مصاحبه ،خالصهای از طرح پژوهش ،معانی لغات کلیدی بهکار رفته در
پژوهش توسط ایمیل یا تلگرام یا با مراجعه حضوری پژوهشگر به همراه اهداف و
سؤاالت اصلی پژوهش جهت مطالعه و آمادگی اولیه برای مصاحبه شوندگان ارسال
گردید و در ابتدای جلسه مصاحبه نیز در مورد کارهای انجامشده بهطور مختصر
توضیح داده شد.

Corbin & Strauss
Grounded Theory

1.
2.
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تجزيه و تحلیل دادهها
در این پژوهش دادهها همزمان با جمع آوری مصاحبهها ،بر مبنای فرآیند استراوس
و کوربین ( )0331توسط ضبطصوت و بهصورت یادداشتبرداری همزمان،
مستندسازی شدهاند .البته با پیادهسازی محتوای مصاحبهها بصورت فایل متنی،
تجزیهوتحلیل و کدگذاری دادهها با استفاده از نرم افزار  MAXQDAصورت پذیرفت.
 )1کدگذاری باز (فاز اول) :در مرحله کدگذاری باز هر مقوله ،متن مرتبط ،مصاحبه در
نظر گرفته شد و پس از مطالعه خط به خط ،نکات مربوط به «بازاریابی حسی (مبتنی
بر حواس)» به صورت یادداشتهایی استخراج شد .اطالعات و مفاهیم براساس
مصاحبههای تخصصی با  01نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت لبنی کسب شد .در
مرحله کدگذاری باز از مصاحبهها 21 ،مفهوم طبق جدول  1به عنوان مقولههای خرد
(شاخص) استخراج شد .در گام بعدی مقولههای مشابه و مقارن مطرح در جدول  0از
شاخصها ،گروه بندی شدند .با دستیابی به جدول مفاهیم و مقوالت اولیه الزم
است در سطح باالتر تجرید ،گروهبندی صورت گیرد .با مقایسه مقوالت گروهبندی
شده ،مقوالت همخانواده در یک مضمون دستهبندی شدند تا بتوان بر این اساس از
نظریههای حاصل از پیشینه تحقیق ،به نامگذاری مضمونها اقدام شود.
 )2کدگذاری محوری (فاز دوم) :با کدگذاری محوری به ایجاد رابطه بین مقول های
تولید شده (در مرحله کدگذاری باز) پرداخته شد .لذا این پرسش مطرح میشود که
آیا میتوان مقوالت را درون یک توالی یا تسلسل سازماندهی کرد؟
کدگذاری محوری مطابق الگوی پارادایم صورت گرفت و شکل  ،1ساخته شد.
 )1کدگذاری انتخابی (فاز سوم) برای نظریه پردازی
کدگذاری انتخابی با فرآیند انتخاب دستهبندی اصلی ،مرتبط کردن نظاممند آن با
دیگر دستهبندیها ،تأیید اعتبار این روابط و تکمیل دستهبندیهایی تحقق یافت که
نیاز به تحقیق بیشتری دارند .مقوله اصلی در این پژوهش بازاریابی حسی (مبتنی بر
حواس) میباشد .محققان و صاحبنظرانی چون کریشنا و همکاران (،1101 ،1102
)1101؛ کریشنا ()1101؛ پیتی و همکاران ()1103؛ گیرارد و همکاران ()1103؛ راندیر و
همکاران ( )1101و  ...ابعاد بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) را بر پنج حواس اصلی
(حس چشایی ،بویایی ،بینایی ،المسه و شنوایی) در نظر گرفتند که در این پژوهش نیز
همین مدل مبنا قرار داده شده است.
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شرایط مداخله گر
نوع تعامل شرکت و مشتری



آگاهی (تداعی) برند
تبلیغات دهان به دهان
پدیده محوری

استراتژِ بازاریابی حسی
پیامدها

راهبردها

 -1پیامد مالی
 -2پیامد رقابتی

 -1رضایت برند
-2تجربه برند

 -3پیامد برندینگ

 -3ارزش درک شده فردی

شرایط علی

حواس پنج گانه






بازاریابی چشایی
بازاریابی بویایی
بازاریابی بصری

 -1عوامل سازمانی
-2عوامل مشتری
 -3عوامل محیط رقابتی

بازاریابی شنوایی
بازاریابی المسه

شرایط زمینه ایی
 -1عوامل اقتصادی
 -2عوامل اجتماعی  -فرهنگ

شکل  -3پارادایم کدگذاری محوری (نگارنده)8331 ،

معتبر ساختن روابط و شاخص های متغیرها ،ابعاد ،مفاهیم ،شاخص ها
جهت اطمینان از روایی پژوهش ،محقق مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجامشده در
زمینه بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) را مورد مطالعه قرار داده و سؤاالت تحقیق
و مصاحبه را بر مبنای پیشینه و مبانی نظری با استفاده از نظرات اساتید راهنما و
مشاور طراحی کرده است .برای بررسی روایی از روایی محتوایی و سهسویهسازی
استفاده خواهد شد.
 -1قابلیت اعتبار يا باورپذيری :جهت اطمینان از روایی پژوهش در مرحله انتخاب
موضوع ،محقق مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجامشده در زمینه بازاریابی حسی
(مبتنی بر حواس) را بررسی کرده و سؤاالت تحقیق را بر مبنای پیشینه و مبانی
نظری طراحی نمود .همچنین کتابها و مقاالت متنوع در زمینه روشهای طراحی و
انجام مصاحبه مطالعه شده و برنامهریزی تحقیق کنونی بر اساس رهنمودهای عملی
این نوشتارها و راهنمایی و مشاوره افراد خبره در این زمینه ،انجامشده است.
یافتههای این پژوهش تا حد بسیار زیادی انعکاسدهنده واقعیت موجود در ادبیات در
خصوص بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) میباشد که خود نشان از روایی باالی
این پژوهش دارد.
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 -2بررسی اعضاء :در این پژوهش محقق از مصاحبهشوندگان خواسته تا بر اساس
گزارش نهایی مرحلة نخست ،فرآیند تحلیل یا مقولههای بهدستآمده را بازبینی کرده
و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز کنند .به زعم این افراد ،یافتههای پژوهش تا حد
بسیار زیادی بازتابدهنده واقعیت موجود در خصوص بازاریابی حسی (مبتنی بر
حواس) بوده است که خود نشاندهنده روایی قابلقبول یافتههای پژوهش حاضر
میباشد.
 -3سه سويه سازی منابع دادهها :سهسویهسازی به استفاده از منابع متعدد دادهها
برای ترسیم نتایج ،در مورد آنچه حقیقت را تشکیل میدهد ،اشاره دارد .در پژوهش
حاضر از سهسویهسازی منابع داده استفادهشده است .بدین منظور ،در پژوهش
حاضر از منابع سهگانه دادهها شامل متخصصان دانشگاهی ،مدیران بازاریابی
صنعت لبنی مصاحبه به عمل آمد و با دیدگاههای مختلف در ادبیات تحقیق ،بررسی و
مطابقت داده شد.
 -6روايی محتوايی شاخص ها :روایی محتوایی به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون
بستگی داشته و تعیین آن براساس قضاوت ذهنی و فردی است .در این روش
شاخصها و ابعاد در اختیار متخصصان گذاشته میشود و از آنها خواسته میشود
که مشخص کنند آیا شاخصهای آزمون ،صفت (بعد) موردنظر را اندازهگیری میکنند
یا خیر .در این پژوهش جهت سنجش از شاخص نسبت روایی محتوایی )CVR( 0که
توسط الوشه طراحی شده است ،استفاده گردید .از  01نفر از متخصصان درخواست
شد تا هر آیتم را بر اساس طیف دو قسمتی «سودمند است»« ،سودمند نیست»
بررسی نمایند و سپس پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه شدهاند:
تعداد کل متخصصان
1

 تعداد متخصصانی که به گزینه «سودمند است» پاسخ داده اندتعداد کل متخصصان

=CVR

1

روایی  CVRبدست آمده برای شاخصها بیشتر از ( 1/11تعیین شده در جداول
آماری برای این آزمون) محاسبه شده است .در نتیجه برای همه سواالت این شرط
برقرار شده است.

Content validity ratio

1.
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پس از تجزیه و تحلیل نهایی از اطالعات در مراحل مختلف ذکر شده ،در نهایت مدل
بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) ارائه میشود .در جدول  1روابط قیاسی و
استقرایی بین اجزاء مدل مشخص شده است:
جدول  -2مدل بازاريابی حسی (مبتنی بر حواس) محصوالت لبنی (نگارنده)1344 ،
مولفه ها

مقوله های کالن (ابعاد)

پدیده محوری :بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)

حس چشایی

مقوله های خرد (شاخص ها)
 .0طعم پنیر و ماست که نشانه سالم بودن باشد ،استاندارد
اسانسهای اضافه شده برای طعم ،طعمهای تازه محصوالت ،تازه بودن
محصوالت

حس بویایی

 .1عطر لبنیات ،بوی نوستالژیک (سنتی) لبنیات ،رایحه موجود در
فضای فروشگاه

حس بینایی

 .1رنگ لبنیات ،چیدمان محیطی ،یکدست و یکنواخت بودن محصول،
تمیز و بهداشتی بودن محیط فروش،

حس المسه

 .0لمس محصوالت ،دمای محیطی محل فروش محصوالت

حس شنوایی

 .5موسیقی استفاده شده در محیط فروشگاه ،آرامش بخش بودن
محیط از نظر نابهنجاری شنیداری

منابع سازمان

عوامل
سازمانی

 .1داشتن کانال توزیع مناسب ،منابع انسانی ،مالی ،زیرساختهای
انفورماتیک ،ظرفیت تولید ،قابلیت توسعه محصول ،قابلیت اجرای
بازاریابی ،مدیریت اطالعات بازار

شرایط علی

قیمت گذاری

 .2قیمت ارزان ،حاشیه سود پایین کاال ،حساس بودن مشتریان به
تغییر قیمت

فرهنگ مصرف کننده

عوامل
مشتری
عوامل

 .1ارجحیت کیفیت کاالها نسبت به قیمت ،اولویتهای مشتریان ،سبک
زندگی محلی مشتریان ،شخصیت مشتری

شدت رقابت

رقابتی

 .3تنوع برندها در این کاالها ،قدرت نسبی رقبا ،میزان تمایز
محصوالت در بازار و مناطق مختلف

شرایط زمینه ایی

اجتماعی –

دسترسی به اطالعات

فرهنگی

 .01دسترسی به اطالعات توسط مشتریان ،اطالعات در شبکههای
اجتماعی

سرانه مصرف کاال

 .00این کاالها بخش زیادی از مخارج خانوار هستند ،نحوه تبلیغات
(موارد مصرف) شبکههای بهداشتی و علم پزشکی

اقتصادی

قدرت خرید جامعه

نوع تعامل شرکت و مشتری

 .01میزان تورم ،نرخ بیکاری
 .01کیفیت کانالهای ارتباطی ،نحوه برخورد فروشندگان با مشتری،
انجام فوکوس گروپ در شرکت ،میزان دریافت پیشنهادات و انتقادات و

شرایط مداخله گر

نوع پاسخگویی به آنها ،رضایت سنجی از مشتریان
آگاهی (تداعی) برند
تبلیغات دهان به دهان

 .00داشتن فروشگاههای متعدد و معتبر ،تبلیغات مختلف و متعدد
 .05پیشنهاد دادن به دیگران ،صحبت درباره این کاال در فضای مجازی،
مطلوب بودن برند مورد استفاده ،تشویق دیگران به استفاده از
محصوالت بهخاطر سالم و بهداشتی بودن ،داشتن تنوع محصول،
کیفیت باالی محصول،

واکن

شی)

مات

(اقدا

ردها

راهب

تجربه برند

احساسی

 .01نوستالژیک بودن ،مزه این محصول حس خوبی دارد،
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خردمندی و رفتار

 .02نیاز احساسی زندگی و بدن ،استفاده از این محصوالت باعث نشاط
و تحرک میشود.

رضایت از برند

 .01کیفیت محصول نسبت به مشخصات فنی ،کیفیت بستهبندی ،تحویل
به موقع محصول

ارزش درک شده

 .03ارزش درک شده مالی ،ارزش درک شده کاربردی محصول
 .11دانش و اطالعات درباره مشتری فعلی و بالقوه ،مربوط به

دانش

دانش درباره مشتری

مشتری

دانش از مشتری

نیازمندیهای مشتریان فعلی و بالقوه ،دریافت ایدهها ،دیدگاههای از

دانش برای مشتری

مشتریان درباره محصوالت کنونی و نیازهای آتی آنها ،دادن اطالعات
از محصوالت شرکت بهصورت شفاف ،دادن اطالعات درباره خود
شرکت و تجهیزات شرکت
 .10افزایش مشتری ،خرید مجدد

پیامدها

مالی

سودآوری

رقابتی

موقعیت رقابتی

برندینگ

رضایت مشتریان

 .11رضایت از عملکرد شرکت ،ارضای نیازهای آتی مشتریان

وفاداری مشتریان

 .10وفادار بودن به محصوالت ،اولین انتخاب در بین محصوالت مشابه

 .11افزایش سهم بازار ،بررسی ظرفیتهای جدید بازار

در جدول  1شاخصهای بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) در صنعت محصوالت تند
گردش لبنی بهطور جامع ارائه گردیده است .عموما تجزیه و تحلیلهای انجام شده
در روش کدگذاری در نهایت به کشف مدل یا نظریه ختم میشود .در این بخش نیز
مدل مفهومی رابطهای تحقیق بر اساس مبانی نظری ،مطالعات و تجربیات محقق و
مراحل طی شده در تحقیق ارائه میشود.

تحلیل و نتیجهگیری
در دهکده جهانی کسب و کارهای کنونی شاهد تحوالت بسیاری در حوزهی فروش و
مشخصا واحد بازاریابی سازمان و حتی کسب و کارهای کوچک هستیم ،برای بقاء و
رشد در این بازار پر تالطم ،بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) به عنوان ابزاری
اساسی برای تقویت ارتباط بین برند و مصرفکننده با تحریک تمام حواس و ایجاد
احساسات محسوب میشود .امروزه استراتژیهای بازاریابی حسی (مبتنی بر
حواس) ،بهصورت محدود شناخته شدهاند زیرا بازاریابان از مدتها پیش به دنبال
ادغام حواس در ارتباطات برند بودهاند .ایجاد یک تجربه حسی که ارتباط را با
مشتریان از طریق فرآیندی تقویت میکند که هم بخشهای عقالنی و هم عاطفی مغز
را در بر میگیرد ،اگرچه در درجات مختلفی قرار دارد ،هدف اصلی این بازاریابی
است .اهمیت هر یک از حواس پنج گانه در انتقال درک و تولید تجربیات بستگی به
ماهیت محصول یا خدمات و مرحله خرید رفتار مورد نظر دارد.
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تبلیغات دهان به

آگاهی از برند

نوع تعامل شرکت و

دهان

مشتری

رضایت برند
عوامل

افزایش

سازمانی

سودآوری
تجربه برند
بازاریابی

افزایش سهم
بازار

عوامل

حسی (حواس
دانش مشتری

مشتری

 5گانه)

عوامل محیط

افزایش
وفاداری

ارزش درک

مشتری

شده فردی

رقابتی

عوامل اجتماعی-فرهنگی

عوامل اقتصادی

شکل- 6مدل بازاريابی حسی (مبتنی بر حواس) محصوالت لبنی (نگارنده)1344 ،

در پژوهش حاضر ،با تمرکز بر موضوع استراتژی بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس)
در زمینه حواس  5گانه حس چشایی ،بویایی ،بینایی ،المسه و شنوایی) در صنعت تند
گردش محصوالت لبنی با رویکرد دادهبنیاد و مبتنی بر مصاحبههای انجام شده با
خبرگان صنعت و دانشگاهی و ادبیات مرتبط ،به توسعه مدلی جامع در شش موضوع
مختلف با عنوانهای شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای ،شرایط علی ،پدیده محوری،
راهبردها و پیامدها پرداخته شد.
عواملی که بر بازاریابی حسی تاثیرگذار میباشند عبارتند از عوامل سازمانی شامل:
منابع سازمانی با شاخصهای؛ داشتن کانال توزیع مناسب ،منابع انسانی ،منابع مالی،
زیرساخت های انفورماتیک ،ظرفیت تولید ،قابلیت توسعه محصول ،قابلیت اجرای
بازاریابی ،مدیریت اطالعات بازار ،قیمتگذاری با شاخصهای؛ قیمت ارزان ،حاشیه
سود پایین کاال ،حساس بودن مشتریان به تغییر قیمت؛ عوامل مشتری یعنی فرهنگ
مصرفکننده با شاخصهای؛ ارجحیت کیفیت کاالها نسبت به قیمت ،اولویتهای
مشتریان ،سبک و عوامل رقابتی زندگی محلی مشتریان ،شخصیت مشتری و عوامل
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رقابتی یعنی شدت رقابت با شاخصهای؛ تنوع برندها در این کاالها ،قدرت نسبی
رقبا ،میزان تمایز محصوالت در بازار و مناطق مختلف .در نتیجه منابع سازمانی،
قیمت گذاری ،فرهنگ مصرف کننده و شدت رقابتی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر
بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) میباشند که با نتایج تحقیقات ریکاردو ()1103
همراستا میباشد .بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) مبتنی بر  5حواس انسانی است
که در حس چشایی :طعم پنیر و ماست که نشانه سالم بودن باشد ،استاندارد
اسانسهای اضافه شده برای طعم ،طعمهای تازه محصوالت ،تازه بودن محصوالت؛
حس بویایی :عطر لبنیات ،بوی نوستالژیک (سنتی) لبنیات ،رایحه موجود در فضای
فروشگاه؛ حس بینایی :رنگ لبنیات ،چیدمان محیطی ،یکدست و یکنواخت بودن
محصول ،تمیز و بهداشتی بودن محیط فروش؛ حس المسه :لمس محصوالت ،دمای
محیطی محل فروش محصوالت؛ حس شنوایی :موسیقی استفاده شده در محیط
فروشگاه ،آرامش بخش بودن محیط از نظر نابهنجاری شنیداری شاخصهای
شناسایی شده میباشند .استفاده از این  5حس در اکثر تحقیقات مثل ریکاردو ()1103
ویدمن و همکاران ( )1103گلدرینک و اسشپل ( )1101غفاری آشتیانی و سادات
مهاجرانی ( )0132امام وردی و منصوری تکان تپه ( )0132صورت گرفته است.
شرایط زمینهای موجود در این بازاریابی بعد عوامل اجتماعی -فرهنگی در دو مولفه
دسترسی به اطالعات با شاخصهای؛ دسترسی به اطالعات توسط مشتریان،
اطالعات در شبکههای اجتماعی و مولفه سرانه مصرف کاال با شاخصهای؛ این کاالها
بخش زیادی از مخارج خانوار هستند ،نحوه تبلیغات (موارد مصرف) شبکههای
بهداشتی و علم پزشکی و بعد اقتصادی یعنی قدرت خرید جامعه با شاخصهای؛
میزان تورم ،نرخ بیکاری بسیار موثر و تاثیرگذار میباشند .در تحقیقات ریکاردو
( )1103عوامل بدست آمده رویت میشوند .شرایطی که میتواند در بهرهوری و
مثمرثمر بودن یا نبودن بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) مداخله کنند نیز نوع تعامل
شرکت و مشتری با شاخصهای؛ کیفیت کانالهای ارتباطی ،نحوه برخورد
فروشندگان با مشتری ،انجام فوکوس گروپ در شرکت ،میزان دریافت پیشنهادات و
انتقادات و نوع پاسخگویی به آنها ،رضایتسنجی از مشتریان ،آگاهی از برند با
شاخصهای؛ داشتن فروشگاه های متعدد و معتبر ،تبلیغات مختلف و متعدد ،و در
نهایت تبلیغات دهان به دهان با شاخصهای؛ پیشنهاد دادن به دیگران ،صبحت درباره
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این کاال در فضای مجازی ،مطلوب بودن برند مورد استفاده ،تشویق دیگران به
استفاده از محصوالت به خاطر سالم و بهداشتی بودن ،داشتن تنوع محصول ،کیفیت
باالی محصول می باشند .تحقیقات ویدمن و همکاران ( )1103و کریشنا و همکاران
( )1100نیز به نتایج مشابهی رسیدهاند .اقدامات واکنشی که بر  5حواس انسان در
بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) میتواند اجرا کرد  0عامل میباشد که خودشان
نیز زیرمجموعه هایی دارند .تجربه برند مهمترین اقدام واکنشی است که توسط
تجربههای احساسی یعنی نوستالژیک بودن و ایجاد حس خوب در مزه محصوالت
میتوان برای مشتریان ایجاد کرد .رضایت از برند که از طریق داشتن کیفیت
محصول نسبت به مشخصات فنی ،کیفیت بستهبندی ،تحویل به موقع محصول در
مشتریان ایجاد میگردد .افزایش ارزش درک شده توسط مشتری که از طریق افزایش
ارز ش درک شده مالی و ارزش درک شده کاربردی محصول صورت میگیرد و در
نهایت دانش مشتری اهم و اولویت اول راهبردها و اقدامات واکنشی در این بازاریابی
می باشد و از طریق دانش درباره مشتری ،دانش از مشتری و دانش برای مشتری
توسط داشتن دانش و اطالعات درباره مشتری فعلی و بالقوه ،داشتن دانش درباره
نیازمندیهای مشتریان فعلی و بالقوه ،دریافت ایدهها و دیدگاهها از مشتریان درباره
محصوالت کنونی و نیازهای آتی آنها ،دادن اطالعات از محصوالت شرکت بهصورت
شفاف ،دادن اطالعات درباره خود شرکت و تجهیزات شرکت به آنها انجام میشود.
ریکاردو ( ) 1103در تحقیقات خود تجربیات حسی را یکی از راهبردهای اصلی
بازاریابی حسی میداند و همچنین تحقیقات آسودا و همکاران ( ،)1102کریشنا و
همکاران ( ،)1100گلدرینگ واسشیل ( ،)1101امام وردی ،منصوری تکان تپه (،)0132
عابدینی ( )0132به نتایج مشابهی رسیدهاند.
اما پیامدهایی که از برنامهریزی و اجرای پروسه و فعالیتهای بازاریابی حسی
(مبتنی بر حواس) برای هر سازمان و شرکتی بدست میآید در سه دسته قرار
میگیرد ،پیامدهای مالی و رقابتی و برندینگ .بازاریابی حسی (مبتنی بر حواس) سبب
ایجاد سودآوری از طریق افزایش مشتری و خرید مجدد مشتریان و تثبیت موقعیت
رقابتی بهخاطر افزایش سهم بازار و ایجاد ظرفیتهای جدید بازار میشود .البته نباید
فراموش کرد که رضایت از عملکرد شرکت ،ارضای نیازهای آتی مشتریان ،وفادار
بودن به محصوالت و انتخاب محصول و برند در بین تمامی محصوالت و برندهای
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 نتیجه بهدست آمده.موجود در بازار بهترین و مهمترین پیامد این بازاریابی میباشد
،)1102(  آسودا و همکاران،)1101( ) ایفانیچوکو و همکاران1101( با نتایج شرفات
 منصوری تکان، امام وردی،)1101(  گلدرینگ واسشیل،)1100( کریشنا و همکاران
 سادات، غفاریآشتیانی،)0132(  سوادی، تامرداری،)0132(  عابدینی،)0132( تپه
.) همسو میباشد0131(  شبگو،)0132( مهاجرانی
این مطالعه به عنوان بخشی از یک رساله دکترا ارائه شده و اجرای تحقیقات تکمیلی
کمی و کیفی جهت توسعه نتایج مطالعه با توجه به زمینه های کاربردی و عملیاتی
موجود در صنعت لبنی و حتی صنایع دیگر میتواند در اشاعه و تکمیل این دانش
.جهان شمول مفید و مثمر ثمر واقع گردد
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Introduction: The globalization of industries and the emergence of an open
international economy are forcing companies to continuously increase their
competitiveness and pay more attention to their customers in order to develop their
competitiveness. Target customers are exposed to and selected by foreign brands in
the wider global markets than before. Behavioral variables are very important
nowadays in social science topics such as marketing. Customer citizenship behavior
actually emphasizes the non-purchasing behavior of customers. Constructive and
positive customer behavior can help organizations achieve their goals. Negative and
destructive behaviors can, however, disrupt the work of the organization, which
indicates the undeniable position of customers in the performance of organizations.
The purpose of this study is to provide a model for the citizenship behavior in
customers of foreign home appliances. The researchers intend to provide a
comprehensive model to explain this behavior. Therefore, the study seeks to identify
the categories that lead to appropriate customer citizenship behavior as well as the
strategies needed to achieve this behavior.
Methodology: This research was done by the Ground Theory (data theory). The
sampling was continued until theoretical saturation is reached and the required data
are collected through interviews. The statistical population of the study was the
industry experts in the field of selling household appliances sales and university
professors in the field of marketing. The expertise criterion was at least ten years of
experience in the field of household appliances or at least five years of experience in
teaching in the field of marketing with a history of research in the field of consumer
behavior. In total, 13 interviews were conducted with the appliance industry experts
and the university professors. The data analysis was performed through open,
participatory and selective coding. In order to evaluate the reliability, "pluralism in
method" and "pluralism in the researcher" were used. The MAXQDA software was
also used to achieve the research model.
Results and Discussion: After the description of the categories in the selective coding
step and the statement of the main variable or underlying process in the data, the
corresponding procedure and the outcomes were plotted. In this model, the central
category was introduced along with the customer citizenship behavior and the
concepts of "tolerance", "verbal advertising", "loyalty", "presence at the time of
1
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acquaintances 'purchase", and "helping the seller in recognizing customers' needs".
Discussions were also made of the categories of "buying experience", "incentives to
buy foreign products", "incentives to buy domestic products", "customer
characteristics", "barriers to buying domestic product", "barriers to buying foreign
product", "manufacturer’s characteristics" and "product features" as causal factors
underlying citizenship behavior, "producer behavior" and "seller behavior" as
interfering factors, "economic, social, cultural and political" factors, " westernization"
and "customer characteristics" as context factors and "the role of government" and
"the role of companies" as strategies. "purchase", "repurchase", "profitability", "purchase
intention" and "competitive advantage" are some of the outcomes achieved in this
research.
Conclusion: The results indicate that the above-mentioned "buying experience",
"incentives to buy foreign products", "incentives to buy domestic products", "customer
characteristics", "barriers to buying domestic product", "barriers to buying foreign
product", "manufacturer’s characteristics" and "product Features" are causal conditions
causing customer citizenship behavior. When customers show this behavior, research
strategies, i.e., the role and position of companies and governments, can be effective
in perpetuating this behavior as well as the intention to buy. Through value creation
and providing additional value and services to customers, organizations can create the
conditions for customers to understand added value, and lay the grounds for the
emergence of customer citizenship behavior. As the findings indicate, service
providers not only benefit from customer citizenship behavior but also customers hope
to benefit more from the implementation of citizenship behavior. Using this
understanding is useful to develop a strategy for service providers to disseminate
customer citizenship behavior. In the marketing and sales of products, the behavior of
producers and sellers can also be the basis of customer citizenship behavior. Customer
satisfaction has the greatest impact on the intention to repurchase. Therefore,
customers make the organization profitable by repurchasing. The concept of
competitive advantage is directly related to the customer's desired values. Successful
organizations always focus on their competitive advantage. Creating a sustainable
competitive advantage is valuable to customers. This feature, which includes a
category of competencies, has a strategic value, requires a lot of knowledge and skills,
and is based on knowing the customer, understanding the customer's needs and focus
on him as well as improving processes from the customer's point of view.
Keywords: Grounded Theory, Customer citizenship behavior, Foreign household
appliances customers.
JEL Classification: C15, C99, M16.
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چکیده
هدف از این پژوهش ،ارائه یک مدل برای رفتار شهروندی مشتری در مشتریان لوازم خانگی
خارجی است و محققان قصد دارند مدلی جامع بهمنظور تبیین این رفتار ارائه کنند؛ بنابراین
اهداف این پژوهش ،شامل شناسایی مقولههای منجر به انجام بروز رفتار شهروندی مشتری
و راهبردهای موردنیاز برای نیل به این رفتار است .این پژوهش ،با روش نظریهی دادهبنیاد
انجام شده است .در این پژوهش ،نمونهگیری بهصورت نظری انجام شده که تا رسیدن به
اشباع نظری ادامه یافته و دادههای موردنیاز ،با ابزار مصاحبه جمعآوری شده است .در
مجموع ،مصاحبهها با  09نفر از خبرگان صنعت لوازم خانگی و اساتید دانشگاهی انجام شد و
بهمنظور دستیابی به مدل پژوهش ،تجزیهوتحلیل دادهها ،از طریق سه نوع کدگذاری باز،
محوری و انتخابی ،با استفاده از نرمافزار مکس کیو دی اِی انجام شد و درنهایت ،مدل تحقیق
بهدست آمد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که مقولههای «تجربهی خرید»« ،مشوقهای خرید
محصول خارجی»« ،مشوقهای خرید محصول داخلی»« ،ویژگی مشتری»« ،موانع خرید
محصول داخلی»« ،موانع خرید محصول خارجی»« ،ویژگی تولیدکننده» و «ویژگی محصولها»،
از عوامل علّی هستند که این مقولهها از طریق راهبردهای یافتهی این پژوهش ،یعنی «نقش
حکومت» و «نقش شرکتها» ،منجر به بروز رفتار شهروندی مشتری میشوند.
کلمات کلیدی :نظریهی دادهبنیاد ،رفتار شهروندی مشتری ،محصوالت لوازم خانگی خارجی.
طبقهبندی C15,C99,M16 :JEL

 -0نویسنده مسئولS.A.Abolfazli@gmail.com :
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مقدمه
جهانیشدن صنایع و به وجود آمدن اقتصاد بینالمللی باز ،شرکتها را وادار میکند
که توان رقابتپذیری خود را بهطور مداوم افزایش دهند و برای این منظور ،بیش از
پیش به مشتریان خود توجه نمایند .از سوی دیگر ،با رشد اقتصاد جهانی و پیچیدهتر
شدن فعالیتهای رقبا ،بسیاری از صنایع ،با مازاد ظرفیت تولید مواجه هستند .این
درحالی است که شرکتها ،برخالف شیوههای بازاریابی سنتی (که صرفاً بر جذب
مشتریان جدید تأکید داشتند) ،از شیوههای نوین استفاده میکنند که عالوه بر جذب
مشتریان جدید ،بر حفظ مشتریان کنونی و برقراری روابط پایدار و سودمند با آنان،
تأکید میکنند .در حقیقت ،سازمانها به دنبال مشتریانی هستند که نهتنها به محصوالت
و خدمات سازمان وفادار باشند ،بلکه مانند یک شریک تجاری ،در سازمان به فعالیت
بپردازند؛ بنابراین ،حفظ این دسته از مشتریان که دارای رفتار شهروندی مشتری
هستند ،بسیار حائز اهمیت است.
رفتار شهروندی مشتری ،همانند مقولهی رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار گزینشی و
غیرمستقیم مشتریان نسبت به بنگاههایی است که میتواند منجر به افزایش بیشتر
بهرهوری و کیفیت خدمات شود و در محدودهی رفتارهایی هستند که مشتریان
میتوانند برای کمک به یک شرکت ،از خود بروز دهند که بهطور قابل توجهی ،با طیف
وسیعی از رفتارهایی است که یک کارمند میتواند در آن نقش داشته باشد ،متفاوت
است (گروس 1112 ،0و یی 2و همکاران.)1109 ،
در این راستا ،نیاز به مطالعه برای تدوین یک مدلی بومی با قدرت تبیین مناسب برای
استخراج ابعاد دقیقتری از رفتار شهروندی مشتری در جامعهی مصرفکنندگان
کاالهای خارجی در ایران احساس میشود که محققان را بر آن داشته است تا به ارائهی
مدل بومی رفتار شهروندی مشتری در اینگونه مشتریان بپردازند .بهویژه با توجه به
درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ،مسئلهی تمایل به استفاده از
محصوالت وارداتی ،پس از پذیرش ایران در سازمان مذکور ،به موضوعی مهمی برای
تولیدکنندگان داخلی تبدیل میشود؛ زیرا با از بین رفتن موانع غیرتعرفهای ،تنوع
محصوالت خارجی در ایران بیشتر خواهد شد و ازاینرو ،نتایج این تحقیق ،در پیشبینی
جهتگیری مصرفکنندگان لوازم خانگی نسبت به کاالهای خارجی مفید خواهد بود.
Groth
Yi
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اما به نظر میرسد برای دستیابی به این هدف ،خأل نظری وجود دارد؛ زیرا
پژوهشهای پیشین ،عموماً یا در زمینهی ارتباط نگرشها با رفتار بوده و یا به تحقیقات
در زمینهی رفتار شهروندی سازمانی پرداختهاند .اما به حوزهی رفتار شهروندی
مشتری و علل و پیامدهای آن ،کمتر توجه شده که در این پژوهش به آنها پرداخته
شده است.
در این تحقیق ،مدلی بومی بهصورت جامع و کلی برای تبیین رفتار شهروندی مشتری
و علل و پیامدهای آن در بین مشتریان محصوالت خارجی ،بهویژه لوازم خانگی
خارجی ،با توجه به عوامل زمینهای و مداخلهگر ،معرفی و با توجه به ساختار جوان،
نوگرا ،متکثر قومی و دارای اعتقادات دینی و مذهبی کشورمان ،راهبردهای جدیدی ،در
قالب توصیه و پیشنهاد ،برای استفادهی فروشندگان و واردکنندگان محصوالت خارجی
و نیز سرمایهگذاران در این بازار ارائه میشود.

مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
رفتار شهروندی مشتری
رفتار شهروندی مشتریان ،به معنای عملکردهای مفید و سازندهی مشتریان است که
از سوی شرکت ارزشمند شمرده میشود .بهعبارتدیگر ،رفتار شهروندی مشتری که
بهصورت رفتار داوطلبانه و اختیاری تعریف میشود ،برای تولید و تحویل موفق
خدمات ،ضروری نیست ،اما در کل ،در ارائهی محصول و خدمات ،به سازمان کمک
میکند (التز0و چوی .)1102 ،1این اقدامات سبب شکلگیری رفتاری فراتر از سطح فردی
میشود که شامل رفتار مثبت ،داوطلبانه ،مفید و سازنده نسبت به شرکت و سایر
مشتریان است .پیشنهادهای مشتری ،برای بهبود ،تمایل وی برای کمک به ارائه خدمات
به سایر مشتریان و توصیههای مثبت وی ،میتواند در افزایش خدمات شرکت،
یاریرسان باشد که همگی این موارد ،در عملکرد شرکت تأثیرگذارند (وان 9و پتزر،0
.)1101
رفتار شهروندی ،یک محیطی اجتماعی خوشایند را شکل میدهد که مشتریان ،در آن،
از لذت تجربهی خدماتی بیشتر برخوردار میشوند .از سوی دیگر ،عالوه بر آن ،رفتار
1.
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شهروندی مشتریان ،با شناساندن برند و افزایش شهرت شرکت ،بر درآمدها و سود
شرکت تأثیر میگذارد و چون باال بردن کیفیت ارتباط با برند ،برای بهبود رفتارهای
شهروندی مشتری نسبت به سازمان (و نسبت به سایر مشتریان) بسیار مهم است،
سازمانها باید برای مشتریانی که به سازمان و سایر مشتریان کمک کردهاند ،بازخورد
مثبت یا پاداش ارائه دهند (ژی 0و همکاران.)1102 ،
رفتار شهروندی مشتریان میتواند موجب شکلگیری مزیت رقابتی شود .از سوی دیگر
بهعالوه ،رفتار شهروندی یک مشتری میتواند سایر مشتریان را ترغیب کند تا از خود
رفتارهای شهروندی نشان دهند و یک زنجیره از اقدامات داوطلبانه را ایجاد کنند .درک
ماهیت این روابط زنجیرهوار میتواند به مدیران در راستای ارتقای رفتار شهروندی
مشتریان ،به مدیران کمک کند (یی 1و همکاران.)1109 ،
رفتار شهروندی مشتری و نظريهی تبادل اجتماعی
بهطور منطقی ،زمانی که فرد عملی مثبت را نسبت به فرد دیگری انجام میدهد ،انتظار دارد
ارزشی از طرف مقابل دریافت کند .مشتریان نیز در تعامل خود با سازمان ،بهصورت
ناخودآگاه ،به این رابطه توجه دارند و در صورت برآورده شدن انتظاراتشان در فرایند
ارائه خدمت ،در پاسخ ،رفتارهای شهروندی از خود بروز میدهند .این بدان معنی است
که مشتری ،به تبادل رفتار مثبت ناشی از احساس تعهد یا قدردانی شخصی میپردازد
(شریف فر.)0911 ،
مطابق نظریه تبادل افراد ،شش دسته منابع را با یکدیگر مبادله میکنند .این منابع
عبارتاند از عشق ،موقعیت ،اطالعات ،پول ،محصوالت و خدمات که در ابعاد عینی (در
مقابل ابعاد نمادین) و خاصگرایی (در مقابل عامگرایی) ،قابل دستهبندی هستند (فاولر،3
.)1109
بر اساس این نظریه ،زمانی که مشتری ،در یک مرکز خدماتی ،پشتیبانی اجتماعی
دریافت میکند ،این امر را با ارائه منابعی همچون محبت و نگرانی خالص نسبت به
سایر مشتریان آن مرکز ،جبران خواهد کرد .همچنین مشتریانی که حمایتهای عاطفی
– اجتماعی و حمایتهای ابزاری از دیگر مشتریان در یک مرکز تجاری دریافت میکنند،
ممکن است با ابزار قدردانی ،از طریق نشان دادن رفتار شهروندی نسبت به آن مرکز
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مربوطه و مشتریانش ،جبران نمایند (رزنبام 0و ماسیا .)1112 ،2افراد ،منابع را مبادله
میکنند یا بهاصطالح ،به دلیل انتظار به دریافت چیزی ،با طرف دیگر مبادله میکنند
(چانگ هانگ 9و همکاران .)1101 ،در میان نظریههای مربوط به تعامل اجتماعی،
نظریهی تبادل اجتماعی 0نظریهای بااهمیت است .بر اساس این نظریه ،مردم در هنگام
تعامل با دیگران ،هزینهها و مزایا را میسنجند و بهصورتی وارد تعامالت میشوند که
بیشترین مزایا و کمترین هزینه را بههمراه داشته باشد .مؤلفههای کلیدی نظریهی تبادل
اجتماعی ،اعتماد ،کنترل ،وابستگی و آینده است (آدونگو 5و همکاران.)1101 ،
درک اعتمادپذيری ساير مصرفکنندگان و نظريهی پردازش اطالعات اجتماعی
نظریهی پردازش اطالعات اجتماعی بر این مهم تأکید دارد که تمایل فردی ،یک مؤلفهی
مهم اطالعاتی محسوب میشود که رفتار فردی را شکل میدهد .این نظریه ،به نقش
بافت اجتماعی در رفتار فرد و تأثیر اطرافیان هر فرد در وی میپردازد و بر این تأکید
میکند که مصرفکنندگان ،تحت تأثیر محیط اطراف خود قرار میگیرند (بومر 6و
همکاران.)1119 ،
بر اساس این نظریه ،مهمترین اطالعاتی که مشتریان ممکن است برای شکل دادن
رفتارشان بهکارگیرند ،اطالعاتی است که از رفتارهای سایر مشتریان جمعآوری شده
باشد و آنان نیز بر اطالعاتی اتکا میکنند که از محیط اجتماعی پیرامون خود به دست
میآورند .این اشخاص ،بهعنوان فیلتر اطالعات ورودی عمل میکنند و برای شکلدهی
محیط خدمات مشترک ،به مشتریان دیگر در جهت تفسیر شناخت این زمینهی اجتماعی،
کمک میکنند (اِبای 2و همکاران.)1112 ،
مشتریانی که رفتار شهروندی سایر مشتریان را میبینند ،احتماالً بهنوبهی خود ،این
رفتار را تکرار میکنند (غفاری آشتیانی و همکاران .)0910 ،ضمناً مصرفکنندگان،
موارد مثبت را در خصوص شرکتهای خارجی و محصوالتشان بازتاب میدهند.
درواقع ،مشتریان در معرض مصرفکنندگان با رفتار شهروندی مشتری ،تمایل به
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نشان دادن رفتار مشابه دارند؛ زیرا آنها فکر میکنند که این رفتارها معمول و شایسته
هستند (یی 0و همکاران.)1109 ،
پیشینهی پژوهش
در زمینهی رفتار شهروندی مشتری و ابعاد آن ،میتوان به دستهای از پژوهشها اشاره
کرد .چوی 1و هوانگ 9در سال(  )1101به بررسی سوابق مربوط به شخصیت مشتری
در رفتار شهروندی مشتری که به ارائهدهندگان خدمات سود میرساند پرداختند .آنها
نتایج مطالعهی خود را در دو مرحلهی «رضایت مشتری» و «قصد ادامهی رابطهی
آنها» بررسی کردند .آن دو مطالعهی خود را با نظرسنجی از مصرفکنندگان
آمریکایی در سه نوع از مشاغل خدماتی ادامه دادند که یافتهها و نتایج آنان ،تأثیر مثبت
بُعد شخصیت اجتماعی (از قبیل کمکرسانی و شخصیت فعال) را در رفتار شهروندی
مشتری نشان میدهد .عالوه بر این ،نتایج پژوهش آنان نشان داد که رفتار شهروندی
مشتری ،رضایت مشتریان را افزایش و به سهم خود ،قصد ادامهی رابطه را در آنان

شکل میدهد.
لی 0و یون 2در سال ( ،)1101پژوهشی با عنوان «تأثیر شهروندی مشتری در
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت 2بر قصد خرید» انجام دادند .آنها در پژوهش
خود نشان دادند که اقدامات شهروندان مصرفکنندهی فعال ،یک تصویر مثبت از CSR

را نشان میدهد و بنابراین ،محققان باید لزوم گسترش رفتار شهروندی مشتری را
بهمنظور تقویت درک مثبت  ،CSRمدنظر قرار دهند .همچنین نشان دادند که
مصرفکنندگان آگاه اجتماعی و اخالقی ،توجه بیشتری به فعالیتهای  CSRدارند .از
نتایج دیگر این پژوهش این است که ایجاد یک تصویر مثبت  ،CSRمیتواند بهعنوان
یک مزیت رقابتی استفاده شود .کیم 2و چوی )1102( 1در مطالعهی خود ،مدل نظری
رابطهی بین سه نوع کیفیت تعامل مشتری-مشتری ،شامل «تعامل دوست»« ،تعامل
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همسایه» و «تعامل مخاطب» و نیز کیفیت تجربهی مشتری را بررسی کردند .نتایج
تحقیقات آنان نشان داد افزایش کیفیت تجربهی مشتری ،برای ترویج رفتار شهروندی
در محیطهای خدمات جمعی ،حیاتی و سه نوع کیفیت تعامل مشتری-مشتری ،بر رفتار
شهروندی مشتری ،بسیار تأثیرگذار است.
جانسون 0و رپ 1هم در سال ( )1101در تحقیق خود برای بررسی رفتار کمککنندهی
مشتری ،به مدلی هشتبعدی برای توصیف رفتارهای کمککنندهی مشتری 9رسیدند.
ابعاد مدل جانسون و رپ ،شامل رفتارهای توسعهدهنده ،0حمایتکننده ،2بخشنده،2
فزایندهی مقدار ،2تأمینکنندهی اطالعات رقابتی ،1پاسخدهنده به تحقیقات،1
توصیفکنندهی برند 01و رفتارهای فزایندهی قیمت 00هستند.
باو01

و همکارانش در سال ( )1111رفتار شهروندی را تبلیغات مثبت

دهانبهدهان09

دانستند که بیانگر برقراری ارتباط مطلوب بین برند ،محصول ،سازمان یا خدمت و
ارتباطی دوطرفه و غیررسمی با موضوع سازمان است که میان گوینده و شنونده ،با
نیتی غیرتجاری ،برقرار میشود .آنان در مطالعهی خود ،روابط وابستگی ،00مشارکت
در فعالیتهای سازمان ،02اعمال خیرخواهانه در جهت تسریع امور ،02انعطافپذیری،02
ارائه پیشنهاد در راستای بهبود خدمات 01و صدای مشتری (اعالم نارضایتی) 01را از
ابعاد رفتار شهروندی مشتری دانستند.
عالوه بر پژوهشهای خارجی ،پژوهشهایی نیز در کشورمان در زمینهی رفتار
شهروندی مشتری انجام شده است .شاهطهماسبی و مزارعی ( ،)0911در مطالعهای در
1

. Johnson
Rapp
3. CHB
4. Expending Behaviors
5. Supporting Behaviors
6. Forgiving Behaviors
7. Increasing Quantity Behaviors
8. Competetive Information Behaviors
9. Responding to Research Behaviors
10. Displaying Brand Behaviors
11. Price Increase Behaviors
12. Bove
13. Posotive Word of Mouth
14. Display of Relationship Affilation
15. Paticipation in Firms Action
16. Benevolent Act of Service Facilitations
17. Flexibility
18. Suggestions for Service Improvements
19. Voice
2.
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سال  ،0911حمایتهای اجتماعی و تعهد عاطفی مشتریان را بر بروز رفتار شهروندی
مشتری ،مؤثر ارزیابی کردند .نتایج تحقیق آنان نشان میدهد که فراهم آوردن ایجاد
شرایطی که بتواند از فشار زمانی بر مشتریان بکاهد ،زمینهها و شرایط الزم برای
رفتار شهروندی را فراهم میآورد.
حمدی ( )0912نیز در سال  ،0912در پژوهشی با عنوان «تأثیر حمایتهای اجتماعی
توسعهپذیر بر رضایتمندی مشتری و رفتار شهروندی» ،جوامع برندی را بهصورت
جامع بررسی کرده است .نتایج تحقیق وی نشان میدهد که حمایت اجتماعی (شامل
حمایت اطالعاتی و حمایت عاطفی) بر رضایتمندی و رفتار شهروندی مشتری ،با
عواملی چون ارائه بازخورد به شرکت ،معرفی شرکت به دیگران و کمک به سایر
مشتریان ،تأثیرگذار است.
بابایی دهکردی و همکارانش ،در سال ( ،)0912کیفیت خدمات ادراکشده ،بر رفتار
شهروندی مشتریان در باشگاههای ورزشی شهر اصفهان را با نقش میانجی تعهد
مشتری ،مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این تحقیق ،نقش تعهد مشتریان را بهعنوان نقش
میانجی ،مورد تأیید قرار داد و همچنین نشان داد که کیفیت خدمات ،یکی از عوامل مهم
و اساسی تأثیرگذار بر رفتار شهروندی مشتری و تعهد مشتریان است.
مطالعهی مبانی نظری رفتار شهروندی مشتری ،علل و ابعاد آن و مرور اجمالی
پژوهشهای داخلی و خارجی صورتگرفته در این زمینه ،محققان را بر آن داشت که
بهمنظور طراحی یک مدل جامع رفتار شهروندی مشتری ،اهداف و پرسشهای اصلی
خود را بهصورت زیر مطرح کنند:
چه شرایط علّی در رفتار شهروندی مشتری مؤثر است؟ چه ابعادی در رفتار شهروندی
مشتری باید مورد توجه قرار گیرد؟ چه محیط و شرایط زمینهای در بروز این رفتار
مؤثر است؟ شرایط مداخلهگر در این رفتار کداماند؟ راهبردها و عوامل تسهیلکننده و
بازدارندهِ رفتار شهروندی مشتری کداماند؟ و چه پیامدهایی از پیادهسازی این رفتار
حاصل میشود؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر نوع هدف ،بنیادی است .برای طراحی مدل مدنظر این پژوهش،
از نظریهی دادهبنیاد استفاده شده است که در اجرای آن ،محقق با استفاده از دیدگاه
پاسخدهندگان به تحقیق ،مشکل یا مسئله را در قالب مدلی مفهومی در مورد آنچه اتفاق
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میافتد ،بهصورت یکپارچه به دست میآورد (کالنسی 0و وینس .)1101 ،1برای اکتشاف
دادههای این تحقیق ،از مصاحبهی نیمهساختاریافته استفاده شد و برای تحلیل دادههای
کیفی گردآوریشده ،با استفاده از نرمافزار مکس کیو دی اِی ،سه مرحلهی کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی انجام شد تا درنهایت ،مدلی از نظریه ،خلق و تصویر شود.
جامعهی آماری این پژوهش ،خبرگان صنعت در حوزهی فروش لوازم خانگی و
استادان دانشگاهی خبره در حوزهی بازاریابی بودهاند .معیار خبرگی ،حداقل ده سال
سابقۀ فعالیت در حوزۀ لوازم خانگی یا حداقل پنج سال سابقۀ تدریس دانشگاهی در
رشتۀ بازاریابی با سابقۀ پژوهش در حوزهِ رفتار مصرفکننده بوده است .در این
راستا ،همگام با روششناسی نظریهی دادهبنیاد ،برای انتخاب اعضای نمونه،
نمونهگیری هدفمند از افرادی که بر مبنای قضاوت شخصی و دسترسیهای محققان،
مفیدترین اطالعات را دارند ،انجام شد .در این تحقیق ،محققان با  01مصاحبه ،به لحاظ
دادهها به اشباع رسیدند؛ اما برای حصول اطمینان از جمعآوری دادههای کافی،
مصاحبهها تا  09نفر ادامه پیدا کرد .از این تعداد 2 ،نفر عضو هیئتعلمی و  2نفر فعال
در حوزهی فروش لوازم خانگی بودند که  0نفر از آنان ،مدرک کارشناسی و  9نفر از
آنان ،مدرک کارشناسی ارشد داشتهاند و ضمناً  1نفر از مصاحبهشوندگان خانم بودند.
تمامی مصاحبهها ضبط و پس از هر مصاحبه ،متن گفتوگو پیادهسازی شد و
سطربهسطر مورد تحلیل قرار گرفت .بهمنظور بررسی پایایی پژوهش ،از دو روش
«کثرتگرایی در شیوه» و «کثرتگرایی در پژوهشگر» استفاده شد .در کثرتگرایی در
شیوه که بازآزمون روش کار است ،سه مصاحبه از میان مصاحبههای انجامشده
انتخاب و کدگذاری آنها ،پس از  02روز ،مجدداً تکرار شد که محاسبهی انجامشده،
نشان از تشابه  10درصدی داشت .روش بعدی ،کثرتگرایی در پژوهشگر یا آزمون
قابلیت اطمینان برای شناسهگذاران است که برای این منظور ،سه مصاحبه توسط دو
نفر ،بهصورت مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و میزان تشابه در کدگذاریها  21درصد
به دست آمد.

Clancy
Vince

1.
2.
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يافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر ،کدگذاری دادهها در سه مرحلهی کدگذاری باز ،0کدگذاری

محوری1

و کدگذاری انتخابی 9انجام شد که در ادامه شرح داده میشود.
در نخستین مرحله از کدگذاری که کدگذاری باز نامیده میشود ،با ذهنی باز ،به
نامگذاری مفاهیم پرداختیم و محدودیتی برای تعیین کدها قائل نشدیم و تالش کردیم
با مرور مجموعه دادههای گردآوریشده ،مفاهیم مستتر در آن را بازشناسی کنیم .در
این مرحله ،ابتدا کدهای باز شناسایی شدند ،و سپس در حین ویرایش و حذف کدهای
مشابه ،کدهای مفهومی ،شناسایی و پس از دستهبندی و طبقهبندی مفاهیم ،مقولهها
شناسایی شدند .درمجموع 002 ،مفهوم و  12مقولهی اصلی و  12مقولهی فرعی
شناسایی شدند .بخشی از چند مصاحبهی انجامشده و کدهای مفهومی بهدستآمده،
در جدول  0آمده است.:
جدول  -1متن و کدهای مفهومی بهدستآمده از مصاحبه
کدهای مفهومی

متن مصاحبه

مصاحبهشونده

 ...در بسیاری از شرکتها ،ارتباط مشتری با صنعت برقرار نیست .باید سیستم

یکی از مدیران

توسعهی

نرمافزاری  CRMکه این ارتباط دائم با مشتری را پشتیبانی میکند ،در شرکتها

صنعت

CRM
تدوین نظام

بهدستآمده

پیادهسازی شود که متأسفانه در حال حاضر اصالً وجود ندارد .رسالت دولت،

استاندارد و

دخالتهای قوی و سنگین شده است؛ درحالیکه دولت رسالت دارد بهمنظور تقویت

رویههای بومی

تولید داخلی ،چند عامل را تقویت کند :یک مورد آن ،موضوع ایزوها و استانداردها

تسهیل شرایط

است تا ما صرفاً دنبال کسب گواهی نباشیم .دولت باید شرایط خرید را آسان کند ...

خرید کاالی
داخلی

 ...دولت باید موانع بر سر راه صادرات را برطرف کند و ما هم باید در جهت ارتقای
فرهنگ سازمانی تالش کنیم ...

یکی از اعضای

رفع موانع

هیئتعلمی

صادرات
فرهنگ
سازمانی

 ...افرادی هستند که تخصصشان تبلیغات است .این تبلیغات میتواند اینترنتی باشد
...

تبلیغات اینترنتی

یکی از
فروشندگان

منبع :یافتههای پژوهش

1.

Open Coding
Axial Coding
3. Selective Coding
2.
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طبق نظر استراوس 0و کوربین ،)0111( 1پژوهشگر میتواند همزمان با گردآوری
دادهها ،با کمک یادداشتهای نظری ،به ثبت عقاید خود در تعامل با داده بپردازد؛
بهصورتی که تکیهی آن ،بر مشخص کردن یک مقوله (پدیده) با در نظر گرفتن شرایطی
باشد که باعث ایجاد آن میشوند (جابری منش و همکاران .)0911 ،در کدگذاری
محوری ،یک مقوله یا پدیدهی اصلی ،بهعنوان مرکز یا محور معرفی میشود.
آن دسته از رویدادها و وقایعی که بر روی پدیدهها اثر میگذارند ،عوامل علّی نامیده
میشوند (استراوس و کوربین .)1100 ،این مقولهها سبب ایجاد مقولهی محوری
میشوند که در ادامه ،در خصوص آن بحث خواهیم کرد .در جدول  ،1مفاهیم و
مقولههای شرایط علّی فهرست شدهاند است.
جدول  -4مفاهیم و مقولههای مربوط به عوامل علّی
بُعد

مقولهها

مفاهیم

تجربهی خرید

تجربهی خرید موفق (رضایت مشتری ،نوستالژیهای خوش در کنار محصول) تجربهی
خرید ناموفق

مشوقهای خرید

استفاده از فناوریهای برتر در محصوالت ،باور به اینکه کاالی خارجی بهتر است ،توجه

محصول خارجی

مشتری به نام برند محصوالت ،ضرورت رعایت استانداردها توسط تولیدکننده ،کیفیت بهتر
نسبت به تولیدات داخلی

مشوقهای خرید

آگاهی و شناخت مستقیم به فرایند تولید برخی محصوالت ،باور به ایجاد اشتغال برای نیروی

محصول داخلی

کار داخلی ،باورهای مذهبی ،تبدیل محصول به نماد ملی ،حس ملیگرایی ،قیمت ارزانتر
محصول داخلی ،کاهش خروج ارز

موانع

خرید

محصول داخلی

عدم باور واقعی به محصوالت ایرانی ،عدم تداعی برند داخلی ،عدم حس ملیگرایی واقعی،
کیفیت پایین برخی از تولیدات داخلی ،محدودیتهای فناورانهی تولیدات داخلی ،نبود نمونهی

علّی
عوامل

بدبینی به تولیدات ملی ،خدمات پس از فروش ضعیف ،سختگیری نسبت به تولیدات ملی،

داخلی
خرید

باورهای سیاسی مردم دربارهی کشور سازنده ،قیمت گرانتر محصوالت خارجی ،تقلبی

محصول خارجی

بودن بسیاری از محصوالت ،محدودیت واردات محصوالت معتبر ،نبود امکان دریافت خدمات

موانع

پس از فروش ،واردات کاالهای بیکیفیت چینی
ویژگی

برند تولیدکننده ،تفاوت میان تبلیغات و واقعیت محصول ،تالش برای بهبود محصوالت ،کشور

تولیدکننده

تولیدکننده

ویژگی محصول

ارزشمند بودن کاال ،امکانات جانبی ،فناوری تولید ،خدمات پس از فروش ،در دسترس خریدار
بودن ،زیبایی ظاهری ،قیمت ،کیفیت

ویژگی مشتری

احساس نیاز ،اعتماد داشتن به توصیهکنندهی محصول ،اعتماد کردن به تولیدکننده ،تصور
بی دلیل برتری کیفیت خارجی ،وضعیت کیفیت محصوالت داخلی ،تالش برای خرید کاالی
باکیفیت بدون توجه به کشور تولیدکننده ،جوان بودن (ریسکپذیر بودن و نوگرا بودن)،
خودمحوری خریدار ،ظاهر مشتریان

منبع :یافتههای پژوهش

Strauss
Corbin
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عوامل زمینه ای ،الگوهای پایداری هستند که با زمان و مکانی خاص عجین شدهاند و
مجموعهی موقعیتهایی را ایجاد نمودهاند که افراد و سازمانها ،تحت این موقعیتها،
از خود کنش /واکنش نشان میدهند (استراس و کوربین .)1111 ،در جدول  9میتوان
مفاهیم و مقولههای مربوط به عوامل زمینهای این پژوهش را مالحظه کرد.
جدول  -4مفاهیم و مقولههای مربوط به عوامل زمینهای
بعد

مقولهها

مفاهیم

عوامل اقتصادی

انحصار در صنایع ،تحریمها ،محدودیت مالی خریدار ،محدودیت مالی شرکتها

عوامل سیاسی

حمایت از تولید داخلی
شبکههای اجتماعی و ارتباطات ،قومگرایی،

عوامل زمینهای

مسائل اجتماعی

ایدهآلگرایی ،افزایش سن جامعه
ارزشهای فرهنگی ،چشموهمچشمی ،خودنمایی ،ظاهربینی ،غربستیزی ،فرهنگ

مسائل فرهنگی

مصرفگرایی ،فرهنگ بیتفاوتی به برند
تحصیالت ،جنسیت ،درآمد ،سبک زندگی ،سطح آگاهی دربارهی محصوالت ،سن،

ویژگیهای فردی

ویژگیهای شخصیتی

مشتریان
باور به غربگرا بودن
مسئوالن

باور به غربگرا بودن مسئوالن

منبع :یافتههای پژوهش

عوامل مداخلهگر ،شرایط زمینهای عمومی هستند که بر راهبردها تأثیر میگذارند.
(استراس و کوربین .)1111 ،همانطور که در جدول  0دیده میشود ،در پژوهش حاضر،
رفتار تولیدکننده و رفتار فروشنده ،بهعنوان عوامل مداخلهگر شناسایی شدند.
جدول  -8مفاهیم و مقولههای مربوط به عوامل مداخلهگر
بعد

مقولهها

مفاهیم

عوامل مداخلهگر

رفتار

استراتژی هزینهی تولیدکنندگان داخلی ،صداقت تولیدکنندگان در معرفی محصول ،درج نام

تولیدکننده

انگلیسی روی محصوالت ایرانی

رفتار
فروشنده

تعامل با مشتری ،جلب اعتماد مشتری ،رفتار آراسته ،صداقت فروشنده

منبع :یافتههای پژوهش

راهبردها کنشها یا برهمکنشهای خاصی هستند که از پدیدهی محوری منتج میشوند
(استراس و کوربین .)1111 ،در پژوهش حاضر ،پس از جمعبندی مفاهیم و ظهور
مقولهها ،نقش حکومت و نقش شرکتها ،شناسایی شده و در جدول  2نشان داده
شدهاند.
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جدول  -5مفاهیم و مقولههای مربوط به راهبردها
بعد

راهبردها

مقولهها

مفاهیم

نقش
حکومتها

اعتماد به جوانان تحصیلکرده ،ایجاد امکان رقابت و سیاست ضدانحصاری ،تدوین نظام استاندارد
و رویههای بومی ،تسهیل شرایط خرید کاالی داخلی ،رفع موانع صادرات ،فرهنگسازی

نقش
شرکتها

استفاده از مدیران توانا ،اعتمادسازی ،تبلیغات ،توجه به مشتریمداری ،توسعهی ،CRM
سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه

منبع :یافتههای پژوهش

پیامدها شامل خروجیهای حاصل از بهکارگیری راهبردها هستند (استراس و کوربین،
 .)1111در پژوهش حاضر ،خرید ،خرید مجدد ،سودآوری ،قصد خرید و مزیت رقابتی،
بهعنوان پیامد در نظر گرفته شده است.
استفاده از کدگذاری انتخابی و خلق نظريه
فرایند کدگذاری باز ،با ظهور مقولهی محوری که دغدغهی اصلی مشارکتکنندگان را
پیرامون مسئلهی پژوهش نشان میدهد ،پایان مییابد« .کدگذاری انتخابی» ،فرایند
یکپارچهسازی و بهبود مقولهها است (استراوس و کوربین .)0111 ،در مراحل بعدی،
تمرکز مطالعه و دادههای جمعآوری انتخابی ،بر مقولهی محوری خواهد بود که
بیشترین تغییرات حول دغدغهی اصلی مشارکتکنندگان را توضیح میدهد (داناییفرد
و امامی« .)0912 ،رفتار شهروندی مشتری» بهعنوان مقولهی محوری این پژوهش ،بر
اساس معیارهای داناییفرد و امامی ،مبنی بر مرکزی بودن ،تکرر و تناوب در دادهها،
مرتبط بودن با سایر مقوالت ،داللتهای آشکار و جالبتوجه برای خلق نظریهی رسمی،
قدرت تبیین و ارتباط آسان آن با سایر متغیرها« ،رفتار شهروندی مشتری» ،با استفاده
از نرمافزار مکس کیو دی اِی مورد قضاوت تحلیلی قرار گرفت و تأیید شد.
در جدول  ،2مقولهی محوری این پژوهش ،بههمراه مفاهیم مربوط به آن ،آورده شده
است.
جدول  -6مقولهی محوری و مفاهیم مربوط به آن
بعد

مقولهها

محوری

مقولهی

محوری

رفتار شهروندی
مشتری

مفاهیم
بردباری ،تبلیغات شفاهی ،وفاداری ،حضور در زمان خرید آشنایان ،کمک به فروشنده در
شناخت نیاز مشتریان

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به تجزیهوتحلیلهای انجامشده و کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،مدل
پژوهش بهصورت نمودار  0دست آمد:
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عوامل مداخلهگر

رفتار فروشنده

عوامل علّی

رفتار تولیدکننده

مقولهی محوری
(رفتار شهروندی مشتری)

راهبردها

پیامدها

تجربهی خريد
بردباری

خريد محصول

مشوقهای خريد
محصول داخلی
تبلیغات شفاهی

مشوقهای خريد

نقش

خريد مجدد

حکومتها

محصول

محصول خارجی

وفاداری

ويژگی مشتری

سودآوری
ويژگی تولیدکننده

حضور در
زمان خريد
آشنايان

ويژگی محصول

قصد خريد

نقش

موانع خريد محصول
داخلی

کمک فروشنده

شرکتها

در شناخت

مزيت رقابتی

نیاز مشتريان

موانع خريد محصول
خارجی

عوامل زمینهای
ويژگیهای فردی

مسائل

باور به غربگرا بودن

عوامل

عوامل

مشتريان

فرهنگی

مسئوالن

سیاسی

اقتصادی

نمودار  -1مدل پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

عوامل
اجتماعی
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ،با هدف ارائه الگویی برای تبیین رفتار شهروندی مشتری ،آغاز و با
استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعت در حوزهی لوازم خانگی انجام شده
است .با توجه به نیاز گستردهی عموم خانوادهها به لوازم خانگی و تنوع آنها و نیز
مواجهه با انبوهی از تبلیغات ،مصرفکنندگان ،بر اساس تصویر ذهنی از محصوالت
موجود ،اقدام به خرید میکنند .تنوع انواع برندها در این صنعت و حضور کشورهای
پیشرفته با ارائه فناوریهای بهروز در این حوزه ،نیز موجب رقابتی فراگیر شده است.
از سوی دیگر ،محققان معتقدند که مشتریان بهعنوان عوامل ایجادکنندهی ارزش افزوده
عمل میکنند و میتوانند بخش مهمی از دارایی و منابع شرکتها باشند (گودیر 0و
اسکیمد 1119 ،1و سریواستاوا 9و همکاران .)1110 ،این نشان میدهد که مشتریان ،یک
منبع راهبردی ارزشمند ،نادر ،غیرقابل تقلید و غیرقابل تعویض برای شرکتها هستند
(بارنی0110 ،0و گودیر و اسکمید .)1119 ،این مشتریان ممکن است با رفتارهای
داوطلبانه و غیرمتمرکز ،از قبیل پشتیبانی از مشتریان دیگر برای بهبود خدمات یا ارائه
بازخوردهای ارزشمند ،از شرکت حمایت کنند .این رفتارهای شهروندی مشتری ،بهطور
فزایندهای ،منجر به عملکرد سازمانی مؤثر میشود .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر،
تبیین شرایط تأثیرگذار بر رفتار شهروندی مشتری و همچنین دستیابی به پیامدها و
راهبردهای آن است که میتواند هم برای یک بازاریاب در حوزهی لوازم خانگی و هم
از نگاه یک مشتری جذاب باشد .با نگاهی به پیامدها و راهبردهای این پژوهش ،نقش و
تأثیرگذاری رفتار شهروندی مشتری در سودآوری سازمان مشهود است .پس از
تجزیهوتحلیل دادهها ،مقولههای تجربهی خرید ،مشوقهای خرید محصول خارجی،
مشوقهای خرید محصول داخلی ،موانع خرید محصول داخلی ،موانع خرید محصول
خارجی ،ویژگی تولیدکننده ،ویژگی محصول و ویژگی مشتری ،بهعنوان شرایط علّی
تأثیرگذار بر رفتار شهروندی مشتری شناسایی شدند .راهبردهای این پژوهش ،نقش
حکومتها و نقش شرکتها هستند که به ایجاد پیامدهای خرید ،خرید مجدد ،سودآوری،
قصد خرید و مزیت رقابتی منجر میشوند .تحقق این راهبردها ،با وجود عوامل زمینهای
مانند عوامل اقتصادی ،عوامل سیاسی ،مسائل اجتماعی ،مسائل فرهنگی ،ویژگیهای
1.

Gouthier
Schmid
3. Srivastava
4. Barney
2.
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فردی مشتریان و باور به غربگرا بودن مسئوالن ،امکانپذیر است .عالوه بر عوامل
فوق ،رفتار تولیدکننده و رفتار فروشنده ،بهعنوان عوامل مداخلهگر این پژوهش ،بر
راهبردها اثر میگذارند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که شرایط علّی مذکور ،باعث
بروز رفتار شهروندی مشتری میشود و وقتی مشتریان این رفتار را از خود بروز
میدهند ،راهبردهای پژوهش ،یعنی نقش و جایگاه شرکتها و حکومتها ،میتوانند در
تداوم بروز این رفتار و همچنین قصد خرید ،مؤثر باشند .درواقع ،کسبوکارها باید از
این راهبردها نهایت استفاده را داشته و با استفاده از مدیران توانا ،به اعتمادسازی در
این صنعت ،توجه ویژه داشته باشند .سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تبلیغات
میتواند حیات سازمان را در عرصهی رقابت حفظ کند .توسعهی سیستم مدیریت
ارتباط با مشتری 0باید در برنامههای توسعهی سازمانها قرار گیرد و با استفاده از
آن ،زمینهی تحرک و پویایی مشتریان را ایجاد کنند .شرکتها باید با توسعهی یک
سیستم سامانهی مدرن طراحیشده برای آموزش رفتار شهروندی به مصرفکنندگان،
مشارکت مصرفکننده را در فعالیتهای  CRMافزایش دهند .سازمانها باید از طریق
ارزشآفرینی و ارائه ارزش و خدمات اضافی به مشتریان ،شرایطی را ایجاد کنند که
مشتریان ،ارزش افزوده و فوقالعاده را درک نمایند و زمینهی بروز رفتار شهروندی
مشتری ایجاد شود .حکومتها با تدوین نظام استاندارد و رویههای بومی ،رفع موانع
صادرات و ایجاد امکان رقابت و سیاستهای ضد انحصاری ،میتوانند به صاحبان
کسبوکار ،در مسیر توسعه و پیشرفت ،کمک نمایند .بهعبارتدیگر ،برای رسیدن به
پیامدهایی همچون قصد خرید مجدد ،سودآوری و مزیت رقابتی ،نقش صاحبان
کسبوکار و حکومتها اساسی است.
این پژوهش ،در روند اجرا با محدودیتهایی هم روبرو بوده است .با توجه به اینکه
جامعهی آماری این تحقیق ،استادان دانشگاه و خبرگان صنعت لوازم خانگی بودند،
تعمیم آن به کاالهای دیگر ،با محدودیت روبرو است و از طرفی ،با توجه به اینکه ابزار
نظرسنجی ،مصاحبه بوده است ،محدودیتهایی در انجام مصاحبه وجود داشت و مانند
اغلب مطالعات مبتنی بر نظریهی داده بنیاد ،یافتهها بر اساس دسترسی به افراد
مصاحبهشونده و تخصیص زمان با محدودیت روبرو بود .با اینحال ،بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود:
CRM

1.
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یک سامانهی نوین ارتباط با مشتری و پشتیبانی اصولی ،طراحی و برای

خدمت به مشتریان استفاده شود تا مشارکت مشتری در امور سازمان بیشتر گردد.


کشف بینش ،نظرسنجی و نیازسنجی از مشتریان و نیز تحلیل خواستهها و

رفتار آنان ،بهطور مستمر در دستور کار سازمانها (بهویژه ،نمایندگیهای برندهای
معتبر در حوزهی لوازم خانگی) قرار گیرد؛ زیرا خروجی این فرایندها ،نقش بسزایی در
افزایش رضایت مشتریان خواهد داشت و به دلیل شناخت بیشتر مشتریان از این طریق،
برقراری روابط بلندمدت با آنان تسهیل خواهد شد.


ایجاد باشگاه مشتریان ،ارائهی تخفیفهای ویژه و گردهماییهای مشتریان

ارزندهی وفادار ،برای تعامل و ارتباط منظم با مشتریان ،در جهت پویایی سازمان،
پیشنهاد میشود .این برنامه باعث افزایش وفاداری مشتریان و ارتباطات مؤثر آنان با
یکدیگر خواهد شد.


نگاه سنتی به مشتری ،بهعنوان فرد نیازمند ،کامالً اشتباه است و در دنیای

رقابتی امروز ،مشتری باعث بقای سازمان است .بهتر است کارکنانی که در ارتباط
مستقیم با مشتریان هستند ،مهارتهای ارتباطی را آموزش ببینند.


با عنایت به مقولهی اعتماد به تولیدکننده که از شرایط علّی در این پژوهش

است ،اعتمادسازی برای تولیدکنندگان ،باید در اولویت قرار گیرد؛ بهطور مثال ،ارائه
اطالعات درست در شناسنامهی کاال ،ضمانت معتبر در محصوالت لوازم خانگی و
پشتیبانی صحیح در نصب و آموزش و تعویض قطعات ،بسیار حائز اهمیت است.
هرچند در این پژوهش ،به دنبال تدوین یک استراتژی نبودهایم ،اما نتایج این پژوهش،
به استراتژیستها نیز کمک خواهد کرد و با درک بهتر فرایندهای تصمیمگیری
مصرفکنندگان ایرانی و حتی بینالمللی ،زمینهی تحقیق را برای محققان آینده آماده
خواهد کرد.
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Introduction: Nowadays, the manufacturing and supply of beautiful products is an
important factor which can attract customers and motivate their purchase intention
through point of sale (POS) marketing. Thus, there is a challenge for manufacturers
and stores to attract customers. According to research in this field, the level of
customers' trust and the perceived risk that they have when buying from
manufacturers and stores has a significant impact on the relationship between their
mental image and their purchase intention. Consumers have the ability to develop
strong emotional attachments as well as deep relationships with brands to meet their
functional, materialistic and emotional needs, which occurs through features such as
designing a beautiful product. Great coordination between beautifully designed
products and consumer tastes increases the ability of products to convey this special
value to brands. Products with a high aesthetic value create a sense of emotional
belonging among customers and consumers. In other words, there is a close
relationship between the aesthetic features of a product and the emotional responses
of consumers. In general, choosing a product with a high aesthetic value, a suitable
design and a nice color as well as good performance lead to a sense of excitement
and satisfaction among customers. The present study was carried out with the aim of
increasing knowledge in the field of consumer behavior, especially to stimulate and
induce responses in buyers with beautiful products at the point of sale. The study
also seeks to investigate the aesthetic effect of products on purchase intention at the
point of sale with the mediating role of emotional attachment and the moderating
role of consumer goals.
Methodology: This is a cross-sectional descriptive-survey study. The statistical
population of the research included the customers of Iranian and foreign home
appliances in Tehran. In total, 400 customers were selected by a random sampling
method. The data collection tool was a standard questionnaire and the Structural
Equation Modeling (SEM) technique. The Partial Least Squares approach (Smart
PLS) was employed to test the hypotheses and the conceptual model.
Results and Discussion: The research findings reveal that aesthetic products have
significant effects on purchase intention as well as purchase commitment. The
indirect effect of these products is through the mediating variable of emotional
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attachment is significant. Purchase commitment has a significant effect on purchase
intention. Functional goals positively and significantly affect the relationship
between emotional attachment and purchase intention; however, the relationship
between emotional attachment and purchase commitment is not significant.
Moreover, materialistic goals positively and significantly affect the relationship
between emotional attachment and purchase commitment, but they are not
significant in the relationship between emotional attachment and purchase intention.
The results of the Mann-Whitney U test suggest that the mean ratings of foreign
products are higher than those of domestic products and that foreign brands are in a
better position than the Iranian brands.
Conclusion: According to the results of this study, people who experience higher
emotional responses with beautiful products tend to maintain a relationship with
those brands and return to buy them again. It can be concluded that the attention of
household appliance manufacturers to the beauty of products has a significant effect
on the sensory evaluation of customers and encourages them to buy those brands.
Also, satisfaction with the purchased product can lead to repurchase or purchase
commitment. According to the findings of this study, consumers who purchase
foreign brands have more emotional attachment than those who buy domestic
brands. The purchase commitment and purchase intention among the consumers of
foreign household appliance brands are higher than in those who buy domestic
appliance brands. Therefore, household appliance manufacturers and sellers should
consider sensory evaluation in product design and color selection, persuade
customers to buy using point-of-sale marketing and make them experience an
exciting purchase that satisfies them. The products designed based on aesthetic
principles are able to create positive feelings or instinctive reactions that motivate
consumers to buy, so appliance manufacturers should consider aesthetics for their
products. There is a close relationship between the aesthetic characteristics of a
product and the emotional responses of consumers, and scientific evidence shows
how the aesthetic characteristics of a product stimulate and create an emotional
response. According to the results of this study, aesthetic products stimulate the
emotions of consumers; a product with higher aesthetics is more likely to have a
significant impact on consumers' positive emotions. Aesthetic values, as a mediator,
play an important role to stimulate emotions. Furthermore, the results suggest that
designing a product with high aesthetics stimulates consumers' emotions, which can
lead to consumer purchase intention (CPI). Also, consumers believe that the purpose
of their purchase is their favorite quality and features. They believe that beautiful
and efficient products have a significant impact on achieving their purposes. They
stated that they purchase household appliances to meet their functional and
materialistic needs. Given that those products are classified as durable ones, most
consumers believe that their purpose is to have good function of the products.
Manufacturing companies can pay more attention to this issue.
Keywords: Consumer goals, Emotional attachment, Aesthetics of products,
Purchase intention, Purchase commitment.
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زیباشناختی محصوالت بر قصد خرید در نقطه فروش با
نقش میانجیگری تعلق عاطفی و نقش تعدیل كننده اهداف مصرفكننده انجام شد .پژوهش
حاضر توصیفی -پیمایشی و از لحاظ زمانی مقطعی میباشد .جامعه آماری این تحقیق را
مصرفكنندگان لوازم خانگی برندهای ایرانی و خارجی در شهر تهران تشکیل میدهند .تعداد
 011نفر از مصرفكنندگان با استفاده از روش نمونهگیری اتفاقی انتخاب شدند .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بوده و برای بررسی آزمون فرضیهها و مدل
مفهومی از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نرمافزار
 )Smart PLSاستفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد زیباشناختی محصول بر قصد خرید و
تعهد خرید تأثیر معناداری دارد .تأثیر غیرمستقیم زیباشناختی محصول بر قصد خرید و تعهد
خرید از طریق متغیر میانجی تعلق عاطفی معنادار است .تعهد خرید بر روی قصد خرید تأثیر
معناداری دارد .اهداف كاركردی رابطهی میان تعلق عاطفی و قصد خرید را بهطور مثبت و
معناداری تحت تأثیر قرار میدهد ،اما در رابطه بین تعلق عاطفی و تعهد خرید معنادار نیست.
همچنین اهداف مادیگرایانه ،رابطهی میان تعلق عاطفی و تعهد خرید را به طور مثبت و
معناداری تحت تأثیر قرار میدهد ولی در رابطه بین تعلق عاطفی و قصد خرید معنادار نیست.
نتایج آزمون یومن ویتنی حاكی از آن بود كه میانگین رتبههای محصوالت خارجی بیشتر از
رتبههای محصوالت داخلی بود و برندهای خارجی در جایگاه و وضعیت بهتری نسبت به
برندهای ایرانی قرار دارند.
کلمات کلیدی :اهداف مصرفكننده ،تعلق عاطفی ،زیباشناختی محصوالت ،قصد خریدد ،تعهدد
خرید.
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مقدمه
زیباییشناختی محصول میتواند به روشهای مختلف رفاه مصرفكننده را تقویت
كند .گذشته از اینکه محصوالت فقط دلپذیر میشوند ،زیبایی شناسی محصوالت نیز
میتواند در استنتاجهای مصرفكنندگان تأثیر بگذارد (كرولیک و همکاران.)9101 ،0
زیباییشناسی محصول ،شکل بصری اشیاء و تجارب ادراک شدهی در رابطه با بافت،
هارمونی ،نظم و زیبایی آن محصول است .زیباییشناسی یکی از نقشهای ظاهری
محصول است .زیباییشناسی محصول را میتوان مانند بسیاری از موضوعات دیگر
به عنوان یک ویژگی مهم محصول ذكر كرد .برای بعضی از محصوالت ،صدا ،بو و
طعم مهم است ،در حالی كه زیباییشناسی تقریباً برای همه محصوالت از ویژگیهای
مهم است (كاكچی و تکلی .)9191 ،9بازاریابی نقطه فروش برای محصوالت ،هرگز
برای تولیدكنندگان و خردهفروشان به اندازهی چند سال اخیر ،مهم و ضروری نبوده
است (هورستمن .)9102 ،0بر این اساس ،بازاریابان بایستی مصرفكننده را با نمایش
فوقالعادهی محصوالت خود در نقطه فروش تحت تأثیر قرار دهد (استیلی و
همکاران .) 9101،0محصوالت بایستی از میان مجموعهای وسیع برجسته باشند و
خودنمایی كنند ،در غیر این صورت آنها ،راهی به مغز مشتریان نیافته و نمیتوانند
موجب تقویت فعالیتهای پردازش اطالعات مغز شده و توجه مصرفكننده را جلب
كنند (راب و همکاران .)9102 ،5یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در بازاریابی و
رفتار مصرفكننده ،عرصه انتخاب مصرفكننده و رفتار خرید او میباشد
(هورستمن .)9102 ،در بحث پیرامون خرید ،عوامل بسیاری در موضوع درگیر بوده
و بر پیچیدگی آن تأثیرگذار میباشد ،كه مهمترین آنها شامل عوامل فردی ،عوامل
مربوط به كاال و همچنین عوامل موقعیتی هستند (محمودی.)0010 ،
زمانی كه فرد در مورد مسائلی چون ظاهر ،ویژگی احساسی و سمبلهای محصول
تأكید میكند ،كارخانجاتی كه به این مسائل در تولیدات خود توجه میكنند به طور
مشخصی از رقبای خود پیشی میگیرند .آنها متوجه شدهاند برای اینکه بتوانند در
بازار تجاری باقی بمانند باید بتوانند به قلب و احساس افراد وارد شوند (كلینی
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ممقانی و مرشدزاده .)0011 ،ارزش زیباییشناختی یک محصول از اهمیت زیادی
برای مطالعات مربوط به رفتار خرید برخوردار است .زیباییشناسی نه تنها یکی از
ارزشهای جهانی است كه توسط آن همه افراد میتوانند به طور ذاتی زیبایی را درک
و تحسین كنند ،بلکه دارای كاربرد و اثر مستقیمی بر روی انتخاب محصول در نقطه
فروش است (ویلچس مونترو و همکاران .)9101 ،0تمام طراحان در جستجوی پیدا
كردن روندی برای حل مسأله زیباییشناختی در طراحی و توسعه محصوالت هستند.
آنها تالش می كنند ،طرح پیشنهادی خود را با آن روند انجام دهند و از این طریق به
خواستههای سفارشدهندگان خود یعنی كارفرمایان و خریداران جامه عمل بپوشانند
(سلیمانی و حلیمی .)0011 ،تعدادی از مطالعات در بازاریابی بر زیباییشناسی
محصول و پیامدهای مختلف آن بر استراتژیهای محصوالت تمركز داشتهاند.
تحقیقات بازاریابی ،اهمیت زیباییشناسی محصول را به عنوان یکی از منابع مزیت
رقابتی تأیید كرده و شکل محصول را به عنوان ابزاری اساسی برای تأثیرگذاری بر
رفتار مصرفكننده شناسایی كردهاند (نگل و شومان .)9191 ،9قصد خرید در
برگیرنده همه عوامل انگیزشی است كه منجر به رفتار واقعی می شود و منعکس
كننده حدی است كه در آن مصرفكنندگان تمایل به تالش نسبت به انجام رفتار
دارند .هر چقدر قصد خرید باال باشد ،احتمال بیشتری وجود دارد كه خرید واقعی رخ
دهد .قصد خرید میتواند از نگرشها ،هنجارهای ذهنی و كنترل رفتاری مشاهده شده
پیشبینی شود (بچلدا وهمکاران .)9109 ،0مدلهای سنتی قضاوت حسی بر اثرات
مثبت محصوالت زیبا بر روی پاسخهای خرید تاكید داشتهاند .تحقیقات در زمینه
محوریت و مركزیت زیباییشناختی بصری نشان دادهاند كه در مقایسه با محصوالت
با جذابیت زیباییشناختی پایین ،محصوالت با زیباییشناختی باال موجب تحریک و
افزایش تمایل به پرداخت ،طوالنی شدن زمان پاسخ انتخاب افراد ،بهبود تمایز
محصول و افزایش ارزش كاركردی میشوند (به نقل از رینمن و همکاران.)9101 ،
با این حال ،اغلب منابع موجود بیشتر بر شیوه واكنش افراد به عناصر طراحی مختلف
متمركز بودهاند ،در حالی كه نقش انگیزهها و ویژگیهای مصرفكنندگان تا حد
زیادی مطالعه نشده است (كیتوری و همکاران .)9112 ،0استراک و داتج)9110( 0
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نشان دادند كه میتوان از مدلهای روان شناختی پردازش سلسلهمراتبی پیروی كرد
و یک رویکرد یکپارچه را برای توضیح شیوه ارزیابی محصوالت زیباییشناختی در
نقطه فروش توسط مصرفكنندگان ارائه داد .بررسی پژوهشهای پیشین نشان دادند
كه زیباشناختی محصول با نقش میانجیگری تعلق عاطفی و نقش تعدیلگری اهداف
مادیگرایانه میتواند بر قصد خرید تأثیرگذار باشد (ویلچس مونترو و همکاران،
9101؛ كومار و همکاران9105 ،؛ تیانیو و همکاران 9؛ كاندی و همکاران9102 ،؛
مازورچی و همکاران 9100؛ هوگ و آلبا.)9100 ،
علیرغم مطالعات متعدد در خصوص قصد و تعهد خرید ،تا كنون كمتر تحقیقی به
بررسی نقش و تاثیر زیباشاختی محصول در این رابطه با در نظر قرار دادن نقش
میانجی تعلق عاطفی و نقش تعدیل كننده اهداف (مادی گرایانه و كاربردی) مصرف
كننده پرداخته است .با توجه به اینکه صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع پویا و مورد
توجه اغلب افراد برای رفع نیازهای اساسی و ضروری میباشد لذا اهمیت زیبایی
محصول در این صنعت نیز قابل توجه است .بنابراین برای متقاعد كردن
مصرفكنندگانی كه قصد خرید محصوالت لوازم خانگی را دارند ظاهر زیباشناختی
محصول به عنوان یکی از شاخصهای تاثیر گذار بر انتخاب محصول اهمیت پیدا
میكند و بهتر است كه مورد توجه تولیدكنندگان داخلی این صنعت قرار گیرد .زیرا كه
اولویتهای بصری به خصوص در نقطه فروش اطالعاتی را ارائه میدهد كه به شکل
سریع و مستقیم حواس مصرفكننده را به خود جلب میكند .بنابراین مدیران این
صنعت باید از ظاهر محصوالت نوآورانه خود برای ایجاد نشانههای بصری اطالعات
موثقی را به مصرفكنندگان ارائه دهند و توجه ویژهای به این مهم داشته باشند.
برای تولیدكنندگان لوازم خانگی مهم است كه نسبت به تاثیر زیباشناختی محصوالت
بر قصد خرید و تعهد خرید در نقطه فروش آگاه باشند و بدانند تا چه حد بر
تصمیمگیری خرید مصرفكنندگان تاثیرگذار است .در صورتی كه اگر تولیدكنندگان
داخلی این صنعت به زیباشناختی محصوالت خود و همچنین اولویتهای بصری در
نقطه فروش كه توجه مصرف كنندگان را به خود جلب كند و احساس آنها را
برمیانگیزاند و قصد آنها را به خرید نزدیکتر میكند توجه آنچنانی نداشته باشند،
این مصرفكنندگان متمایل به خرید از محصوالت مشابه خارجی خواهند شد یا در
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خرید خود تجدید نظر خواهند كرد .مساله اصلی این است كه میزان توجه
تولیدكنندگان صنایع لوازم خانگی داخلی به موضوع زیباشناختی نسبت به
تولیدكنندگان خارجی كه در بازارها فعالیت دارند در سطح مطلوبی نمیباشد ،كه این
مساله باعث میشود مصرف كنندگان به سمت محصوالت تولیدكنندگان خارجی سوق
داده شوند .سوالی كه مطرح میشود این است كه :زیباشناختی محصوالت با نقش
میانجیگری تعلق عاطفی چه تأثیری بر قصد خرید و تعهد خرید دارد؟ و تعلق عاطفی
با نقش تعدیلگری اهداف مادیگرایانه و اهداف كاركردی چه تأثیری بر روی قصد
خرید و تعهد خرید دارد؟ همچنین تعهد خرید بر قصد خرید چه تأثیری دارد؟

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
در این بخش با بررسی مفاهیم نظری و تجربی موضوع ،فرضیهها تدوین و مدل
مفهومی ارائه میشود.
زيباشناختی محصوالت ،تعلق عاطفی و پاسخ خريد
نخستین بخش از مدل مفهومی بر پردازش حسی و عاطفی محصوالت زیباییشناختی
متمركز است .تحقیقات قبلی نشان دادهاند كه محصوالت زیباییشناختی میتوانند
موجب تحریک پاسخهای خرید و پردازش عاطفی شوند (ویلچس مونترو و همکاران،
9101؛ رینمن و همکاران .)9101 ،0یکی از پیش نیازهای موفقیت بازاریابی ،طراحی و
ارائة محصولی است كه بتواند تا حد بسیار زیادی نیازها و خواستههای مشتری را
ارضا كند .ممکن است مصرفكنندگان ویژگیهایی فراتر از جنبههای كاركردی
محصول مانند معیارهای زیباییشناسی (اندازه ،شکل ،جنس ،رنگ و )..تداعیهایی در
ذهن داشته باشند (موسوی .)0015 ،طراحی محصول میتواند پاسخهای عاطفی را از
دو طریق مختلف ایجاد كند :زیباییشناسی و سمبلیسم (بزتپ .)9112 9،مطالعات
پیشین ،نشان دادهاند كه هنگام استفاده از احساسات برای ارزیابی محصوالت
زیباییشناختی در نقطه فروش ،مصرفكنندگان در پردازش عاطفی مشاركت كرده و
حس ارتباط و هیجان را در فرم تعلق عاطفی ایجاد میكنند (لویکا .)9100، 0به عالوه،
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2.

 080نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1044

میتوان گفت كه تعلق عاطفی منجر به تحریک تمایل برای نزدیکی و ارتباط با
محصول زیبا از طریق خرید شود .دلیل آن این است كه محصوالت زیبا ،محصوالت
حسی غنی بوده و ارزیابیهای حسی از یک محصول موجب تحریک پردازش عاطفی
میشود ،كه بر انتخاب مصرف كننده اثر دارد (بیسواز و همکاران .)9100 ،0نتایج
تحقیق تامسون و همکاران )9115( 9نشان داد كه تعلق عاطفی موجب طوالنی شدن
ارتباط اولیه با محصول زیباییشناختی از طریق خرید میشود .بنابراین ،مصرف
كنندگان تمایل برای خرید محصول زیبا و تعهد خرید بیشتر برای عدم خرید
محصوالت دیگر و قربانی كردن آنها برای خرید یک محصول زیباتر را تجربه
خواهند كرد (كومار و همکاران .)9105 ،تحقیق چن و همکاران )9101( 0نشان داده كه
جذابیت زیباییشناختی محصول می تواند پاسخ مثبت مصرفكننده را نسبت به
محصول افزایش دهد و همچنین یافتههای آنها اهمیت جذابیت زیباییشناختی در
ایجاد واكنشعاطفی را نشان میدهد .كاندی وهمکاران )9102( 0نشان دادند كه طراحی
زیباییشناختی محصوالت میتواند توجه مصرفكننده را به خود جلب كند و
احساسات آنها را برانگیزاند كه در این صورت انتظارات مصرف كننده را تحت تأثیر
قرار میدهد .با بررسی مطالعات متمركز بر تعلق پس از خرید مشتریان به برندها،
این پژوهش پیشبینی میكند كه مصرفكنندگان تعلق عاطفی به محصوالت
زیباییشناختی را در طی مرحله قبل از خرید تجربه میكنند ،به خصوص زمانی كه
آنها با محصول در نقطه فروش مواجه میشوند .با توجه به آنچه بیان شد فرضیه
یک تا دو به صورت زیر ارائه میشود:
فرضیه اول :زیباشناختی محصوالت با میانجیگری تعلق عاطفی بر روی قصد خرید
در نقطه فروش تأثیر دارد.
فرضیه دوم :زیباشناختی محصوالت با میانجیگری تعلق عاطفی بر روی تعهد خرید
تأثیر دارد.
در قسمت دوم از مدل تحقیق به بررسی زیبایی محصول ،تعهد خرید و قصد خرید
پرداخته میشود .طراحی محصول پاسخهای رفتاری مصرفكننده را تعیین میكنند،
كه شامل دامنهی وسیعی از خروجیهای ممکن از جمله قصد خرید مجدد و رفتارهای
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3. Chen
4. Candi
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بعد از خرید میباشد (انریکه بینگ و همکاران ،9111 ،0بركوس و همکاران.)9111،9
آلن و نگ )0119( 0نشان دادند كه مصرفكنندگان طراحی عملکرد را بر اساس
ویژگیهای ملموس ارزیابی میكنند و رضایت از ویژگیهای ملموس میتواند منجر
به خرید مجدد یا اهداف پیشنهادی شود .در واقع محصوالتی كه انتظارات
مصرفكننده را برآورده میكنند میتوانند رضایت مصرفكنندگان را افزایش دهند و
با پاسخهای رفتاری آنها رابطهی مثبتی برقرار كنند (كیتوری و همکاران.)9111 ،
طراحی زیباشناختی محصول میتواند در رفتار مشتری تأثیر بسیار مهمی داشته
باشد (كاندی و همکاران.)9102 ،
ادبیات بازاریابی اهمیت زیباییشناختی محصوالت با دوام و كاالهای مصرفی را از
نظر افزایش قصد خرید نشان داده است .هانگ و همکاران )9191( 0نشان دادند كه
زیباییشناختی درک شده محصول میتواند بر قضاوت ،قصد خرید و میزان مصرفِ
مصرف كنندگان تأثیر بگذارد.
بیگوین گاگان والكوست بدی )9101( 5در تحقیقی كه انجام دادند دریافتند كه نقش
زیباییشناختی از نقشهایی است كه بیشتر مورد توجه مصرفكنندگان به عنوان
دلیل خرید آنها قرار گرفته است و همچنین زیباییشناختی ادراک شده تاثیر قوی بر
قصد خرید مصرفكننده دارد .باركوس و همکاران ( )9111نشان دادند كه طراحی
زیباشناختی انتظارات مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد.
نتایج تحقیق مازورچی و همکاران )9100( 0نشان داد كه یک رابطهی قوی بین
خودشناسی نمادین ،تعهد و وفاداری به محصول وجود دارد .زیباشناختی محصول
به مصرفكنندگان انگیزه میدهد تا به خرید محصول فکر كنند و همچنین رفتارهای
توجیه شونده را افزایش دهند (كاندی و همکاران .)9102 ،با توجه به آنچه بیان شد
فرضیه سه تا چهار به صورت زیر ارائه میشود:
فرضیه سوم :زیباشناختی محصوالت بر روی قصد خرید در نقطه فروش تأثیر دارد.
فرضیه چهارم :زیباشناختی محصوالت بر روی تعهد خرید تأثیر دارد.
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اهداف مصرفکنندگان ،تعلق عاطفی و پاسخهای خريد
دومین بخش مدل مفهومی تحقیق (شکل )0

نشان میدهد مصرفكنندگان

ارزیابی های شناختی از محصوالت زیبا را به منظور تعیین میزان نقش آنها در
دستیابی به اهداف انجام میدهند .مصرفكنندگان كاركردگرا ،مصرف عمومی
محصوالت را ابزاری برای دستیابی به عملکردی كه آن محصول برای آنها دارد
میدانند (رابرتز و همکاران .)9110 ،0این مصرفكنندگان به دنبال كاركرد محصول
هستند و معموالً از طریق خرید محصولی كه نیاز كاركردی آنها را برطرف كند به آن
دست پیدا میكنند (بلوچ و همکاران .)9110 ،بازاریابها به خوبی اثرگذاری احساسی
یک طراحی خوب و اهمیت و نوع نگاه و احساس مشتری نسبت به یک محصول را
درک كردهاند (كاتلر و كلر ،9ترجمه :امیر جعفری .)0010 ،امروزه تولیدكنندگان با
وجود رقابتهای شدید جهت افزایش كیفیت و تامین نظرات مشتریان خود در كنار
كاهش هزینه ،نیازمند طراحی و ساخت محصوالتی میباشند كه در آن به عواطف و
احساسات حقیقی كاربران توجه شده باشد (هاشمزاده و بهرامی .)0015 ،طرحهای
محصوالتی كه هماهنگی بهتری با سالئق مصرفكنندگان دارند بهتر قادر به انتقال
ارزش ویژهی محصول زیبا در ذهن مصرفكنندگان هستند (باتکاریا و سن.)9110 ،0
محصول میتواند برداشتهایی از ارزش كاربردی ،عاطفی و اقتصادی برای مصرف
كننده ایجاد كند .ادراک از ارزش در سطح محصول میتواند روابطی را كه مصرف
كنندگان با مارکهای تجاری دارند ایجاد كند (زیتامل .)0111 ،0محرکهای مربوط به
دلبستگی به محصول شامل ارزش اجتماعی ،ارزش نوع دوستانه ،ارزش كاركردی،
ارزش عاطفی و ارزش اقتصادی است (كومار و همکاران .)9105 ،شکل ،طرح ،كیفیت،
دوام و كاركرد محصول زیبا به شدت برای مصرفكنندگان كاركردگرا جذاب است،
بنابراین میتوان پیشبینی كرد كه اهداف كاركردی نقش تعدیل گری بین تعلق عاطفی
و پاسخهای خرید را بازی میكند .با توجه به آنچه بیان شد فرضیه پنجم و ششم به
صورت زیر ارائه میشود.
فرضیه پنجم :تعلق عاطفی با نقش تعدیلگری اهداف كاركردی بر روی قصد خرید
در نقطه فروش تأثیر دارد.
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فرضیه ششم :تعلق عاطفی با نقش تعدیلگری اهداف كاركردی بر روی تعهد خرید
تأثیر دارد.
تحقیقات قبلی نشان دادند كه آگاهی از هدف ،مصرفكنندگان را قادر به شناسایی و
ارزیابی ویژگیهای مرتبط با آن هدف میكنند (لیبرمن و چیکن ،)0110 ،0كه با
انتظارات این تحقیق همخوانی دارد .یعنی ،مصرفكنندگان به ارزیابی این موضوع
میپردازند كه چگونه هر گزینه در مجموعههای خرید میتواند به دستیابی هدف
كمک كند و آنها این كار را با تعیین درجه و نقش هر ویژگی در رسیدن به هدف
انجام میدهند (كینی و رایفا .)0110 ،9از نظر بسیاری از افراد ،این فرایند موجب
تسریع انتخاب جایگزینهای مطابق با هدف میشوند (الران و همکاران .)9100 ،0در
خصوص محصوالت لذتجویانه شایان ذكدر اسدت كده بده طدور عمدوم ایدن
محصوالت برای ارضای خواستههای مصرفكننده برای لذتهای احساسی یا
ارضای نیازهای نمادی كه مرتبط با احساس آنها از دیگران و احساس دیگران از
آنها مدیباشدد ،خریدداری و مصرف میشوند (آرین و همکاران .)0012،
مصرفكنندگان مادیگرا ،به دنبال شادی و خوشبختی از طریق خرید محصوالت
هستند و در نتیجه با خرید بیشتر به این هدف میرسند (واتسون .)9110 ،0افراد
مادیگرا خرید محصول را به عنوان یک پاداش كوتاهمدت در نظر میگیرند (شروم و
همکاران .)9100 ،5مادیگرایان به هیجانات تحریک شده توسط محصوالت دارای
ارزش نمادین حساستر هستند زیرا آنها بر این باورند كه خرید موجب تغییر زندگی
آنها به شکلی معناداری میشود (ریشین .)9100 ،0ارزیابی میزان نقش محصوالت
زیباییشناختی در دستیابی به اهداف مادیگرایانه ،موجب تعدیل اثر تعلق عاطفی و
هیجانی بر پاسخهای خرید پیشبینی میشود (قصد خرید و تعهد خرید) .دلیل این
پیشبینی آن است كه پردازش محصوالت زیباییشناختی موجب ایجاد احساسات
مثبت و خوشبختی ،خود پاداشدهی و ارزش نمادین میشوند (بلوچ و همکاران،2
 .)9110تحقیق آرین و همکاران ( )0012نشان دادند كه متغیرهای سبک زندگی و
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ارزش لذتجویانه رابطهی میان رضایت از برند و قصد خرید مجدد مشتریان لوازم
خانگی را تحت تأثیر قرار میدهد .از این رو ،مصرفكنندگان مادیگرا به دنبال
دستیابی به این نتایج از طریق خرید محصوالت زیبا هستند و بر این باورند كه این
خرید موجب خوشبختتر شدن آنها میشود .برعکس ،مصرفكنندگان غیرمادیگرا،
این ایده را رد میكنند .با توجه به آنچه بیان شد فرضیه هفتم و هشتم به صورت
زیر ارائه میشود:
فرضیه هفتم :تعلق عاطفی با نقش تعدیلگری اهداف مادیگرایانه بر روی قصد خرید
در نقطه فروش تأثیر دارد.
فرضیه هشتم :تعلق عاطفی با نقش تعدیلگری اهداف مادیگرایانه بر روی تعهد
خرید تأثیر دارد.
تعهد خريد و قصد خريد
سومین بخش از مدل مفهومی بر تعهد خرید و قصد خرید متمركز است .تحقیقات
گذشته نشان دادهاند كه افزایش تعهد خریداران ،افزایش مطلوبیت رفتار خریدِ
خریداران آن صنعت را در پی داشته كه در نهایت به افزایش سود شركتهای
تولیدكننده منجر شده است ،با افزایش رفتار خرید مطلوب خریداران ،هزینه
تولیدكنندگان كاهش مییابد (كركودی و همکاران .)0015 ،در مطالعهای لین و

سان0

( ) 9111رضایت و وفاداری در محیط خرید برای حمایت از تداوم یک رابطه را نشان
داده بودند .این موضوع همچنین در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است ،كه
معتقدند قصد خرید عنصری برای سنجش این احتمال است كه مشتری خریدهای آنی
خود را ادامه خواهد داد (اوسنا رامیرز و همکاران .)9102 ،9در طول سالهای متمادی
مطالعات نشان داده است كه تعهد خرید موجب شدت گرفتن قصد خرید میشود،
بدین معنی كه لحاظ كردن تأثیر تعهد خرید بر قصد خرید كامالً منطقی میباشد
(آناستاسیدو و همکاران .)9101 ،0با توجه به آنچه بیان شد فرضیه نهم به صورت
زیر ارائه میشود:
فرضیه نهم :تعهد خرید بر روی قصد خرید در نقطه فروش تأثیر دارد.
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Lin and Sun
Osuna Ramırez
3. Anastasiadou
2.
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با توجه به آنچه در چارچوب نظری تحقیق بیان شده است كه به عنوان پشتوانه مدل
در نظر گرفته شدهاست و نیز بر اساس فرضیههای تدوین شده مدل مفهومی تحقیق
به شکل زیر ارائه میشود.
اهداف مادیگرایانه
H8
قصد خرید در

H7

اهداف كاركردی
H6

H5
تعلق عاطفی

نقطهی فروش

H2
H9

H1

H8
H4

زیباشناختی محصوالت

تعهد خرید

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف ،كاربردی -توسعهای است  ،و از منظر ماهیت و روش،
پژوهشی توصیفی پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی به شمار میرود زیرا تالش
میكند تا با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز را از وضع موجود جامعه
آماری به دست آورد .همچنین این پژوهش از آن جهت كه به بررسی دادههای مرتبط
با برهههایی از زمان میپردازد ،از نوع پژوهشهای مقطعی است .برای بررسی
آزمون فرضیهها و بررسی مدل مفهومی از تکنیک مدلسازی معادالتساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی (نرمافزار  )Smart PLSاستفاده شد .جامعه آماری این
تحقیق ،تمام خریداران لوازم خانگی برندهای سامسونگ ،سونی ،پاناسونیک ،بوش و
ال جی و از برندهای ایرانی شامل امرسان ،پارس خزر ،جنرال استیل ،ارج و اسنوا در
سطح شهر تهران بود .به دلیل نامعین بودن جامعه آماری و عدم دسترسی به شمار
دقیق اعضای جامعه و گستردگی مصرفكنندگانی كه قصد خرید محصوالت لوازم
خانگی را دارند در سطح شهر تهران ،به ناچار تعدادی از افراد جامعه به عنوان
نمونهی آماری انتخاب شدند .از آن جایی كه تعداد خریداران محصوالت لوازمخانگی
برندهای مختلف متفاوت میباشند ،در هر یک از فروشگاهها به صورت اتفاقی اقدام
به نمونهگیری شد ،بنابراین روش نمونهگیری اتفاقی خواهد بود و تعداد نمونه با
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استفاده از فرمول كوكران برای جامعهی نامحدود  011نفر در نظر گرفته شد ،كه 911
پرسشنامه را افرادی پاسخ دادند كه از برندهای داخلی و 911پرسشنامه دیگر را هم
افرادی كه از برندهای خارجی در لوازم خانگیهای شهر تهران خرید كردند پاسخ
دادند .در این تحقیق برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد در قالب مقیاس
پنج درجهای لیکرت ( -0كامالً مخالف تا  -5كامالً موافق) استفاده شد .سؤاالت هر
بخش از پرسشنامه قبالً در تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ بنابراین ابتدا
سؤاالت پرسشنامه بر اساس ادبیات تحقیق و گزینههای استاندارد مشخص شدند و
پیش آزمون به منظور درک و سادهسازی پرسشنامه انجام گرفت .جهت توزیع
پرسشنامه از مراجعه حضوری استفاده شده است .در پژوهش حاضر برای سنجش
روایی پرسشنامه ،از روش روایی محتوا و سازه استفاده شده است .برای سنجش
روایی محتوا ،پرسشنامه در اختیار 5نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه در رشته
بازاریابی -كارشناسان بازاریابی و طراحی محصول در حوزه صنعت لوازم خانگی)
قرار گرفت كه بر اساس نظرات ارائه شده از سوی آنها ،اصالحات انشایی الزم انجام
شد .برای سنجش روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی و مقدار بار عاملی هر سازه
استفاده شد كه در جدول ( ) 9شاخص برازش مدل فایل پیوست مقاله آورده شده
است .برای تعیین پایایی پرسشنامه ،ابتدا  01نفر از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه
در اختیار آن ها قرار گرفت؛ سپس از روش پایایی مركب برای تعیین پایایی
پرسشنامه استفاده شد و در جدول( )9شاخص برازش مدل فایل پیوست مقاله آورده
شده است.

تحلیل يافتهها
جدول ( )0اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیهای تحقیق را نشان میدهد .یکی از
پیشفرضهای اصلی مدلیابی معادالت ساختاری آزمون نرمال بودن توزیع
متغیرهای مورد بررسی است .یکی از این آزمونها ،آزمون كولموگروف -اسمیرنوف
میباشد كه به بررسی نرمال بودن متغیرها میپردازد.
جدول ( )9نتیجه آزمون كولموگروف اسمیرنوف تک نمونهای را نشان میدهد.
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جدول  -1اطالعات جمعیتشناختی
متغیر
جنسیت

گروه

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

000

09/1

زن

901

02/9

دیپلم و پائینتر

11

99/9

میزان

كاردانی

25

01/1

تحصیالت

كارشناسی

015

00/9

كارشناسی ارشد و باالتر

50

09/1

زیر  01سال

15

90/9

 01-01سال

002

00/1

 00-51سال

001

91/5

بیش از  51سال

51

09/5

كمتر از  0سال

05

00/9

سن

یک تا دو سال

000

91

دو تا سه سال

11

90/1

بیش از سه سال

091

01

یک بار
دو بار

00
010

00/5
00

سه بار
بیش از سه بار

10
51

99/1
00/1

سابقه خرید

دفعات خرید

جدول  -4نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنف تک نمونهای
آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

متغیر
تعلق عاطفی

1/111

1/111

غیر نرمال

قصد خرید

1/010

1/111

غیر نرمال

تعهد خرید

1/015

1/111

غیر نرمال

اهداف مادیگرایانه

1/115

1/111

غیر نرمال

اهداف كاركردی

1/000

1/111

غیر نرمال

زیباشناختی محصول

1/110

1/111

غیر نرمال

همانگونه كه در جدول ( )9مشخص است ،با اطمینان  15درصد میتوان گفت كه
توزیع دادههای متغیرهای تحقیق ،از توزیع نرمال پیروی نمیكند .بنابراین جهت
مقایسه این متغیرها بر اساس محصوالت داخلی و خارجی از روش ناپارامتریک
یومن ویتنی استفاده میكنیم.
جدول ( )0نتیجه آزمون یومان وایتنی را نشان میدهد:
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جدول  -4نتیجه آزمون يومان وايتنی
متغیر

تعلق عاطفی

گروه
محصوالت داخلی

911

010/25

911

910/95

911

010

911

991

911

000/01

911

900/11

911

021/21

محصوالت
خارجی
محصوالت
خارجی
محصوالت داخلی

تعهد خرید

محصوالت
خارجی

اهداف
مادیگرایانه
اهداف
كاركردی
زیباشناختی
محصول

رتبهها

ويتنی

فراوانی

محصوالت داخلی
قصد خرید

میانگین

يومن

محصوالت داخلی
محصوالت
خارجی
محصوالت داخلی
محصوالت
خارجی
محصوالت داخلی
محصوالت
خارجی

911

990/90

911

002/00

911

900/01

911

010/10

911

900/01

01151/5

00011

00001/5

05152/5

00009

02900/5

آماره Z

-0/110

-0/010

-5/110

-0/511

-5/195

-9/025

سطح
معناداری
1/002

1/110

1/111

1/111

1/111

1/101

نتیجه
عدم
تفاوت
وجود
تفاوت
وجود
تفاوت
وجود
تفاوت
وجود
تفاوت
وجود
تفاوت

بر اساس نتیجه آزمون یومن ویتنی كه در جدول ( )0نیز قابل مشاهده است میتوان
گفت كه در سطح اطمینان  15درصد بین تعلق عاطفی مشتریان در  9گروه محصوالت
داخلی و خارجی ،تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ولی بین قصد خرید ،تعهد
خرید ،اهداف مادیگرایانه ،اهداف كاركردی و زیباشناختی محصول ادراک شده
مشتریان در دو گروه محصوالت داخلی و خارجی ،تفاوت آماری معناداری وجود
دارد (میانگین رتبههای محصوالت خارجی بیشتر از میانگین رتبههای محصوالت
داخلی است).
در پژوهش حاضر ،فرضیهها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی (نرمافزار  ،)Smart PLSمورد آزمون قرار گرفتند .قبل از
آزمون فرضیههای تحقیق ،بایستی برازش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل
كلی مورد بررسی قرار گیرد .جدول ( )0فایل پیوست مقاله ،بارهای عاملی استخراج
شدهی شش متغیر اصلی مدل تحقیق را نشان میدهد.

تأثیر زيباشناختی محصوالت بر قصد خريد و تعهد خريد در نقطه فروش با کارکردهای تعلق عاطفی 044 ...

همانگونه كه در جدول ( )0فایل پیوست مقاله مشخص است برای اینکه متغیرها در
وضعیت مطلوبی قرار گیرند با حذف سؤ االتی كه بار عاملی كمی داشتند ،اصالحاتی
بر روی مدل انجام شد .اصالحات الزم شامل موارد زیر هستند:
زیباشناختی محصول :حذف سؤاالت  00 ،90 ،90 ،00و  00؛ تعلق عاطفی :حذف
سؤاالت 91 ،02 ،0؛ اهداف مادیگرایانه :حذف سؤاالت 95 ،5؛ تعهد خرید :حذف سؤال
 00و 00؛ قصد خرید :حذف سؤال  .92برازش مدل اندازهگیری تحقیق به وسیله
بررسی بارهای عاملی و میانگین واریانس استخراج شده ،پایایی مركب و روایی
تشخیصی (فورنل الركر) مورد بررسی قرار گرفت .همانطور كه در جدول ( )0فایل
پیوست مقاله مشخص است برای اینکه متغیرها در سطح اطمینان  15قرار گیرند
بعضی از سؤاالت حذف شدند .همچنین مقادیر میانگین واریانس استخراج شده و
پایایی مركب متغیرهای مدل نیز به ترتیب باالی  1/0و باالی  1/0هستند كه در جدول
( )9فایل پیوست مقاله آورده شده كه نشان دهنده این موضوع است كه هر  0سازه از
این لحاظ در سطح مطلوبی قرار دارند .عالوه بر این ،جذر میانگین واریانس استخراج
شده همه متغیرهای پژوهش از همبستگی بین آن متغیر با سایر متغیرها بزرگتر
است ،وجود روایی تشخیصی بر اساس روش پیشنهادی فورنل الركر ،تأیید میشود.
برازش مدل ساختاری نیز به وسیله شاخصهای  R2و Q2انجام میشود .چین (،)0111
سه مقدار  1/00 ،1/01و  1/02را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی  R2معرفی میكند .بر اساس جدول ( )0فایل پیوست مقاله میتوان گفت مقدار
 R2تعلق عاطفی ،تعهد خرید و قصد خرید به ترتیب در سطح ضعیف ،نسبتاً قوی و
نسبتاً قوی قرار دارد .شاخص Q2نیز قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد.
مقادیر  ،1/05 ،1/19و  1/05به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و
قوی مدل ،در مورد سازه درونزا را دارد .بر اساس جدول ( )0كه در فایل پیوست
مقاله آورده شده است میتوان گفت مقدار  R2تعلق عاطفی ،تعهد خرید و قصد خرید
به ترتیب در سطح نسبتاً متوسط ،نسبتاً قوی و متوسط قرار دارد .برای بررسی
برازش مدل كلی كه هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را كنترل میكند ،از
معیار  GoFاستفاده گردید .از میانگین مقادیر اشتراكی شاخصها یا سؤالهای تحقیق
به دست میآید .وتزلس و همکاران ( )9111سه مقدار  1/95 ،1/10و  1/00را مقدار
مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  GOFمعرفی میكند .بنابراین حاصل شدن
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مقدار  GoFبرابر با  1/002نشان از برازش كلی قوی مدل دارد .در ادامه ،فرضیههای
تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند.
بر اساس خروجی نرمافزار اسمارت پیالاس ،نتیجه آزمون فرضیهها  0تا  1در
جدول ( )0آورده شده است:
جدول  -0نتیجهی آزمون فرضیهها  1تا  4تحقیق
فرضیه

متغیر مستقل

0
9
0

متغیر

متغیر

متغیر

ضریب

میانجی

تعدیلگر

وابسته

مسیر

t
value

--

قصد

1/100

9/001

زیباشناختی

تعلق

محصوالت

عاطفی

زیباشناختی

تعلق

محصوالت

عاطفی

زیباشناختی

--

معناداری
1/100

تعهد

---

1/151

0/111

1/100

زیباشناختی

--

--

5

تعلق عاطفی

--

اهداف

قصد

كاركردی

خرید

0

تعلق عاطفی

--

2

تعلق عاطفی

--

1

تعلق عاطفی

--

1

تعهد خرید

--

محصوالت

1/001

0/12

1/101

اهداف

تعهد

كاركردی
اهداف

تعهد

مادیگرایانه

خرید

اهداف

قصد

مادیگرایانه

خرید

--

قصد

1/959

0/150

1/111

1/059

0/050

1/119

-1/120
1/005

0/520
9/005

1/000

تأیید

1/111

رد H1
تأیید
H1

-1/121

0/201

1/112

رد H1

1/011

0/052

1/111

تأیید
H1

اهداف كاركردی

H7

تأیید

H1

خرید

اهداف مادیگرایانه

تأیید

H1

خرید

خرید

تأیید

H1

خرید
تعهد

تأیید

H1

خرید
قصد

نتیجه

H1

خرید

محصوالت
0

سطح

H5

قصد خرید در

تعلق عاطفی

نقطهی فروش

H2

H9

H1
H4
زیباشناختی محصوالت

تعهد خرید

شکل  -2مدل تأیید شده تحقیق
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بحث نتیجهگیری
در این پژوهش  1فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كده خالصدهای از نتدایج آن
به شرح زیر میباشد:
نتایج فرضیههای اول و دوم نشان دادند كه تأثیر غیرمستقیم زیباشناختی محصول
بر قصد خرید و تعهد خرید از طریق متغیر میانجی تعلق عاطفی معنادار است.
تحقیقات قبلی نشان دادهاند كه محصوالت زیباییشناختی میتوانند موجب تحریک
پاسخهای عاطفی شوند ،به عالوه ،مصرفكنندگانی كه ارزیابیهای حسی از
محصوالت زیباییشناختی انجام میدهند در پردازش عاطفی شدیدتر مشاركت
میكنند و به شدت تحت تأثیر ویژگی زیباییشناختی محصوالت خریداری شده قرار
میگیرند (ویلچس مونترو و همکاران .)9101 ،نتایج این تحقیق نشان داده كه
محصوالت زیبا موجب تحریک تعلق عاطفی میشوند كه این به قصد خرید و تعهد
خرید مشتریان منجر میگردد .بنابراین تولیدكنندگان و فروشندگان لوازم خانگی
میتوانند در طراحی و رنگبندی محصوالت ارزیابی حسی را در نظر بگیرند و با
استفاده از بازاریابی نقطه فروش مشتریان را ترغیب به خرید كنند .نتیجه این دو
فرضیه دارای پیامدهای كلیدی است زیرا فروشندگان لوازم خانگی كه
مصرفكنندگان را تشویق به ارزیابیهای حسی در نقطه فروش میكنند ،در زمانی كه
مصرفكنندگان پاسخ عاطفی خود را به ارزیابیهای مثبتتری از محصول تبدیل می
كنند ،میتوانند مشتریان را به قصد خرید متمایل كنند و خریدی هیجانانگیز برای
آنها رقم بزنند كه تعهد آنها را در پی داشته باشد .نتایج نشان داد كه افرادی كه
پاسخهای عاطفی باالتر را به محصوالت زیبا تجربه میكنند تمایل دارند تا ارتباط
خود را با آنها بیشتر كنند .نتایج این پژوهش با نتایج ویلچس مونترو و همکاران
( ،)9101تیانیو و همکاران ( ،)9102كومار و همکاران ( ،)9105لویکا ( )9100و
تامسون و همکاران ( ،)9115همسدو میباشد .نتایج فرضیههای سوم و چهارم نشان
دادند كه زیباشناختی محصول بر قصد خرید و تعهد خرید تأثیر معناداری دارد.
محققین پیشینی كه زیباشناختی محصول برای رسیدن به قصد خرید و تعهد خرید
بررسی كردهاند؛ همچون ویلچس مونترو و همکاران ( ،)9101كاندی و همکاران
( ،)9102مازورچی و همکاران ( ،)9100بركوس و همکاران ( ،)9111انریکه بینگ و
همکاران ( ،)9111كیتوری و همکاران ( )9111و آلن و نگ ( ،)0119نشان دادهاند كه
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زیباشناختی محصول میتواند در رفتار مشتری تأثیر بسیار مهمی داشته باشد و
مصرفكنندگان زیباشناختی محصوالت را بر اساس ویژگیهای ملموس ارزیابی
میكنند و رضایت از ویژگیهای ملموس میتواند منجر به خرید مجدد شود .در واقع
محصوالتی كه انتظارات مصرفكننده را برآورده میكنند میتوانند رضایت
مصرفكنندگان را افزایش دهند و با پاسخهای رفتاری آنها رابطه مثبتی برقرار كنند.
در واقع مصرفكنندگانی كه خرید محصوالتشان تحت تأثیر طراحی زیباشناختی
میباشد ،ممکن است وفاداران فعالی باشند كه به محصوالت تعهد دارند و عالقهمندند
تا به خرید مجدد محصوالت فکر كنند .نتایج فرضیه پنجم نشان داد كه نقش تعدیلگر
اهداف كاركردی در رابطه بین تعلق عاطفی و تعهد خرید معنادار نیست .لدذا فرضدیه
پنجم تحقیدق تأیید نمدیشدود كده بدا نتدایج پدژوهش هاشمزاده و بهرامی (،)0015
باتکاریا و سن ( ،)9110كومار و همکاران ( )9105همسدو نیسدت .مصرفكنندگان
كاركردگرا ،خرید محصول را ابزاری برای دستیابی به عملکردی كه آن محصول
برای آنها دارد میدانند و با برآورده كردن آن نیاز تعهد آنها نسبت به آن محصول
كاهش پیدا میكنند .نتایج فرضیه ششم نشان داد كه متغیر اهداف كاركردی رابطه
میان تعلق عاطفی و قصد خرید را بهطور مثبت و معناداری تحت تأثیر قرار میدهد.
لذا مصرفكنندگان هدف از خرید خود را كیفیت و ویژگیهدایی میدانند كه مدورد
عالقه آنها میباشد .بنابراین مصرفكنندگان محصول زیبا و كارا را یک عامل مؤثر
در دستیابی به هدف خود میدانند و تعلق را به عنوان یک خواسته قوی در شکل
اشتیاق برای خرید آن محصول در نظر میگیرند .نتایج این تحقیق بدا نتدایج پدژوهش
هاشمزاده و بهرامی ( ،)0015باتکاریا و سن ( )9110و كومار و همکاران ()9105
همسدو اسدت .نتای فرضیه هفتم نشان داد كه متغیر اهداف مادیگرایانه رابطه میان
تعلق عاطفی و تعهد خرید را به طور مثبت و معناداری تحت تأثیر قرار میدهد .بر
اساس یافتهها ،میتوان به طور منطقی استدالل كرد كه مصرفكنندگان ،ارتباط
عاطفی و مبتنی بر محرک را در زمان ارزیابی محصوالت زیبا تجربه میكنند كه از
طریق ارزیابی شناختی مصرفكنندگان از سهم محصول در دستیابی به اهداف
فردی آنها تعدیل می شود .نتایج به تعلق عاطفی پاسخهای خرید مثبتتر كمک میكند
زیرا افراد مادی گرا و تجملگرا یک پردازش هدف محور را قبل از پاسخ خرید انجام
دادهاند .نتایج این پژوهش با نتایج ویلچس مونترو و همکاران ( ،)9101شروم و
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همکاران ( ،)9100لیبرمن و چیکن ( )0110و آرین و همکاران ( )0012همسدو است.
نتایج فرضیه هشتم نشان داد كه علیرغم تحقیقات گذشته (ویلچس مونترو و
همکاران  ،9101،شروم و همکاران  ،9100لیبرمن و چیکن  ،0110و آرین وهمکاران،
 )0012نقش تعدیلگر مادیگرایانه در رابطه بین تعلق عاطفی و قصد خرید ،معنادار
نیست .این عدم همسویی نتیجه این فرضیه میتواند به این دلیل باشد كه
مصرفكنندگان ،محصوالت را برای تعیین نقش آنها در دستیابی به اهداف شخصی
ارزیابی میكنند ،لذا با توجه به اینکه بیشتر مصرفكنندگان محصوالت لوازم خانگی
را به قصد هدف مادیگرایی خرید نمیكنند ،بلکه بیشتر به دنبال كاركردی هستند كه
آن محصول برای آنها دارد ،و همچنین وجود درگیری ذهنی باال در خصوص خرید،
مصرفكنندگان با برنامه قبلی و بررسی تمام عوامل مؤثر بر خرید اقدام به خرید
میكنند و كمتر تحت تأثیر ارزشهای مادیگرایانه قرار دارند .نتایج فرضیه نهم نشان
داد كه تعهد خرید بر قصد خرید تأثیر معناداری دارد .بر اساس یافتهها ،میتوان
نتیجه گرفت افزایش تعهد خریداران ،افزایش مطلوبیت رفتار خریدِ خریداران آن
صنعت را در پی داشته كه در نهایت به قصد خرید مجدد آنها منجر میشود ،لذا
مشتریانی كه به برندی تعهد داشته باشند و اصطالحاً به آن برند وفادار باشند ،در
دراز مدت محصوالت بیشتری خواهند خرید .نتایج این پژوهش با نتایج آناستاسیدو و
همکاران ( ،)9101اوسنا رامیرز و همکاران ( ،)9102لین و سان ( ،)9111كركودی و
همکاران ( )0015و حسینی و همکاران ( )0012همسدو میباشد .بر اساس نتیجه
آزمون یومن ویتنی میتوان گفت كه بین قصد خرید ،تعهد خرید ،اهداف مادیگرایانه،
اهداف كاركردی و زیباشناختی محصول ادراک شده مشتریان در  9گروه محصوالت
داخلی و خارجی ،تفاوت آماری معناداری وجود دارد و رتبههای محصوالت خارجی
بیشتر از میانگین رتبههای محصوالت داخلی میباشد .مصرف كنندگان لوازم خانگی
داخلی تعهد به برند و به تبع آن قصد تکرار خرید پایینتری نسبت به مشتریان
برندهای لوازم خانگی خارجی دارند؛ یعنی اینکه برندهای خارجی در جایگاه و
وضعیت بهتری نسبت به برندهای ایرانی قرار دارند .در این بخش با توجه به نتایج به
دست آمده از آزمون فرضیهها ،پیشنهادهایی كاربردی برای جامعه مورد مطالعه،
ارائه میگردد:
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 با توجه به اینکه بیشتر محصوالت صنعت لوازم خانگی جزء محصوالت با دواممیباشد و همچنین مصرفكننده بابت آن هزینه زیادی را متقبل میشود و به همین
دلیل مصرفكننده بیشتر بر اهداف كاركردی كه محصوالت برای آنها دارد تمركز
میكنند تا اهداف مادیگرایانه نتایج این تحقیق گویای همین میباشد ،زیرا كه مشتری
بیشتر تحت تأثیر ارزشهای كاركردی است و كمتر ارزشهای مادیگرایانه از قبیل
سرگرم كننده كردن فرایند خرید ،القای حس مثبت ،كاهش استرس و لذت بخش كردن
در خرید نقش دارند .با توجه به نتیجه تحقیق به صاحبان صنایع لوازم خانگی
پیشنهاد میشود كه بیشتر بر زیبایی محصوالت و ارزشهای كاركردی تاكید كنند.
به مدیران شركت های لوازم خانگی ایرانی پیشنهاد میشود تا با نوآوری محصوالت
در جهت بهبود كیفیت ،زیبایی و طراحی محصوالت خود و جلب رضایت مشتریان گام
بردارند تا به وفاداری بیشتر مشتریان منجر شود.
 با در نظرگرفتن تمایل مشتریان به خرید بر اساس هدف لذت جویی ،پیشدنهادمدیشدود كده مدیران به ویترین فروشگاههایشان ،بهمنظور جذب مشتریان توجه
بیشتری كدرده و عوامل محیطی مانند رنگ ،نور ،نحوه آرایش و حتی طراحی داخلی و
فضدای فروشدگاه را بدرای جلوه بهتر محصوالت در اولویت قرار دهند؛ زیرا وجود
محیط جدذاب و بداز ،از نظدر مشدتریان در تصمیمگیری خرید آنها بسیار مهم است.
 این تحقیق پیشنهاد میكند تا شیوههای استفاده از روشهای بخشبندی و ارتباطیدر زمان بازاریابی محصوالت توسط فروشندگان و تولیدكنندگان لوازم خانگی در
نظر گرفته شود .جذابیت محصوالت برای تحریک تعهد خرید قوی و قصد میان
خریداران كافی نیست مگر اینکه بازاریابان به طور هدفمند ،انگیزههای خاص را
هدفیابی كنند .هنگام ارزیابی محصوالت ،خریداران محصوالتی را انتخاب میكنند كه
ارتباط قوی با اهداف دارند .فروشندگان و تولیدكنندگان لوازم خانگی میتوانند از
توسعه راهبردهای بخشبندی و ارتباطی استقاده كنند .یافته های این تحقیق نشان داد
كه مشتریان و صرفكنندگان برندهای خارجی را به برندهای ایرانی ترجیح میدهند.
از این رو به مدیران شركتهای لوازم خانگی ایرانی پیشنهاد میشود تا با الگوبرداری
از برندهای خارجی و یا انعقاد طرحهای همکاری مشترک با برندهای خارجی زمینه را
برای افزایش م حصوالتی نوآور كه همگام با نیازهای مشتریان باشد فراهم كند .زیرا
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 بازار لوازم خانگی به طور كامل در اختیار برندهای،با این روند پس از مدت محدودی
.خارجی قرار خواهد گرفت
 ممکن است اهداف خرید متفاوتی،با توجه به اینکه خریداران محصوالت لوازم خانگی
را از خدود نشان دهند و همچنین سنجش واكنش مشتریان به محصوالت زیبا و
 لذا پیشنهاد،احساس آنها نسبت به آن محصول به شیوه پرسشنامهای مشکل است
 چند رده محصول مختلف را در یک تبلیغ در محیط،میشود در پژوهشهای آتی
 واكنش مشتریان را به تبلیغ آن،آزمایشگاهی با استفاده از تکنیک ردیابی چشم
.محصول سنجیده شود تا نتایج دقیقتری در اختیار جامعه مورد مطالعه قرار دهد
در این پژوهش مکانیسم های تركیب ویژگیهای زیباییشناختی و اهداف شخصی را
.بررسی نکردیم كه محققین در تحقیقات آینده میتوانند به این مهم بپردازند
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودیت عدم امکان بررسی
مولفههایی نظیر مکانیسمهای تركیب ویژگیهای زیباییشناختی و اهداف شخصی كه
 همچنین.بهنظر میتواند بر قصد خرید در نقطه فروش تاثیر داشته باشد اشاره نمود
استفاده از پرسشنامه به دلیل امکان عدم دقت كافی در تکمیل دادهها و احتمال
برداشتهای متفاوت از گویههای پرسشنامه نیز میتواند از جمله محدودیتهای این
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Introduction: Previous studies related to born globals are dispersed, heterogeneous
and unsystematic, and the research in this field has not been done in an integrated
way. In spite of the dispersion of findings, different researchers have tried to discover
mechanisms (antecedents, moderators and consequences) in the area of born global
firms. Due to the interdisciplinary nature of born globals, studies have taken into
account various issues. Since born globals are important for the future of business and
the findings of previous studies are disorganized, there is a need to develop integrated
conceptual models and comprehensive theoretical frameworks. The necessity of
investigating born globals is mentioned in previous works too. The dearth of research
on born globals and the need for developing a comprehensive framework are the main
drivers for conducting this review research. As a result, the aim of this article is to
collect and integrate all the empirical studies in the world regarding the driving and
preventive factors and the consequences of born global firms in a comprehensive
framework.
Methodology: Since this study is going to integrate previous research findings and
finally provide a framework for the comprehensive understanding of the phenomenon,
meta-synthesis is a good method to serve the purpose. However, since all empirical
studies (through quantitative, qualitative and mixed methods) should be included in
this study, it is necessary to use the mixed meta-synthesis method. A six-step process
is considered as a methodological framework of this study. These six steps include
formulating the research problem and question, reviewing the literature, evaluating
the research studies for identification and inclusion, selecting and doing metasynthesis techniques for integrating and analyzing the qualitative research findings,
presenting a combination of the findings of previous studies, and showing the process.
As a result, this article summarizes the findings of 85 empirical studies (only studies
related to the early success of born globals) by using the mixed meta-synthesis method
and integrates them in a comprehensive conceptual framework.
Results and Discussion: Previous studies have examined the role of global vision as
a meditator variable, but there is no research on the moderating role of global vision
in different groups of output variables. Distinguishing among the dimensions of
experience and the moderating role of experiences is also a research gap. The role of
government policies for facilitating the international experiences has not been
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investigated yet. The role of variables such as managers' global vision or international
experience can be studies as a moderator variable. In addition, this study has evaluated
the effect of moderators. It has summarized and integrated the empirical results
regarding driving and preventive factors and outcomes in the field of born global firms
and specifically in the initial stage of their business lifecycle. Based on the developed
framework, future opportunities for research and theoretical and practical implications
are suggested. According to the adopted theories in the reviewed papers, our first and
foremost theoretical suggestion is using the perspective of entrepreneurial financing
(and other financial perspectives in the field of born globals) as well as the
transformational leadership theory (and other theories in leadership literature). These
two theoretical gaps are important in our research because the vital role of
management team characteristics in born globals implies the importance of leadership
style, and born globals are able to overcome strange costs and resource limitations
through selecting the source of financing. This research extends the results of
Weerawardena et al. (2007), Gerschewski et al. (2015) and Gerschewski (2011) and
adds the results of Knight and Liesch (2016) to this area. Since a large number of
research works has been done on the initial stage of formation and success of born
globals and this knowledge has been summarized in this study, born global researchers
can test this framework in different fields and countries and to create new perspectives
and variables for future research. It is useful to reach a general and valid understanding
of the advent and the initial success of born globals before going beyond to search the
successes and mechanisms of long-term survival.
Conclusion: This paper summarizes and integrates the empirical results regarding the
driving and preventive factors and outcomes in the area of born global firms
specifically the initial stage of their business lifecycle. However, there are some
limitations in this study, including using only two databases and ignoring Google
Scholar, EBSCO etc. This questions the comprehensiveness of the research and
denotes the likelihood of human error in filtering papers. Hence, there might be some
papers in the selected databases or other sources related to the field of this study.
Keywords: Born global, Meta-synthesis method, International business.
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چکیده
از آنجا که جهانزادها برای آینده کسبوکار اهمیت زیادی دارند و با توجه به اینکه یافتههای
تحقیقات پیشین پراکنده میباشد ،نیاز به توسعه مدلهای مفهومی یکپارچه و چارچوبهای
نظری جامع وجود دارد .همچنین ،ضرورت بررسی کلی پژوهش درباره جهانزادها در کارهای
پژوهشی قبلی ذکر شده است .مشکالت مذکور در پیشینه جهانزاد و نیز ضرورت توسعه
چارچوب جامع ،انگیزه اصلی برای انجام این پژوهش در جهت رفع این مشکالت است .در
نتیجه ،هدف از این مقاله ،یکپارچهسازی و تجمیع تمام مطالعات تجربی در جهان در رابطه با
ظهور و موفقیت اولیه پیشایندها ،عوامل پیشبرنده و بازدارنده و پیامدهای پدیده بنگاههای
جهان زاد در یک چارچوب جامع است .بدین منظور ،این مقاله با استفاده از روش فراترکیب
ترکیبی ،یافتههای  58مطالعه تجربی (فقط مطالعاتی که در مورد موفقیت اولیه جهانزادها بودند)
را خالصه و در یک چارچوب مفهومی جامع ترکیب میکند .سپس ،بر اساس چارچوب
توسعهیافته ،فرصتهای آتی برای پژوهش و نیز کاربردهای نظری و عملی پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :جهانزاد ،روش فراترکیب ،کسبوکار بینالمللی.
طبقهبندی M :JEL
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مقدمه
سازمانهای کوچک و متوسط ،در جهت تسهیل کسبوکار جهانی ،نقش مهمی را در
کسبوکار بینالملل ایفا میکنند .در ضمن ،بنگاههای جهانزاد (سازمانهای کوچک و
متوسطی که استراتژی بینالمللیسازی را از ابتدا دنبال میکنند) ،عالوه بر تاثیر جهانی،
در توسعه اقتصادی به کشورها کمک میکنند .آنها از عملیات سازمانهای چندملیتی و
نیز زنجیره تامین بینالملل با استراتژی گوشه بازار پشتیبانی میکنند .بنابراین،
جهانزادها ،اهمیت زیادی برای آینده کسبوکار دارند .پدیده جهانزاد ،توجه محققان
زیادی را در دو دهه اخیر به خود جلب کرده است (گارسیا-لیلو 0و همکاران.)2102 ،
این توجه روزافزون دو دلیل عمده دارد .اول ،جهانیسازی به عنوان یک روند و
تخصصی شدن قابلیتهای افراد ،باعث بینالمللیسازی اولیه شده است .دوم ،از
نقطهنظر علمی ،چالشهای وارد بر نظریات سنتی بینالمللیسازی و ضرورت توسعه
نظری ،محققان بسیاری را جلب این رشته علمی کرده است .پژوهشهای قبلی در مورد
جهانزادها ،پراکنده ،ناهمگون و اغلب غیرسیستماتیک است (کیاپ و گاسمن )2119 ،2و
مطالعات در این رشته ،وابسته به یکدیگر انجام نشدهاند (دزیکوسکی .)2105 ،3علیرغم
پراکندگی یافتهها ،پژوهشگران متعدد تالش کردهاند تا مکانیزمها (پیشایندها،
تعدیلکنندهها و پیامدها) در زمینه بنگاههای جهانزاد را کشف کنند .به علت ماهیت
میان رشتهای جهانزادها ،مطالعات ،دیدگاههای متعددی را اتخاذ کردهاند .بنابراین ،با
در نظر گرفتن تعداد زیادی از مقاالت درباره جهانزادها ،نیاز به توسعه مدلهای
مفهومی یکپارچه و چارچوبهای نظری جامع وجود دارد .همچنین ،ضرورت بررسی
کلی پژوهش درباره جهانزادها در کارهای پژوهشی قبلی ذکر شده است .این مشکالت
در ادبیات جهانزاد و نیاز به توسعه چارچوب جامع ،انگیزه اصلی برای انجام این
پژوهش مروری است.
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مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
محققان ،پدیده جهانزاد را به صورت مختلفی نامگذاری کردهاند مثل جهانی متولد شده0

(نایت و کاووسگیل ،)2110 ،2بینالمللی متولد شده( 3کویواالینن 0و همکاران،)2112 ،
کسبوکارهای جدید بینالمللی( 8مکدوگال 6و همکاران )0990 ،و صادرکنندگان
زودرس( 2مکآلی .)0999 ،5علیرغم اسامی متفاوت« ،زودهنگامی» و «بینالمللیسازی»
برای نامگذاری ،ضروری هستند .در بین تمام اسامی ،جهانزاد و کسبوکارهای جدید
بینالمللی بیشترین توجه را به خود جلب کردهاند .نایت و کاووسگیل ( )2110جهانزادها
را بدین صورت تعریف میکنند« :استارتاپهای کارآفرینانه که به دنبال کسب درآمد
عمده از فروش محصوالت در بازارهای بینالمللی هستند» و مقبولترین تعریف عملیاتی
را مطرح میکنند« :جهانزادها حداقل  %28از فروش خود را در مدت سه سال از زمان
شروع صادر میکنند» .به عبارت دیگر ،کسبوکارهای جدید بینالمللی از نظر مفهومی،
عامتر از جهانزادها هستند زیرا یک کسبوکار جدید بینالمللی به انواع متفاوت
کسبوکار در مراحل متفاوت توسعه اشاره میکند که بینالمللیسازی رو به داخل و
رو به خارج را دربرمیگیرد ،درحالیکه جهانزاد به شرکتهای جوان و کارآفرینانه
اشاره میکند که تنها بینالمللیسازی رو به خارج را دربرمیگیرد (مثل صادرات،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا اعطای امتیاز) .تمرکز این پژوهش ،روی بنگاههای
جهانزاد است اما چون بسیاری از مطالعات تجربی قبلی ،جهانزادها و کسبوکارهای
جدید بینالمللی را به عنوان مفاهیم یکسان در نظر گرفتند ،ما چنین پژوهشهایی را در
این مقاله گنجاندهایم.
در رابطه با تعریف پدیده جهانزاد ،سه مفهوم «سرعت بینالمللیسازی»« ،قلمروی
بینالمللیسازی» و «مقیاس بینالمللیسازی» همیشه در تعریف گنجانده میشوند.
سرعت بینالمللیسازی به معنی تعداد سالها بین اولین ورود به بازار بینالمللی و زمان
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شروع فعالیت است و به بینالمللیسازی سریع اشاره دارد .بسته به زمینههای متفاوت،
محققان تعداد سالها را به صورت متفاوتی تعریف عملیاتی کردهاند .برای مثال ،فن و
فان )2112( 0زمان شروع فعالیت ،ایورس )2101( 2سالهای اولیه و گاسمن و کیاپ
( )2112ده سال را برای اشاره به سرعت بینالمللیسازی اتخاذ کردهاند .ما سه سال
بعد از شروع را انتخاب میکنیم و در اینجا شروع به معنی تاریخ رسمی تاسیس در
دستگاه دولتی مطابق با مقبولترین تعریف عملیاتی مطرح شده توسط نایت و
کاووسگیل ( )2110است.
قلمروی بینالمللی سازی به تعداد بازارهای خارجی و فاصله آنها (یعنی جغرافیایی،
روانی ،فرهنگی و نهادی) اشاره میکند .شخص میتواند قلمروهای متفاوت را برای
تعریف عملیاتی در نظر بگیرد .فعالیت کسبوکار منطقهای خارج از بازار داخلی و در
برخی از کشورهای همسایه (گاسمن و کیاپ ،)2112 ،خارج از قاره داخلی (فن و فان،
 ،)2112فعالیت کسبوکار جهانی و جهانزاد واقعی بودن با فعالیت (و یا تجارت) در
سه بازار آمریکای شمالی ،اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی (کریک )2119 ،3از
قلمروهای متفاوت برای تعریف عملیاتی هستند .ما تعریف عملیاتی دقیق این معیار را
نادیده می گیریم و مقاالتی با قلمروهای متفاوت را بدون توجه به نوع قلمرو در نظر
میگیریم ،زیرا تعاریف اولیه جهانزادها که قبالً ذکر شد ،قلمروهای متفاوت
بینالمللیسازی را نادیده میگیرند و این معیار به شدت متکی بر زمینه است (کشور
کوچکی مانند نیوزیلند که میتواند به آسانی وارد بازار استرالیا شود و کشور بزرگی
مانند ایاالت متحده را در نظر بگیرید) و محققان باید قلمروی مناسبی را در زمینه
مطالعاتی خود انتخاب نمایند.
میزان یا مقیاس بینالمللیسازی به معنی میزان تخصیص منابع به بازارهای بینالمللی
است (فاینا و آلون )2105 ،0که توسط رویکردهای متعدد عملیاتی میشود .به علت اینکه
اکثر جهانزادها با روشهای تخصیص کم منابع مثل صادرات وارد بازارهای بینالمللی
میشوند (ملن و نوردمن ،)2119 ،8پرکاربردترین معیار به کار رفته توسط محققان،
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شدت صادرات (نسبت فروش صادرات به کل فروش) است .آستانههای متفاوت ،بازهای
از  %8تا ( %28زهرا 0و همکاران2111 ،؛ چتی و کمپبل-هانت )2110 ،2را شکل میدهند.
بااینحال ،ضرورتاً تمام جهانزادها با تخصیص کم منابع وارد نمیشوند (ملن و
نوردمن)2119 ،؛ بنابراین ،تخصیص باید با گنجاندن روشهای تخصیص باالتر مثل
اتحادهای استراتژیک نیز انجام شود .در نتیجه ،این پژوهش ،مقاالتی را که صادرات را
با آستانه ( %28بر اساس پیشنهاد نایت و کاووسگیل ( ))2110در نظر گرفتند و نیز
مقاالتی که روشهای ورود با تخصیص باال را اتخاذ کردند ،دربرمیگیرد .عالوه بر سه
مفهوم اصلی که توضیح داده شد ،پژوهشگران ممکن است از برخی از ویژگیهای
جهانزادها در تعریف نیز استفاده کنند .گرایش فناورانه (مادسن و سروایس،)0992 ،3
منابع مبتنی بر دانش (نایت و کاووسگیل ،)2110 ،نوآوری فناورانه (هوردین و ولچ،0
 )2115و چشمانداز جهانی مدیران (گابریلسون 8و همکاران )2115 ،از جمله ویژگیهای
اضافی در تعاریف هستند .این جنبههای اضافی ،به تعریف عملیاتی در این پژوهش اثر
نمیگذارند و ما تمام آنها را گنجاندیم.
بررسی مطالعات پیشین درباره عوامل پیشبرنده و بازدارنده عملکرد جهانزادها نشان
میدهد که رابطه بین پویایی صنعت و بینالمللیسازی سریع و زودهنگام توسط
استراتژی گوشه بازار یا با استفاده همزمان از استراتژی گوشه بازار و اتحاد
استراتژیک به طور مثبتی تعدیل میگردد (کویان 6و همکاران .)2105 ،روابط مثبت بین
شبکههای بین بنگاهی و بینالمللیسازی (مانولوا 2و همکاران ،)2101 ،بین چشمانداز
جهانی مدیران و میزان و سرعت بینالمللیسازی (کوالیک 5و همکاران ،)2102 ،بین
محیط نهادی رسمی و بینالمللیسازی (چن 9و همکاران )2105 ،و بینالمللیسازی
جهانزادها (بائوم 01و همکاران )2103 ،به طور منفی توسط سن ،اندازه و گرایش ارزش
1

. Zahra
. Chetty & Campbell-Hunt
3
. Madsen & Servais
4
. Hewerdine & Welch
5
. Gabrielsson
6
. Qian
7
. Manolova
8
. Kowalik
9
. Chen
10
. Baum
2
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اجتماعی بنگاه و موانع ادراک شده برای بینالمللیسازی تعدیل میگردد .نوآوری
فناورانه ،رابطه بین شبکههای بینالمللی و بینالمللیسازی زودهنگام را تعدیل مینماید
(ماستین 0و همکاران.)2100 ،
شدت رقابت ،نوع بازار بینالمللی (توسعهیافته در مقابل نوظهور) و پویایی محیطی،
نقش تعدیلکننده مثبتی در روابط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد (مارتین و جاوالگی،2
 ،)2106بین قابلیت بازاریابی و رشد بینالمللی (ژو 3و همکاران )2102 ،و بین گرایش
بازار بینالمللی و گرایش کارآفرینی بینالملل (فاروک )2108 ،0دارد .خصومت محیط
داخلی ،رابطه بین شبکههای بینالمللی و بینالمللیسازی زودهنگام را تعدیل میکند.
قابلیت بازاریابی منجر به نوآوری میگردد؛ این رابطه ،در کشورهای توسعهیافته به
لحاظ فناورانه و اقتصادی قویتر است (افرات 8و همکاران .)2102 ،آزادسازی بازار
داخلی ،رابطه مثبت بین سرعت بینالمللیسازی و عملکرد مالی در بازارهای مقصد با
آزادی تجارت بیشتر را تقویت میکند و رابطه منفی یکسان در بازارهای مقصد با
آزادی تجارت کمتر را تضعیف مینماید (دنگ 6و همکاران.)2105 ،
جدول  ،0پژوهشهای قبلی را خالصه و به تفاوتها با پژوهش حاضر تاکید میکند.
بنابراین ،از آنجا که پژوهش درباره جهانزادها متنوع و پراکنده است و نیاز به
یکپارچهسازی چارچوبهای نظری متعدد در یک چارچوب کلی و شناسایی
توانمندسازهای دقیق برای موفقیت جهانزادها وجود دارد و در عین حال ،هیچ
پژوهشی برای تجمیع متغیرهای تعدیلگر و پیامد و نمایش آنها در یک چارچوب جامع
وجود ندارد ،ما تصمیم گرفتیم تا این شکاف دانشی را پر کنیم .هدف از این پژوهش
جمعآوری شواهد تجربی (وب آو ساینس و اسکوپوس )2است که بتواند مکانیزمهای
(ریشههای ) موفقیت در مراحل اولیه بنگاههای جهانزاد را بررسی کند و سپس آنها را
در چارچوب جامع ارائه نماید .برآورده ساختن این اهداف به پژوهشگران کمک میکند
تا درک درستی از جهانزادها داشته باشند .بهعالوه ،بر اساس یافتهها ،ما متغیرها و
1.

Musteen
Martin & Javalgi
3
. Zhou
4. Faroque
5. Efrat
6. Deng
7. Web of Science and Scopus
2.
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نظریاتی که کمترین بررسی روی آنها صورت گرفته و کشورهایی در سراسر جهان
که کمترین بررسی روی آنها انجام شده است (شکافهای زمینهای) را به صورت دقیق
شناسایی میکنیم و نمایش میدهیم که این امر ،بینشهایی را در رابطه با پژوهشهای
آتی برای محققان فراهم میکند.
جدول  -1مطالعات مشابه قبلی و تفاوتها با پژوهش حاضر
روش

پژوهش

نتايج پژوهش

حاضر

مدل مفهومی را ارائه میدهد که بر اساس دیدگاه

ویراواردنا 0و
همکاران

تفاوتها با پژوهش

نامشخص

()2112

قابلیتهای پویا و نظریه یادگیری سازمانی است تا
مفهومسازی جدیدی از پیشایندهایی فراهم کند که منجر
به بینالمللیسازی سریع جهانزادها میگردد.

گارسیا-لیلو و
کتابسنجی

همکاران
()2102
شونز 2و
همکاران
()2105

عملکردی را نادیده
میگیرد

شدت دانش ،رابطه بین سرعت بینالمللیسازی و

مکانیزمها شامل

عملکرد را به طور مثبت تعدیل میکند و رابطه بین

پیشبرندهها و

قلمروی بینالمللیسازی و عملکرد را به طور منفی

بازدارندهها را مورد

تعدیل مینماید.

بحث قرار نمیدهد.

ماهیت میانرشتهای پژوهش درباره بنگاههای جهانزاد
فراترکیب

تعدیلگران و پیامدهای

یا نیاز به یکپارچهسازی دیدگاههای نظری متفاوت را
نشان میدهد تا نظریهای در این رابطه توسعه یابد.

قلمروی متغیرهای
بررسی شده کامالً
متفاوت از پژوهش ما
است

جدیدترین ادبیات در بینالمللیسازی سریع را توصیف
دزیکوسکی
()2105

کتابسنجی

میکند ،روندهای آتی در این زمینه را نشان میدهد و

قصد بررسی مکانیزمها

خالصه و نقطه شروعی برای محققان و شاغالن

را ندارد

عالقهمند به پدیده بینالمللیسازی سریع فراهم میکند.
جهانزادها به اقتصاد کسبوکار آینده اثر میگذارند و
فاینا و آلون

کتابسنجی و

درک این توانمندسازها و عواملی که منجر به موفقیت

مکانیزمها را مورد بحث

()2105

تحلیل محتوا

آنها میشود ،کاربردهای مهمی برای پژوهش و عمل

قرار نمیدهد

دارد.
رومانلو و
چیاروسیو
()2109

3

این تحلیل ،شبکهای از منابع هماستنادی ،مجالت و
مرور عمیق

نویسندگان اول فراهم میکند که رتبه آنها از لحاظ سهم

روی مکانیزمها تمرکز

پیشینه

آنها در ادبیات جهانزادها را نشان میدهد .نتایج این

نمیکند

تحلیل برای بهبود درک جهانزادها به کار میرود.

1.

Weerawardena
Schwens
3. Romanello & Chiarvesio
2.
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روششناسی
به دلیل اینکه پژوهش حاضر سعی دارد یافتههای پژوهشهای قبلی را یکپارچه سازد
(ساندلوسکی 0و همکاران )2116 ،و در نهایت ،چارچوبی برای درک جامع از پدیده
فراهم نماید (ولش و داونی ،)2110 ،2فراترکیب ،روش مناسبی است .بااینحال ،چون
تمام مطالعات تجربی (کمّی ،کیفی و روش ترکیبی) باید گنجانده شوند و تمرکز صِرف
روی مطالعات کیفی به نتایج آسیب میزند ،به جای استفاده از فراترکیب کیفی ،از
فراترکیب ترکیبی استفاده میکنیم (که تمام پژوهشهای تجربی را دربرمیگیرد)
(ساندلوسکی و همکاران .)2116 ،همچنین ،از بین طرحهای فراترکیب ترکیبی ،طرح
یکپارچه انتخاب میشود زیرا تفاوت یافتهها و انواع روششناسیها به اندازه کافی زیاد
نیستند تا بتوانند محققان را متقاعد نمایند که تحلیلها و ترکیبهای مجزا انجام دهند.
کیفیسازی یافتهها برای تغییرشکل یافتهها انتخاب میشود.
چارچوب های متعددی برای انجام فراترکیب وجود دارد مثل رویکردهای مطرح شده
توسط نوبلیت و هیر ،)0955( 3زیمر ،)2116( 0گرین ،8جانسون و آدامز،)2116( 6
ساندلوسکی و باروسو ،)2112( 2میجور و سیوین-بادن )2101( 5و هون.)2103( 9
اروین 01و همکاران ( )2100سه رویکرد پرکاربرد و فرآیند شش مرحلهای مطرح شده
را تجمیع نمودند که به عنوان چارچوب روششناختی در این پژوهش در نظر گرفته
میشود .این شش مرحله عبارتند از .0 :تدوین مسئله و سؤال پژوهش  .2جستجوی
جامع ادبیات  .3ارزیابی دقیق مطالعات پژوهشی برای شناسایی و شمول  .0انتخاب و
انجام تکنیکهای فراترکیب برای یکپارچهسازی و تحلیل یافتههای پژوهش کیفی  .8ارائه
ترکیبی از یافتهها در بین مطالعات  .6نمایش فرآیند (اروین و همکاران.)2100 ،

1.

Sandelowski
Walsh & Downe
3. Noblit & Hare
4. Zimmer
5. Green
6
. Adams
7. Barroso
8. Major & Savin-Baden
9. Hoon
10. Erwin
2.
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سؤاالت پژوهشی این تحقیق عبارتند از:
سؤال  :0کدام پیشایندها ،تعدیلگران و پیامدها در مراحل اولیه چرخه عمر جهانزادها
در ادبیات بررسی میشوند؟
سؤال  :2چگونه پیشایندها ،تعدیلگران و پیامدها در مراحل اولیه چرخه عمر جهانزادها
میتوانند در چارچوب جامع و یکپارچه نمایش داده شوند؟
سؤال  :3بر اساس چارچوب توسعهیافته ،پیشنهادات پژوهشی آتی ،شکافهای نظری
و زمینهای چه هستند؟
محققان پایگاههای دادهای وب آو ساینس کور کالکشن تامسون رویترز 0و اسکوپوس
را برای بررسی انتخاب کردند زیرا این پایگاهها ،مکمل هستند ،قوتها و ضعفهای
یکدیگر را پوشش میدهند و اعتبار پژوهش را افزایش میدهند (سیدقربان و همکاران،
 .)2106ما تمام اسناد چاپ شده از سال  0991تا به امروز ( )2105که حداقل یکی از
عبارات «جهانزاد»« ،جهانی متولد شده»« ،کسبوکار جدید بینالمللی»« ،بینالمللیسازی
سریع»« ،کسبوکار جهانی جدید»« ،بینالمللیشدگان زودهنگام»« ،بینالمللیسازهای
زودهنگام» و «استارتاپ بینالمللی» 2را در عنوان ،چکیده یا کلیدواژهها داشته باشند را
در وب آو ساینس و اسکوپوس جستجو کردیم .به جز «ستارتاپ بینالمللی» که به این
پژوهش اضافه شده است ،سایر عبارات مطابق با دزیکوسکی ( )2105انتخاب شدند.
معیارهای شمول /حذف در این پژوهش عبارتند از .0 :تنها اسناد مرتبط با سؤاالت
پژوهش گنجانده میشوند .بنابراین ،مطالعات روی سازمانهای چندملیتی یا
سازمان های کوچک و متوسط بدون در نظر گرفتن زودهنگام بودن ،حذف میشوند.
به عالوه ،قلمروی این پژوهش ،محدود به مراحل اولیه چرخه عمر است و مطالعات
درباره مراحل بعدی چرخه عمر جهانزادها حذف میشوند .2 .تنها اسناد چاپ شده
به زبان انگلیسی گنجانده میشوند .3 .تنها اسناد چاپ شده در پایگاههای دادهای با
کیفیت (یعنی وب آو ساینس و اسکوپوس) گنجانده میشوند .0 .تنها اسناد چاپ شده
در  2105-0991گنجانده میشوند .تعیین حد پایین بازه زمانی یعنی سال  ،0991مطابق
با پژوهشهای قبلی است و به این دلیل که این پدیده بین اواخر دهه  0951تا 0993
1.

Thompson Reuter's Web of Science Core Collection
"born-global", "born global", "international new venture", "rapid internationalization", "new
"global business", "early internationalized", "early internationalizers" "international startup
2.
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شکل گرفت (دزیکوسکی2105 ،؛ فاینا و آلون2105 ،؛ شونز و همکاران .8 .)2105 ،تنها
مقاالت علمی نگه داشته میشوند ،بنابراین ،فصول کتاب و مقاالت کنفرانس حذف
میگردند .6 .کارهای پژوهشی کمّی و کیفی نگه داشته میشوند زیرا محققان معموالً از
هر دو روش در این زمینه پژوهشی استفاده میکنند گابریلسون و کیرپاالنی .)2102 ،
مطابق با مطالعات قبلی (مثل دلیکیت ،آیرز و مکمولن2105 ،0؛ سووانابول 2و همکاران،
 ،)2105ما مقاالت را بر اساس فرآیند پریزما 3انتخاب کردیم و در بررسی خود
گنجاندیم (موهر 0و همکاران .)2119 ،شکل  0این فرآیند را نشان میدهد.

)1

پایگاه داده (تعداد= )0061

شناسایی

اسناد شناسایی شده از طریق سایر منابع (تعداد=

اسناد شناسایی شده از طریق جستجوی

اسناد بعد از حذف موارد تکراری (تعداد=
)0006
اسناد بعد از حذف مقاالت کنفرانس و
فصول کتاب (تعداد= )269

غربال کردن

اسناد بعد از خواندن عناوین (تعداد= )015

اسناد بعد از خواندن چکیدهها (تعداد= )26
اسناد بعد ازخواندن عناوین،
چکیدهها و متن کامل برای بار دوم

دستچین کردن (تعداد= )20

انتخاب (تعداد= )39
اسناد بعد از ارزیابی کیفیت (تعداد= )58

(تعداد= )58

گنجاندن

مطالعات گنجانده شده در فراترکیب ترکیبی

واجد شرایط بودن

(تعداد= )22

اسناد بعد از ارزیابی متن کامل برای

شکل  -1فرآيند پريزما
1.

Delicate, Ayers & McMullen
Suwanabol
3. PRISMA
4. Moher
2.
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به منظور ارزیابی کیفیت مقاالت ،ما از ابزار ارزیابی روش ترکیبی استفاده کردیم که
یک ابزار ارزیابی کیفیت معتبر ،قابل اعتماد و پرکاربرد برای مطالعات تجربی است.
کیفیت کلی هر مقاله ،از  011امتیازدهی میشود .پنج معیار برای هر سه نوع مطالعه
(یعنی کمّی ،کیفی و روش ترکیبی) وجود دارد ،بنابراین ،برآورده ساختن هر معیار21 ،
امتیاز به امتیاز کلی کیفیت اضافه میکند .حداقل  81امتیاز از  011امتیاز برای شمول
در پژوهش در نظر گرفته می شود (که به معنی برآورده ساختن حداقل سه معیار است).
یکی از محققان ،تمام مقاالت را امتیازدهی کرد و سایرین ،امتیازات را به طور تصادفی
بررسی کردند .علیرغم تفاوتها در جزئیات امتیازات ،هیچ کدام از محققان امتیاز کمتر
از  81به دست نیاوردند .بنابراین ،هیچ نیازی به اجماع وجود نداشت و هیچ مقالهای را
در این مرحله حذف نکردیم.
در این مرحله ،تکنیک کدگذاری باز به کار میرود .مشابه با اولین مرحله در نظریه
بنیادی ،ابتدا ،هر کدام از عوامل پیشبرنده و بازدارنده و پیامدهایی که نقش ایفا میکنند
(یافتههای تایید شده هر پژوهش) به صورت دستی کدگذاری شدند .سپس ،کدها به
عوامل داخلی و خارجی طبقهبندی شدند .برای تضمین درک کاملی از یافتهها و کیفیت
ترکیب ،رویکرد تفسیری نوبلیت و هیر ( )0955اتخاذ گردید .بدین منظور ،مقاالت چندین
بار مطالعه شد .بهعالوه ،محققان کل فرآیند کدگذاری را به طور تصادفی بررسی کردند
و تضادها برطرف گردید.
در این مرحله ،تکنیک کدگذاری باز به کار میرود .مشابه با اولین مرحله در نظریه
بنیادی (ایوس ،)2110 ،0ابتدا ،هر کدام از عوامل پیشبرنده و بازدارنده که نقش ایفا
میکنند (یافته های تایید شده هر پژوهش) به صورت دستی کدگذاری شدند .سپس،
کدها به دو مرحله طبقهبندی شدند .در مرحله اول ،کدهای متعلق به یکی از رشتههای
مدیریت (استراتژی ،بازاریابی ،منابع انسانی ،مالی و عملیات) یا مفهومی در این رشتهها
(قابلیت ،یادگیری ،شبکه ،گرایش ،نوآوری ،تکنولوژی ،دانش ،رقایت ،صنعت و عملکرد)
طبقهبندی شدند .در مرحله دوم ،مفاهیم به عوامل داخلی (درون بنگاه) و خارجی
(محیطی) طبقهبندی شدند .برای تضمین درک کاملی از یافتهها و کیفیت ترکیب ،رویکرد
تفسیری نوبلیت و هیر ( )0955اتخاذ گردید .بدین منظور ،مقاالت چندین بار مطالعه شد.
1. Eaves
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به عالوه ،محققان کل فرآیند کدگذاری را به طور تصادفی بررسی کردند و تضادها
برطرف گردید.
مطابق با اکثر مطالعات فراترکیب ،ما نتایج فراترکیب را به طور بصری نمایش میدهیم
(اروین و همکاران .)2100 ،شکل  ، 2نتایج این پژوهش را در یک چارچوب یکپارچه
نشان میدهد.
عوامل بازدارنده

عملکرد جهانزادها

عوامل پیشبرنده

عوامل خارجی

پیدایش جهانزادها

عوامل خارجی

عوامل داخلی

موفقیت جهانزادها

عوامل داخلی

در مراحل اولیه

شکل  -5چارچوب يکپارچه برای عملکرد جهانزادها و عوامل پیشبرنده و بازدارنده

هر کدام از عواملی که در شکل  2نشان داده شده است ،در جدول  2با جزئیات بیشتر
توضیح داده میشوند.
جدول  -5ابعاد تشکیلدهنده عوامل پیشبرنده و بازدارنده و پیامدهای ظهور و موفقیت بنگاههای
جهانزاد در مراحل اولیه چرخه عمر
عوامل

پیامدها

عوامل داخلی

بازدارنده

عوامل پیشبرنده و

ابعاد
عمر و اندازه بنگاه ،نوآوری فناورانه ،استراتژی گوشه بازار و اتحادهای
استراتژیک ،موانع ادراک شده برای گرایش ارزش بینالمللیسازی
شدت رقابتی ،نوع بازار بینالمللی ،پویایی محیطی ،خصومت محیط داخلی،

عوامل خارجی

توسعه اقتصادی ،توسعه فناورانه ،آزادسازی بازار داخلی
پیدایش جهانزادها
موفقیت

جهانزادها

مراحل اولیه

سرعت بینالمللیسازی ،قلمروی بینالمللیسازی ،مقیاس بینالمللیسازی
در

عملکرد مالی ،عملکرد استراتژیک ،عملکرد نوآوری ،عملکرد بازاریابی ،عملکرد
عملیاتی ،عملکرد بینالمللی ،عملکرد کارآفرینانه

در مرحله اول ،سؤال پژوهش بیان میشود .سؤال پژوهش یکبار مرور شده و تغییر
یافته است .ما قلمروی پژوهش را به مراحل اولیه چرخه عمر جهانزادها محدود کردیم.
در مرحله دوم ،برای تضمین کیفیت اولیه اسناد ،استفاده از پایگاههای داده عمومیتر

ريشهيابی پیدايش و موفقیت جهانزادها در مراحل اولیه :روش فراترکیب 615

(مثل گوگل اسکالر )0را نادیده گرفتیم و در پایگاههای داده وب آو ساینس و اسکوپوس
جستجو کردیم .همچنین ،از فهرست کلیدواژه دزیکوسکی ( )2105استفاده کردیم که به
نظر ما ،جامعترین فهرست کلیدواژه است .سپس ،با استفاده از چارچوب فرآیند پریزما،
مقاالت را مرور کردیم و ابزار ارزیابی روش ترکیبی را برای ارزیابی کیفیت هر مقاله
به کار بردیم .مراحل سوم و چهارم با مطالعه مجدد مقاالت و طی کردن مجدد مسیرهای
قبلی انجام شد.

بحث و نتیجهگیری
مطالعات ،نقش چشم انداز جهانی به عنوان متغیر مرحله اول یا به عنوان متغیر میانجی
بررسی کردهاند ،اما پژوهشی درباره نقش تعدیلکننده چشمانداز جهانی در گروههای
متفاوت متغیرهای پیامد وجود ندارد .تمییز قائل شدن بین ابعاد تجربه و نقش
تعدیلکننده تجربیات نیز شکاف پژوهشی است .نقش سیاستهای دولتی برای تسهیل
کسب تجربیات بینالمللی ،حوزه بررسی نشده است.
نقش بسیاری از متغیرهایی مثل چشمانداز جهانی مدیران یا تجربه بینالمللی میتواند
به عنوان تعدیل کننده بررسی شود .همچنین ،پژوهش باید اثر مرکب تعدیلکنندگان را
ارزیابی نماید.
جدول  ،3خالصه ای از نظریات اقتباس شده در مقاالت مورد بررسی را نشان میدهد.
اعداد درون جدول ،تعداد مطالعاتی هستند که نظریه /دیدگاه را به کار بردند .اولین و
مهم ترین پیشنهاد نظری ما ،استفاده از دیدگاه تامین مالی کارآفرینانه (و سایر
دیدگاههای مالی در زمینه جهانزادها) و نیز نظریه رهبری تحولگرا (و سایر نظریات
در ادبیات رهبری) است .این دو شکاف نظری در پژوهش ما نیز اهمیت دارند زیرا نقش
حیاتی ویژگیهای تیم مدیریت در جهانزادها به معنی اهمیت سبک رهبری است و از
طریق انتخاب منبع تامین مالی ،جهانزادها میتوانند به هزینههای بیگانگی و
محدودیتهای منابع خود غلبه نمایند.
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جدول  -5نظريات و ديدگاههای اقباس شده توسط مطالعات بررسی شده
مفهوم

تعداد

نظريه /ديدگاه

تعداد

دیدگاه مبتنی بر منبع

08

قابلیتهای پویا

08

نظریه اقتضایی

0

مفهوم

چارچوب ارتباط
یادگیری-اهرم
نظریه یادگیری
یادگیری

دیدگاه استراتژی
جهانی
39
استراتژی

تعداد

6

اتحاد استراتژیک
نظریه امکانگرایی

3

فرصت
کارآفرینی علمی
سازه گرایش
کارآفرینانه
نظریه کارآفرینی

2
کارآفرینی

انحصارگرا

دیدگاه یادگیری
دیدگاه مبتنی بر

نظریه مزیت منبع/
خاص بنگاه/

سازمانی
کارآفرینانه بینالمللی

0
2

نظريه /ديدگاه

9

مبادلهای

تعداد
0
0
0
3
0
3

0

نظریه بازاریابی
بینالملل و دیدگاه

تامین مالی کارآفرینی

0

0

بازاریابی کارآفرینانه
بازاریابی

محیط
خارجی

8

2

نظریه گرایش بازار

0

نظریه نهادی

0

دیدگاه اکوسیستم

0

نهاد ایجاد شده

0

دیدگاه محیط خارجی

0

نظریات
فرانشیز
رهبری
دیدگاه مبتنی بر
دانش

0
0
5

نظریه نمایندگی و
نظریه محدودیت منبع
نظریه رهبری تحول
دیدگاه مبتنی بر
دانش
دیدگاه مبتنی بر
شبکه

شبکه

05

نظریه سرمایه
اجتماعی

0
0
5
08
3

این پژوهش ،یافتههای تجربی در سراسر جهان در رابطه با عوامل پیشبرنده و
بازدارنده و پیامدها در زمینه بنگاههای جهانزاد و خصوصاً در مراحل اولیه چرخه
عمر کسبوکار آنها را با استفاده از تکنیک فراترکیب ترکیبی روی  58پژوهش تجربی
خالصه و ترکیب میکند و نمایش میدهد (یافتههای مقاالت در جدول  8در ضمیمه قابل
مشاهده است) .بر اساس چارچوب توسعهیافته ،ما موضوع پژوهشهای آتی را مطرح
کردیم .پژوهش حاضر ،نتایج ویراواردنا و همکاران ( ،)2112گرشوسکی 0و همکاران
( )2108و گرشوسکی ( )2100را بسط میدهد و نیز مطالعه نایت و لیچ ( )2106را با
Gerschewski

1
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جزئیات تشریح ،طبقهبندی و شکافهای زمینهای و نظری را به این رشته اضافه میکند.
با توجه به اینکه پژوهش زیادی روی مراحل اولیه شکلگیری و موفقیت جهانزادها
انجام شده است و این دانش تا حد امکان در پژوهش حاضر خالصه شده است،
پژوهشگران جهانزاد میتوانند این چارچوب را در زمینهها و کشورهای متفاوت یا بر
اساس این مقاله بیازمایند و دیدگاهها و متغیرهای جدید برای پژوهش آتی ایجاد کنند.
رسیدن به درک عام و معتبر از ظهور و موفقیت اولیه جهانزادها قبل از فراتر رفتن
برای جستجوی موفقیتها و مکانیزمهای بقای بلندمدت مفید است.
پژوهش حاضر به پیشینۀ جهانزاد به چندین شکل کمک میکند .اول ،این پژوهش ،تمام
مکانیزمهای متنوع کشف شده در پژوهشهای تجربی درباره موفقیت مرحله اولیه
جهانزادها را که در این رشته پژوهشی بیسابقه است ،جمعآوری و شناسایی میکند.
دوم ،این پژوهش ،نیاز به توسعه چارچوب جامعی از پژوهشهای پراکنده در مورد
جهانزادها را برآورده میکند .سوم ،بر اساس چارچوب ارائه شده ،پژوهش حاضر به
فرصتهای پژوهش آتی تاکید میکند .فرصتهای پژوهشی پیشنهادی دارای دو نکته
اصلی هستند که در مطالعات قبلی وجود ندارند :آنها از روش سیستماتیک استخراج
میشوند و دارای میزان باالیی از عینیت هستند و نیازمند توجه زیاد میباشند زیرا بر
اساس علوم مدیریت و مفاهیم قابل توجه طبقهبندی میگردند .چهارم ،از آنجایی که
پژوهش جهانزاد (یا پژوهش کسبوکار بینالمللی) به شدت به زمینه وابسته است،
بسیاری از پژوهشگران قبلی به آزمودن یافتهها در سایر مناطق جهان تاکید کردند ،اما
هیچ پژوهشی برای شناسایی و پیشنهاد کشورها /مناطقی که کمترین بررسی روی
آنها انجام شده است ،با یک دیدگاه کلی وجود ندارد .پنجم ،مشابه با حساسیت زمینه،
نظریات و دیدگاههای متعددی در این زمینه اقباس شدهاند و بررسی نظریات با کمترین
کاربرد در ادبیات ،بینشهای مفیدی برای محققان در رابطه با شکافهای نظری دارند.
بنابراین ،پژوهش حاضر ،بینش عمیق و جامعی برای پژوهشهای آتی درباره
مکانیزمهای موفقیت در مراحل اولیه جهانزادها هم به لحاظ نظری و هم جغرافیایی
فراهم میکند.
نوآوری علمی ،محصول یا فناورانه ،عامل حیاتی برای مدیران در اداره یک جهانزاد
است .کارآفرینان جهانزاد باید روابط قوی در مقامات دولتی داشته باشند تا اطالعات
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و حمایت دولتی برای فعالیتهای صادراتی خود دریافت نمایند .انتخاب محیط مشابه
به عنوان بازار خارجی اولیه سودمند است ،اما انتخاب بازارهای بعدی با فاصله فرهنگی
نسبتاً زیاد و انباشت دانشی به مدیران در داشتن جهانزاد اصیل کمک میکند.
علیرغم پیشایندهای رایج (مثل شبکهها ،گرایش کارآفرینانه ،استراتژی گوشه بازار یا
تجربه) ،پیشرفت در هر بُعد بینالمللیسازی (یعنی سرعت ،قلمرو و مقیاس) دارای
موضوع و محرک های خود است و مدیران همیشه باید این ابعاد را نظارت کنند ،بهینه
سازند و متعادل نمایند .سرعت بینالمللیسازی ،وابستگی بیشتری به آموزشهای
خارجی ،سطح تحصیالت و ذهنیت جهانی مؤسس دارد و مقیاس بینالمللیسازی اتکای
بیشتری به مزایای فناورانه ،استراتژیهای تجاریسازی و قابلیت بازاریابی دارد،
درحالیکه قابلیت بازاریابی ،قلمروی بینالمللیسازی را کاهش میدهد و این بُعد به
برتری فرآیند کسبوکار و عملیاتی و نیز انعطافپذیری وابستگی زیادی دارد.
از آنجایی که جهانزادها با محدودیت شدید منابع دستپنجه نرم میکنند ،مدیران باید
تصمیم بگیرند که میخواهند به کدام نوع از عملکرد ،بیشتر دست یابند .به عبارت دیگر،
آنها همیشه باید مصرف منابع خود را بر اساس عملکرد مطلوب متعادل سازند.
بنابراین ،تفاوتها در پیشایندهای هر عملکرد (نه پیشایندهای رایج) را در نظر میگیریم.
عملکرد مالی به شدت نسبت به سرعت و قلمروی بینالمللیسازی آسیبپذیر است و
سطوح بهینه این ابعاد نیازمند مصرف منابع است .برای بهبود در عملکرد استراتژیک،
مدیران باید منابع را بر اساس روش ورود به بازار و اتحادهای استراتژیک تخصیص
دهند .عملکرد نوآوری نیازمند تخصیص منابع به تحقیق و توسعه و قابلیتها و
فرآیندهای یادگیری است.
بنابراین .0 ،سیاستگذاران باید تجربه بینالمللی را از طریق تشویق آموزش خارجی،
تسهیل سفرهای بینالمللی و دادن ماموریتهای بینالمللی به تاجران بهبود دهند.2 .
سیاستگذاران باید به جهانزادها کمک کنند تا شرکای خارجی را بیابند و اتحادهای
استراتژیک بین المللی ایجاد کنند .آنها نیز باید اتحادهای داخلی را تسهیل نمایند زیرا
همکاری داخلی ،شدت دانش و ضرورت مزیت پایدار در جهانزادها را برآورده
میسازد .3 .دولتها باید روی مناطق اقتصادی ویژه و توافقهای تجارت آزاد تمرکز
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، قوانین (مثل مالیات.0 .کنند زیرا آنها با موانع بینالمللی زیادی مواجه هستند
.ورشکستگی و قوانین دستمزد) باید به نفع کارآفرینی بینالمللی اصالح گردند
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ضمیمه
جدول  -6يافتههای  56مقاله موردبررسی
يافتهها

منبع

برقراری اتحادهای استراتژیک باعث بینالمللی شدن سریع میشود.
(Qian et al.,
)2018

پویایی صنعت باعث بینالمللی شدن سریع میشود و این رابطه توسط استراتژی گوشهیابی یا
بکارگیری استراتژی گوشهیابی و اتحادهای استراتژیک با هم به طور مثبت تعدیل میشود.
اتحادهای استراتژیک برای جبران محدودیت منابع مناسب هستند و به بینالمللی شدن سریع منجر
میشوند ،اما در محیط صنعتی پویا ،سرعت بینالمللی شدن را کاهش میدهند.

(Andersson et al.,
)2018

شبکههای اجتماعی و شبکههای کسبوکاری نقش مهمی در رشد بینالمللی دارند.
بازاریابی کارآفرینانه بینالمللی برای عمکلرد بینالمللی یک ضرورت است.
تجربه بینالمللی به فروش بینالمللی و باالرفتن سطح فعالیتهای بینالمللی منجر میشود.

(Gruenhagen et
)al., 2018

عمق تجربه بین المللی وقتی همراه با گرایش به رشد باشد به باالرفتن فروش بینالمللی و سطح
فعالیتهای بینالمللی منجر میشود.
قابلیت بازاریابی باعث کاهش حیطه بینالمللی شدن و افزایش عملکرد مالی میشود و بر میزان

)(Jin et al., 2018

بینالمللی بودن بیتاثیر است.
قابلیت بازاریابی به عملکرد مالی بهتر منجر میشود.
کارآفرینیگرایی از طریق قابلیت بازاریابی به عملکرد منجر میشود.
قابلیت بازاریابی و قابلیت فناورانه به طور مستقیم به عملکرد صادراتی منجر میشوند.

)(Jin & Cho, 2018

کارآفرینیگرایی بین المللی و رقابت در بازار داخلی از طریق قابلیت بازاریابی و قابلیت فناورانه به
عملکرد صادرات منجر میشود.

(Martin et al.,
)2018

عملکرد صادراتی توسط کارآفرینیگرایی بینالمللی ،قابلیت خدمات و مزیت خدماتی افزایش مییابد.
مزیت خدماتی با عمکرد صادراتی همبستگی مثبت دارد.
سرعت بین المللی شدن زمانی که کشور مقصد گشودگی معامالتی باال دارد به عملکرد مالی منجر

)(Deng et al., 2018

میشود و آزادی کشور مبداء این رابطه را تقویت میکند.
سرعت بین المللی شدن زمانی که کشور مقصد گشودگی معامالتی پایین دارد با عملکرد مالی رابطه
منفی دارد و آزادی کشور مبداء این رابطه منفی را تضعیف میکند.

(Falahat et al.,
)2018

عملکرد استراتژیک از استراتژی بازاریابی و گرایش کارآفرینانه تاثیر میپذیرد.
استراتژی بازاریابی بر عملکرد مالی و استراتژیک اثرگذار است.
قابلیت شبکه بینالمللی به عملکرد بینالمللی منجر میشود.

)(Bai et al., 2018

قابلیت شبکهسازی بینالمللی به شناخت فرصت بینالمللی منجر میشود.
شبکههای اجتماعی کارآفرین از طریق قابلیت شبکه بینالمللی به عملکرد بینالمللی منجر میشود.
فرهنگ سازمانی که از خصیصه های یادگیری مستمر ،خالقیت ،همکاری و به اشتراک گذاری و

& (Kumar
)Sharma, 2018

مشتریگرایی تشکیل شده باشد به شناسایی فرصتهای بینالمللی کمک میکنند.
فرهنگ همکاری و به اشتراکگذاری میتواند در غلبه بر محدودیت منابع مؤثر باشد.
شبکههای اجتماعی بینالمللی کارآفرین از طریق قابلیت شبکهسازی بینالمللی به شناخت فرصت
بینالمللی منجر میشود.

& (Lundberg
)Rehnfors, 2018

تجربه بینالمللی بیشتر از تحصیالت آکادمیک بینالمللی در شناخت و توسعه فرصتهای بینالمللی
تاثیرگذار است.
محیط نهادی مناسب ،کارآفرینی را تشویق و تسهیل میکند.
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تجربه کارآفرینی یکی شاخصه مهم برای کارآفرینان جهانزادها است.
دانش نهادی خارجی برای تجارت بینالملل در یک کشور ضروری است.
چشمانداز جهانی مدیران به توسعه جهانزادهای کمک میکند.
(Chhotray et al.,
)2018

سبک رهبری که دارای ویژگی های تفویض اختیار و به رسمیت شناختن اختیارات کارکنان باشد به
توسعه جهانزادها کمک میکند.

)(Velt et al., 2018

دانش ،هوش کارآفرینانه و رهبری از عوامل مهم تاثیرگذار در راهاندازی است.

(Bueno Merino, et
)al., 2018
(Limp, et al.,
)2018

شبکههای کسبوکاری میتواند به غلبه بر موانع ورود کمک کند.

(Chen, et al.,
)2018
(Symeonidou et
)al., 2017
(García-Cabrera et
)al., 2017

روابط با مشتریان باعث ایجاد شبکههایی میشود که کمک میکند حیطه بینالمللی شدن افزایش یابد.
محیط نهادی رسمی توسعهیافته به بینالمللی شدن کمک میکند و این رابطه توسط گرایش ارزش
اجتماعی به طور منفی تعدیل میشود.
در جهانزادهای فناوریمحور ،انتخاب استراتژی تجاری سازی بر اساس مالکیت فکری یا استراتژی
ترکیبی (نسبت به استراـژی بر اساس محصول) به فروش بینالمللی منجر میشود.
قابلیت بازاریابی به جهانزاد شدن (پیدایش جهانزادها) کمک میکند.
قابلیت فناوری به جهانزاد شدن (پیدایش جهانزاد) منجر میشود.
سرریزهای صادراتی و سرریزهای کارآفرینی فرصت به جهانزاد شدن (پیدایش) کمک میکنند.
چشمانداز جهانی مدیران با سرعت بین المللی شدن رابطه مثبت دارد و اندازه شرکت این رابطه را
تعدیل میکند.

(Kowalik, et al.,
)2017

نوآوری با سرعت بینالمللی شدن رابطه مثبت قوی ندارد.
گرایش کارآفرینانه بینالمللی و تجربه بین المللی (هم در سطح سازمان و هم در سطح مدیران) به
عملکرد مالی و استراتژیک (موفقیت نسبت به رقبا) منجر میشود.

(Borini et al.,
)2017

قابلیت نوآوری ،مهارتهای بازاریابی بینالمللی و مهارتهای مدیریت بینالمللی به بینالمللی شدن
سریع میانجامد.
قابلیتهای بازاریابی در نوآور بودن تاثیر مثبت دارد و شرایط محیطی تعدیلگر است.

)(Efrat et al., 2017

هوش بازار به نوآور بودن منجر میشود.
سازگاریپذیری آمیخته بازاریابی به نوآوری منجر میشود.
همبستگی تیمی به نوآور بودن منجر می شود.

)(Nemkova, 2017
& (Capik
Brockerhoff,
)2017
& (Yang
Gabrielsson,
)2017

زمانی که تصمیمگیرندهها ،دانش بازار ،تجربه بینالمللی ،گرایش به یادگیری و تحمل ابهام داشته
باشند ،چابکی به عملکرد بازار بینالمللی منجر میشود.
اتحادهای استراتژیک به غلبه بر محدودیت منابع ،بدهی جدید بودن و کوچک بودن کمک میکند.
بازاریابی کارآفرینانه برای شرکتهای جهان زاد یک الزام است.
کارآفرینانی که اقدام به بینالمللی شدن سریع میکنند تحصیالت خارج از کشور دارند.

(Sekliuckiene,
)2017

توانایی فناورانه برای بینالمللی شدن سریع مهم است.
شبکههای شخصی و اجتماعی ،محرک بینالمللی شدن سریع هستند.

)(Arte, 2017

تجربه بینالمللی و تجربه تخصصی صنعت به بینالمللی شدن کمک میکند.
خودکارآمدی بنیانگذار و نوآوری علمی به پیدایش جهانزادها کمک میکنند.

(Hannibal et al.,
)2016

شناخت فرصت بینالمللی برخاسته از نوآوری علمی است.
نوآوری با بینالمللی شدن همبستگی دارد.
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(Varma et al.,
)2016
& (Andersson
)Berggren, 2016
)(Lee et al., 2016

تجربه کارآفرینی ،تحصیالت خارج از کشور ،تجربه بینالمللی ،محیط نهادی مناسب برای کارآفرینی
و بینالمللی شدن و شبکههای بینالمللی و داخلی به بینالمللی شدن سریع میانجامد.
شبکههای کسب وکاری ،قابلیت بازاریابی ،تمرکز بر فناوری و تمرکز بر مشتری از عوامل تاثیرگذار
بر رشد بینالمللی هستند.
جنسیت مرد کارآفرین از طریق قابلیت بازاریابی و قابلیت نوآوری باالتر به عملکرد صادراتی منجر
میشود.
شرکتهای کوچک و متوسط جهانی ،مشتریگرایی و هماهنگی بین واحدی (عملیاتی) باالتری نسبت

(Dimitratos et al.,
)2016

به شرکتهای کوچک و متوسط درون قارهای دارند.
سرمایهگذاریهای بینالمللی احتمال ریسک فرصتهای بینالمللی را نسبت به تدریجی
بینالمللیشوندهها کمتر ارزیابی (ادراک) میکنند.
برقراری اتحادهای استراتژیک برای رقابتپذیری و پایداری جهانزادها ضروری هستند.

(Franco & Haase,
)2016

برقراری اتحادهای استراتژیک برای بینالمللی شدن جهانزادها ضروری هستند.
برخالف تصور رایج تحقیقات ،تجربه بینالمللی برای بینالمللی شدن جهانزادها یک ضرورت به
حساب نمیآید.
کارآفرینیگرایی به طور مستقیم منجر به کارایی و اثربخشی عملکردی میشود و شدت رقابت این
رابطه را به طور مثبت تعدیل میکند.

(Martin & Javalgi,
)2016

قابلیت بازاریابی به طور مستقیم به کارایی و اثربخشی عملکردی منجر میشود.
کارآفرینیگرایی به طور مستقیم منجر به سازگاریپذیری عملکردی میشود و شدت رقابت این رابطه
را به طور مثبت تعدیل میکند.
قابلیت بازاریابی به طور مستقیم به سازگاریپذیری عملکردی منجر میشود.

(Zhang et al.,
)2016
(Yoon & Kim,
)2016
(Maimone
Ansaldo Patti et
)al., 2016
(CiszewskaMlinaric et al.,
)2016

محیط نهادی مساعد رسمی (حمایت دولتی) و غیر رسمی (شبکههای شخصی) با عملکرد بینالمللی
رابطه مثبت دارند.
ظرفیت تو لید فناورانه ،تقلید فناورانه ،نوآوری فناورانه و استانداردسازی فناورانه هم به طور مستقیم
و هم از طریق گرایش جهانی مدیرعامل به عملکرد بینالمللی منجر میشوند.
وقتی نرخ شکست شرکتهای معتبر باال است ،در اقتصادهای توسعهیافته ،کارآفرینی (فشار رقابتی
تازهواردها) افزایش پیدا میکند اما در بازارهای نوپدید این رابطه برعکس است.
بسته به فضای مسئله کارآفرینان از هر دو منطق تصمیمگیری استفاده میکنند و برتری بین آنها
وجود ندارد.
چشمانداز جهانی مدیران بر سرعت بینالمللی شدن تاثیر مثبت دارد.

)(Lin et al., 2016

شبکههای کسبوکاری ،شبکههای بینالمللی ،شبکههای اجتماعی و تجربه کارآفرینی بر سرعت
بینالمللی شدن تاثیر مثبت دارد.

(Bialek-Jaworska
& Gabryelczyk,
)2016

تجربه بینالمللی ،بینالمللی شدن را تسریع میبخشد.
برخالف بقیه مطالعات ،بعد ریسکپذیری در جهانزادها پایین است و دو بعد نوآورانگی و کنشگری

(Gerschewski, et
)al., 2016

در جهانزادها وجود دارد ،همچنین دو بعد جدید در جهانزادها دیده میشود به نام های :اشتیاق و
استقامت.

(Karatepe, et al.,
)2016
(Weerawardena et
)al., 2015

مشتریگرایی از طریق قابلیت فناوری به نوآور بودن منجر میشود.
چشمانداز بین المللی مدیران از طریق یادگیری سازمانی و قابلیت بازاریابی به نوآوری و سپس به
بینالمللی شدن سریع منجر میشود.
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اجماع در سطح سازمان ،سازماندهی دانش در سطح سازمان ،واکنش به محیط و کارآفرینیگرایی
بینالمللی پیشایندهای سطح سازمان و سطح شرکت بینالمللی شدن سریع هستند.
)(Li et al., 2015

واکنش در سطح سازمان به فرصتها و تهدیدهای تجارت بینالملل به بینالمللی شدن سریع کمک
میکند.
گرایش به اقدام (کنشگرایی) و ریسکپذیری پیشایندهای بین المللی شدن سریع هستند.

)(Ren et al., 2015

)(Faroque, 2015
& (Danik
)Kowalik, 2015
(Rodríguez-
Serrano & Martín)Velicia, 2015

بین المللی شدن در حضور قابلیت تحقیق و توسعه و قابلیت بازاریابی به عملکرد نوآوری منجر
میشود.
بازارگرایی بینالمللی و کارآفرینگرایی بینالمللی به شناخت و توسعه فرصت بینالمللی منجر میشود
و پویایی محیط این رابطه را به طور مثبت تعدیل میکند.
قیمتگذاری و کیفیت محصول از عوامل مهم موفقیت جهانزادها است.
بازارگرایی از طریق قابلیت پویای جاذب به عملکرد نوآوری میانجامد.
شبکههای بینالمللی ،تامین مالی و شبکهسازی با نهادهای توسعه اقتصادی دولتی و انتخاب یک کشور

& (Cancino
)Coronado, 2014

با فاصله فرهنگی باال به عنوان اولین بازار ورود ،احتمال جهانزاد شدن را باال میبرند.
انتخاب یک کشور با فاصله فرهنگی زیاد ،احتمال جهانزاد شدن را باال میبرد.

(Musteen et al.,
)2014

شبکههای بینالمللی به بینالمللی شدن سریع میانجامند و نوآوری فناورانه و ستیزگی محیط داخلی
این رابطه را به طور مثبت تعدیل میکنند.
مقیاسپذیری محصول ،بازار کوچک داخلی ،استراتژی گوشهیابی و شبکهها (کسبوکاری و
شخصی) ،احتمال بینالمللی شدن سریع را افزایش میدهند.

& (Cannone
)Ughetto, 2014

استراتژی گوشهیابی ،شبکههای کسبوکاری و شخصی ،دانش تجربی ،تعهد بینالمللی
(کارآفرینیگرایی بینالمللی) ،ناهمگون بودن شایستگیهای تیم کارآفرینی و انعطافپذیری
(سازگاریپذیری) سازمانی به حیطه (مقیاس) بینالمللی شدن منجر میشود.
استراتژی گوشهیابی مقیاس بینالمللی شدن را افزایش میدهد.
سطح تحصیالت کارآفرینان ،تجربه بینالمللی ،صنعتی و کسبوکاری کارآفرینان ،کارآفرینیگرایی،
شبکه های رسمی و غیررسمی ،دانش بازار ،اندازه بازار داخلی ،میزان اشباع بازار داخلی و میزان
توسعه یافتگی زیرساخت ارتباطات و فرآیندهای تولید همگی از عوامل تاثیرگذار بر بینالمللی شدن

(Kaur & Sandhu,
)2014

سریع هستند.
دانش بازار (در سطح سازمان به عنوان یک منبع سازمانی) و تجربه صنعت به بینالمللی شدن سریع
میانجامد.
بازار داخلی اشباع بر بینالمللی شدن سریع تاثیرگذار است.
برخالف تصور رایج ،کنشگرایی در جستوجوی اولین فرصت تجارت بینالملل ،به سرعت منجر
نمیشود.

(Ciravegna et al.,
)2014

سرعت بینالمللی شدن با تجربه بینالمللی کارآفرینان همبستگی دارد.
میزان بینالمللی شدن با کنشگرایی در جستوجوی فرصت تجارت بینالملل و تجربه بینالمللی
کارآفرینان همبستگی دارد.
تجربه بینالمللی به طور مستقیم به عملکرد بینالمللی منجر میشود.

& (Trudgen
)Freeman, 2014
(Nummela et al.,
)2014

انتخاب اولین بازار خارجی بر عملکرد استراتژیک (گذر از مراحل بلوغ اولیه) تاثیرگذار است.
منطق تصمیمگیری میتواند در زمانهای مختلف تغییر کند و گاهی همزمان هر دو منطق با هم اتخاذ
گردند.
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شبکههای کسبوکار ،شبکههای بینالمللی ،نوآوری شرکت و نوآوری محصول ،دانش بازار و صنعت
& (Baronchelli
)Cassia, 2014

و کارآفرینیگرایی به توسعه جهانزادها کمک میکند.
توسعه بینالمللی جهانزادها با سطح عدم قطعیت و پویایی صنعت رابطه مثبت دارد.

& (Colovic
)Lamotte, 2014
)(Kumar, 2013

عضویت در گروههای رسمی صنعتی ،بینالمللی شدن را تسریع میبخشد.
بینالمللی شدن سریع با کارآفرینیگرایی بینالمللی و گرایش به یادگیری رابطه مثبت دارد.
کارآفرینیگرایی بینالمللی و گرایش به یادگیری به نوآوری منجر میشود.
موانع ورود به بازار داخلی و فرصت آربیتراژ (برخاسته از تفاوتهای هزینههای تولید و قدرت خرید

& (Nowiński
)Rialp, 2013

مصرفکننده بین اقتصادهای توسعهیافته و اقتصادهای در حال گذار) به بینالمللی شدن سریع منجر
میشوند.
به منظور غلبه بر محدودیت منابع و سازگار شدن منعطفانه با شرایط بازار ،کارآفرینان از منطق
امکانگرایی استفاده میکنند.
تجربه بینالمللی و شبکههای بینالمللی به بینالمللی شدن سریع منجر میشوند.

(Laurell et al.,
)2013

ناهمگون بودن نهادی بین کشورها میتواند کارآفرینان را متقاعد کند بازارهای مشابه از لحاظ نهادی
را به عنوان اولین بازار انتخاب کنند .انتخاب یک بازار نهادی مشابه سرعت بینالمللی شدن را افزایش
میدهد.

& (Hallbäck
Gabrielsson,
)2013

تناسب استراتژیهای بازاریابی کارآفرینانه بینالمللی با شرایط به عملکرد بازاریابی منجر میشود.
شبکههای بینالمللی ،تجربه قبلی بینالمللی و گرایش به رشد به توسعه سرمایهگذاریهای بینالمللی

(Baum, et al.,
)2013

کمک میکند.
موانع ادراکشده مالی و بازارمحور در بینالمللی شدن یک عامل تعدیلگر منفی در توسعه
سرمایهگذاریهای بینالمللی است.

)(Simba, 2013
)(Zhou et al., 2012
(P. Gabrielsson et
)al., 2012
& (Bjørnåli
)Aspelund, 2012
(Efrat & Shoham,
)2012
(Park & Rhee,
)2012
)(Kumar, 2012
(Ripollés & Blesa,
)2012
(Khavul et al.,
)2012
& (Frazer
)Merrilees, 2012
(Smith, et al.,
)2012
(Casas et al.,
)2011

شبکههای  R&Dجهانی برای موفقیت جهانزادها الزم هستند.
قابلیت بازاریابی به رشد بینالمللی منجر میشود و نوع بازار بینالمللی تعدیلگر این رابطه است.
متناسب بودن درجه استانداردسازی استراتژی بازاریابی با عوامل زمینهای به عملکرد مالی و
استراتژیک منجر میشود.
تیم کارآفرینی که از لحاظ تجربه صنعتی خیلی همگون یا خیلی ناهمگون باشد به رشد فروش کمک
میکند.
انتخاب یک بازار در حال رشد با تالطم فناوری باال و ریسک کشور پایین میتواند عملکرد استراتژیک
کوتاهمدت را بهبود ببخشد.
عملکرد تجارت بینالمللی با شایستگی دانشی همبستگی دارد.
ارتباط با مشتری بر اساس شفافیت و مدیریت دانش در مواجهه با خطر از دست دادن کارمندان و در
نتیجه خطر از دست دادن مشتریان در شرکتهای جهانزاد دانشمحور خدماتی مؤثر است.
قابلیت بازاریابی و ورود به بازار با تعهد باال ،باعث بهبود عملکرد بینالمللی میشوند.
گرایش استراتژیک بینالمللی و سرمایهگذاری در زنجیره تامین بینالمللی به واکنشپذیری بینالمللی
منجر میشوند.
برندسازی کارآفرینانه به موفقیت جهانزادها کمک میکند.
وجود رابطها به بینالمللی شدن کمک میکند.
مجموعه عوامل مساعد فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی و قانونی ،اقتصادی و محیط نهادی میتواند در
ترویج کارآفرینی در کشور مؤثر باشد.
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رقابت شدید در بازار داخلی به ترویج کارآفرینی کمک میکند.
مردساالری ،فاصله قدرت کم ،اجتناب از عدم قطعیت کم ،فردگرایی ،تمایل به موفقیت و تمایل به
برابری باعث ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها میشود.
حرکت آزادانه بین طبقات اجتماعی ،میزان اشتیاق اجتماع به نوآوری و باور اجتماع به مسئول بودن
در برابر سرنوشت باعث ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها میشود.
اقتصاد رو به رشد در کشور ،تورم پایین ،دسترسی به منابع انسانی و مواد اولیه و مالیات پایین به
ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها کمک میکنند.
دموکراسی ،موانع ورود و خروج پایین در بازار ،ترویج رقابت صادقانه ،رویههای آسان تاسیس و
انحالل شرکت ،قانون کافی برای مالکیت فکری ،سیاستهای مالی با ثبات در کشور و کمک مالی به
شرکتهایی که نوآوری دارند به ترویج کارآفرینی و ظهور جهانزادها کمک میکند.
& (Hermel
)Khayat, 2011
)(Kim et al., 2011
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تصویر برند ،شبکهها ،نوآوری ،تجربه بینالمللی شدن و تجربه تخصصی صنعتی در سرعت بینالمللی
شدن مؤثر هستند.
مشتریگرایی از طریق قابلیتهای فناورانه داخلی برای مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت اطالعات
خارجی مشتریان به نوآور بودن منجر میشود.
شبکههای کسبوکاری و شخصی کارآفرینان و رابطه با مشتریان به شناسایی و توسعه فرصتهای
بینالمللی منجر میشود.
شبکههای اجتماعی به شناخت فرصت و شبکههای کسبوکاری به استفاده از فرصت کمک میکنند.
دانش بینالمللی شدن ،دانش تجارت خارجی و دانش نهادی خارجی میتواند به انتخاب اولین بازار
خارجی متفاوت با بازار خانگی منجر شود.
شبکههای شخصی کارآفرینان و شبکههای بین شرکتی بر شدت صادرات تاثیر مثبت دارد هرچند با
سن شرکت تعدیل میشود.
فناوری انحصاری باعث توسعه قابلیت پشتیبانی از مشتری بینالمللی شده و سپس به یادگیری
سازمانی و عملکرد سازمانی بهتر منجر میشود.
جهانزادهای فناوریمحور میتوانند با رهبری فناورانه و چشمانداز برندسازی مدیران به قابلیت
برندسازی بینالمللی دست پیدا کنند.
چشمانداز برندسازی بنیانگذار در ساخت برند بینالمللی مؤثر است.
جهانزادها در مراحل ابتدای بینالمللی شدن و ادامه بینالمللی شدن در تعهد به بازار خارجی به سه
دسته کم تعهدها ،تعهدهای افزایشی و شرکتهای با تعهد باال تقسیم میشوند.
کارآفرینیگرایی بین المللی ،گرایش به یادگیری و گرایش به رشد باعث افزایش عملکرد بینالمللی
میشود.
روابط دوتایی اگرچه در مراحل اولیه شرکت مناسب هستند اما در مرحله رشد شرکت ،محدودیت به
حساب میآیند و به جای آن باید روابط چندجانبه شکل بگیرد.
جهانزادهایی که مدیران یا پرسنل با تجربه و گرایش بینالمللی دارند در شناخت برند بینالمللی

(M. Gabrielsson,
)2005

موفقتر هستند.
استراتژیهای برندسازی در انواع مختلف جهانزادها متفاوت است .جهانزادهای  B2Cاز
استانداردسازی استفاده میکنند اما جهانزادهای  B2Bاز چندین برند بهره میبرند.
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Introduction: The main purpose of social media marketing is to create a business
based on the customer orientation and reputation of a company and, thus, to develop
and manage business. Understanding the role of social media is critical for
researchers and managers in marketing. Social media marketing is, therefore, an
integral part of business in the 21st century. Social media marketing is used in
various fields and refers to the use of social media technologies, channels and
software to create, communicate, present and exchange suggestions that are valuable
to the organization's stakeholders. Social media are one of the latest achievements of
information technology and new approaches to marketing. Marketing through social
media has been highly noticed due to the advancement of technology, the need to
high-speed communication, and transactions. With the expansion of cyberspace and
the Internet users, many marketing experts have introduced virtual communities as
an opportunity to introduce the products and services of companies. The aim of this
research is to explore the effects of social media marketing on customer intention
with regard to the mediator roles of perceived value and customer satisfaction.
Methodology: The present research is applied in terms of purpose and descriptivecorrelative in terms of method. The statistic population of the research was the
managers of the plaster and cement industry. Using the simple random sampling,
107 users were selected as the research sample. They took a questionnaire based on
the Likert scale from 1 (I strongly disagree) to 5 (I strongly agree). The random
sampling method was used for this research. The collected data were analyzed using
the SPSS 24.0 software with regard to the demographic characteristics of customers
and Smart Pls3 for testing the hypotheses based on a structural equations model
(SEM). The determination coefficient (R2) was the criterion used to connect the
measurement part to the structural part of the structural equation modeling. It was
shown that an exogenous variable has an effect on an endogenous variable. The
larger the amount of R2 related to the endogenous structures of a model, the better
the fitting of the model. According to the results, the R 2 value for this model was
1
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0.839. Also, according to the PLS path modeling, the researcher had to check the
fitting of the general part after examining the fitting of the measurement and
structural parts of the research model. On the other hand, the PLS path modeling did
not have a generalized optimization criterion, i.e. there was no general function to
assess the fitting of the model. Therefore, at this stage, the Goodness of Fit Index
(GOF) was used to examine the overall fitting of the model. According to the
results, the GOF value for this model was 0.72.
Results and Discussion: The results of the structural equation modeling method
show that there is a significant relationship between social media marketing
activities and customer intention directly and indirectly, through raised customer
satisfaction and perceived value. Thus, the social media marketing activities is a
prominent, influential factor in consolidating the customer intention. The presence
of business in various social media platforms increases the chances of reaching new
customers and creates more interaction with the existing customers, which affects
customer awareness of the product and his or her satisfaction. In addition,
companies can gain cooperation and support by identifying opinion leaders on social
media. Due to the large number of followers of these people, this leads to the
identification of the brand on social media and its recommendation to others.
Therefore, the power of word of mouth in cyberspace should not be underestimated.
It can be argued that creating a value for customers is an important factor because
creating more customer satisfaction and value leads businesses to greater loyalty,
stronger competitiveness and thus greater market share. In fact, the perceived value
of the customer specifically influences behavioral tendencies and commitment. It is
clear that the evaluation of the perceived value in the customer's mind takes place
before shopping. Therefore, it can be a factor influencing the consumer's intention to
buy.
Conclusion: Online marketing activities generate information among users, and, by
changing the content produced, enable managers to make predictions about the
future of their business and to consider their customers' buying behavior more
accurately. This makes it possible to attract new customers, create awareness,
increase sales and build customer loyalty, and use it quickly and save time. Social
media marketing is an internet marketing strategy that makes a business in the
organization through internet sites, videos and interaction with the target
community. Joining social media and connecting with people meets the need to
belong, which explains the desire for social interaction, one of the motivations of
consumers to participate in content production activities in online environments.
Finally, social media has a tremendous impact on our world, and such effects are not
limited to the individual level; they can also be seen at organizational and social
levels. In fact, nowadays, the private lives of many people are linked to social
media.
Keywords: Customer intention, Customer satisfaction, Perceived value, Social
media Marketing activity.
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چکیده
رسانههای اجتماعی یکی از تازهترین دستاوردهای فناوری اطالعات و همچنین رویکردی نو
در بازاریابی است .با پیشرفت روزافزون فناوری و نیاز به سرعت عمل در ارتباطات و انجام
معامالت ،بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .هدف
این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد مشتری با نقش
میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری است .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و
از حیث روش توصیفی -همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش را مدیران صنعت گچ و
سیمان در سطح شهرستان سمنان به تعداد  011نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
ساده تشکیل میدهند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشـنامه استاندارد اسـت .نتایج حاصل از
روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که بین فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی و
قصد مشتری به طور مستقیم و بهواسطه رضایت مشتری و ارزش ادراک شده بهطور غیر-
مستقیم رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بنـابراین فعالیتهای بازاریابی رسانههای
اجتماعی عامل برجسته و تأثیرگذاری بر قصد مشتریان محسوب میشود.
کلمات کلیدی :ارزش ادراک شده ،رضایت مشتری ،فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی،
قصد مشتری.
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مقدمه
با رشد و توسعۀ بازارها و نیز گسترش وسایل ارتباطی و ابزارهای دیجیتالی،
بازاریابی محصوالت نیز تحت تأثیر قرار گرفته است (خدادادحسینی و همکاران،
 )0911و تغییرات محیط نیز اثر بسیار و انکارناپذیری بر عملکرد سازمانها گذاشته
است (بلوچی و همکاران.)0912 ،سازمانها باید به طور مداوم راهحلهایی را برای
مقابله با تغییرات و رقابت جهانی ارائه دهند و به سرعت نیازهای مشتریان را
برآورده کنند (مینباشرزگاه و همکاران )8101 ،0و بهعبارت دیگر تبدیل به یک
سازمان مشتریمدار شوند (زیگرس و هنسلر .)8102 ،8میزان باالی مشتریگرایی در
یک شرکت منجر به موفقیت زیاد در بازاریابی بیرونی ،تقویت رضایت مشتری و
افزایش عملکرد کل شرکت و سازمان میشود (تاجدینی .)8101،9از اینرو بسیاری از
نشانهای تجاری معتبر برای بازاریابی محصوالت خود به اینترنت ،بهویژه شبکهها و
رسانههای اجتماعی روی آوردهاند (جعفری و جهرمی .)0911 ،طبـق آمارهای
موجود ،بیش از  08درصد جمعیت جهان ،کاربران فعال رسانههای اجتماعی هستند
(اسمارت اینسـایت ،)8102 ،0این آمار نشان میدهد ،جوامع مجازی یکی از
قدرتمندترین ابزارهـای بازاریـابی نـوین در دنیـا

است (جامیپور و همکاران،

 .)0912از اینرو ،با گسترش فضاهای مجازی و گسترش کاربران اینترنتی بسیاری
از صاحب نظران بازاریابی ،اجتماعات مجازی را به عنوان فرصتی برای شناساندن
محصول و خدمات شرکتها معرفی کردهاند (آرمان و جاویدفر .)0911 ،بازاریابی
رسانههای اجتماعی در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و اشاره به
استفاده از فناوریهای رسانههای اجتماعی ،کانالها و نرمافزارها جهت ایجاد،
برقراری ارتباط ،ارائه و تبادل پیشنهادهایی که برای ذینفعان سازمان دارای ارزش
هستند ،میباشد (جاکوبسن و همکاران .)8181 ،1فعالیتهای بازاریابی از طریق
برنامههای آنالین سبب تولید اطالعات در میان کاربران میشود و با تغییر محتوای
تولید شده ،مدیران را قادر میسازد که برای آیندۀ کسبوکارشان پیشبینیهایی
انجام دهند و رفتار خرید مشتریان خود را دقیقتر در نظر بگیرند .همچنین جذب
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مشتریان جدید ،ایجاد آگاهی ،افزایش فروش و ایجاد وفاداری در مشتریان و استفاده
سریع و صرفهجویی در زمان را ممکن میسازد (آرمان و جاویدفر .)0911 ،رسانه
اجتماعی ،روش های سنتی یافتن اطالعات و موارد خرید را منسوخ میکند و موجب
میشود تا بسیاری از شرکتها از آن در ارتقای بیرونی ،بازاریابی ،مدیریت مشتری
و به عنوان کانال درونی برای ارتباط با کارمندان استفاده کنند (سئو و پارک،0
 .)8102بیش از  11درصد شرکتها برای اتصال به مصرفکنندگان از بازاریابی
رسانههای اجتماعی استفاده میکنند (آاللوان و همکاران .)8101 ،8تبلیغات و بازاریابی
در فضای دیجیتال موضوعی مهم در ادبیات بازاریابی و در رابطه با رفتار
مصرفکننده است و در نظر دارد که چگونه مصرفکنندگان به جنبههای مختلف
تبلیغات دیجیتال پاسخ میدهند (استفن )8102 ،9و در این میان ،تمایل (قصد) خرید
مصرفکنندگان با استفاده از شبکههای اجتماعی نیز دستخوش تغییرات گستردهای
شده است و قصد مشتری یکی از عوامل کلیدی در تنظیم استراتژی شرکتها بر
مبنای بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی است (دشتی و صنایعی .)0911 ،قصد
مشتری یعنی احتمال اینکه یک فرد خرید را انجام دهد (چن و بارنز)8111 ،0
پژوهشهای پیشین ،تأثیر عوامل بسیاری را بر قصد مشتری سنجیدهاند و به این
نتیجه رسیدهاند که قصد خرید برخاسته از ارزش ادراک شده مصرفکنندگان است و
تمایل آنها به خرید ،از همین ارزش ادراک شده ناشی میشود (اردوگموس و
بادیری .)8108 ،1ارزیابی ذهنی مثبت مشتریان از محصول یا کیفیت درک شدۀ باال،
مصرفکننده را به سوی انتخاب یک نام تجاری نسبت به دیگر نامهای تجاری رقیب
هدایت میکند (محمدی و همکاران .)0919 ،سازمانهایی که میتوانند بهتر نیازهای
مشتریان را پاسخ دهند و آنها را راضی کنند ،مطمئناً از سطح عملکرد باالتری
برخوردار هستند .در واقع رضایت مشتریان هستۀ فعالیت سازمان را تشکیل میدهد
(عابدی و قلیچ خانی .) 0911 ،مشتری زمانی راضی است که آنچه را میخواهد
دریافت کند؛ در غیر این صورت محصوالت رقبا را انتخاب خواهد کرد .از اینرو
موفقیت هر کسبو کاری به مشتری و نحوۀ بیان رضایت وی در خصوص
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محصوالت و خدمات بستگی دارد (کیران .)8101 ،0امروزه شرکتهای تولیدی مصالح
ساختمانی به سبب اشتغال بالقوه و بالفعل خود از جایگاه ویژهای در کشور ما
برخوردار میباشند و این امر با توجه به مشکالت سیاسی و اقتصادی حال حاضر
نیازمند توانمندسازی و حضور مؤثرتر در عرصه بازارهای ملی و بینالمللی میباشد
همچنین فضای رقابتی سنگین در این صنعت به دلیل ورود آسان بهواسطۀ هزینههای
نسبتاً پایین راهاندازی کارخانجات و همچنین معادن غنی و ارزان قیمت موجود در
کشور شیوه های سنتی را به چالش کشیده است ،با توجه به تغییرات رفتار خرید
مشتریان در بستر تجارت الکترونیک و جستجو در جهت یافتن بنگاهها و خریدهای
بهینه ،شرکتهای تولیدی گچ و سیمان محکوم به حضور فعال در عرصههای تجارت
الکترونیک باألخص رسانههای اجتماعی میباشند .بیشتر پژوهشهای انجام شده در
زمینه قصد مشتریان ،بعد فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی را نادیده گرفته و
پژوهشهای اندکی به پدیده قصد خرید از طریق رسانههای اجتماعی پرداختهاند
)بـای و همکاران )8101 ،8و از این معیار مهم و کلیدی غافل بودهاند و از آنجا که
بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی در کشور ما به تازگی ظهور کرده است و
پژوهشهای اندکی تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد مشتری
را بررسی کردهاند ،انجام پژوهش بیشتر در این حیطه بسیار ضروری میباشد.
نتایج بررسی فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی به کسب و کارهای فعال در
این زمینه کمک میکند تا کارآفرینان به توسعۀ مدل کسب و کار موفق برای ایجاد
قصد خرید در مشتریان و افزایش فروش با کسب مزیت رقابتی بپردازند  .همچنین
شرکتها میتوانند دیدگاه روشنتری دربارۀ اثرات رسانههای اجتماعی در زمینۀ
بازاریابی به دست آورند (رحیمنیا و همکاران.)0912 ،
رسانههای اجتماعی فرصتهای قابل توجهی برای بازاریابان جهت دستیابی به
مصرفکنندگان در جوامع اجتماعی و ایجاد روابط شخصیتر با آنها فراهم میکنند
و به روشهای توزیع ،مصرف و انتقال قدرت به شکل دادن تصویرهای برند برای
بازاریابان جهت ارتباطات آنالین مصرفکننده تغییر کردهاند .اگرچه الگوهایی در
خصوص رابطه فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد خرید (چین و لین،9
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 )8101و (اعظمی و همکاران ،)0911 ،رابطه فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی
و ارزش ادراک شده (چین و لین ،)8101 ،رابطه فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی
و رضایت مشتری (چین و لین )8101 ،و رابطه رضایت مشتری و قصد مشتری (چین
و لین )8101 ،و (آاللوان )8181 ،0رابطه ارزش ادراک شده و قصد مشتری (محمدی و
اسماعیلپور )0910 ،ارائه شدهاند؛ اما با توجه به منابع اطالعاتی در دسترس و
بررسیهایی که پژوهشگران این پژوهش انجام دادهاند ،تـاکنون پـژوهش داخلی بـه
طـور همزمـان عوامـل و متغیرهای موجود در این پژوهش را بر قصد مشتری مورد
بررسی قرار نداده است .از اینرو ،در رابطه با تأثیر فعالیت بازاریابی رسانههای
اجتماعی بر قصد مشتری با نقش میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری ،مدلی
مالحظه نشده است .بنابراین ،در پژوهش حاضر محقق به دنبال پاسخ به این سؤالها
میباشد )0 :چه تاثیری فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد مشتریان
میگذارند؟ )8 .آیا رضایت و ارزش درک شده بین فعالیتهای بازاریابی رسانههای
اجتماعی و قصد مشتری نقش میانجیگری دارند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بازاريابی رسانههای اجتماعی
رسانههای اجتماعی فناوریهای مبتنی بر برنامههای کاربردی وب هستند (ژانگ و
بنیوسف ،)8102 ،8که از تعامالت کاربران و محتوای تولیدشده از طریق جوامع آنالین
پشتیبانی میکنند (جامیپور و همکاران )0912 ،و کاربران میتوانند از طریق آنها به
اشتراکگذاری اطالعات ،نظرات ،پیشنهادات و همچنین فروش و بازاریابی محصوالت
و خدمات به صورت آنالین بپردازند (چانگ و همکاران )8101 ،9و نمایشدهندۀ
رویکردی جدید در زمینه تغییر ارتباط با مشتریان ،از طریق امکان دادن به شرکتها
برای تماس مستقیم با مشتریان با هزینه پایین و بهرهوری بیشـتر از ابزارهای
تعاملی سنتی هستند (ماتینی و همکاران .)8100 ،0پایگاه بزرگ مشتری ،رسانههای
اجتماعی را نه تنها در میان کاربران بلکه در میان شرکتهایی که از رسانههای
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اجتماعی به عنوان یک رسانه ارتباطات بازاریابی استفاده میکنند بسیار محبوب کرده
است (یاداف و رحمان .)8101 ،0محققان معتقدند که ظهور رسانههای اجتماعی یک
انقالب واقعی در ارتباطات بازاریابی است (کونستندیس .)8100 ،8تقریباً  11درصد از
بازاریابان در دنیا ،در حال استفاده از بازاریابی رسانههای اجتماعیاند (اسماعیل،9
 .)8101درک نقش رسانههای اجتماعی برای محققان و مدیران در زمینه بازاریابی
حیاتی است؛ ازاینرو بازاریابی رسانههای اجتماعی عنصر جداییناپذیری کسبو کار
در قرن  80است (فیلیکس و همکاران .)8101 ،0فعالیتهای بازاریابی رسانههای
اجتماعی فرآیندی است که توسط افراد ایجاد میشوند ،از طریق آن ارتباط برقرار
میکنند و پیشنهادات بازاریابی برخط را به وسیله سکوهای اجتماعی ارائه میکنند
تا روابط متقابل ذی نفعان را ایجاد و حفظ کنند ،تعامالت را تسهیل کنند ،اطالعات به
اشتراک بگذارند ،پیشنهادهای شخصی خرید ارائه دهند و در بین ذینفعان در مورد
محصوالت و خدمات ،تبلیغ دهانبهدهان انجام دهند (یاداف و رحمان .)8101 ،هدف
اصلی بازاریابی رسانههای اجتماعی ایجاد یک کسب و کار بر پایه مشتریمداری و
اعتبار یک شرکت ،به منظور توسعه و مدیریت کاری میباشد (عقیلی و قاسمزاده،
 .)0910بر اساس مدل یاداف و رحمان ( )8101فعالیتهای بازاریابی رسانههای
اجتماعی از طریق درک مصرفکننده بر قصد خرید تأثیر میگذارد .با توجه به موارد
بیان شده میتوان فرضیههای زیر را مطرح نمود:
 .0فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری بر قصد مشتری
دارد.
 .8فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش ادراک
شده مشتری دارد.
 .9فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت مشتری
دارد.
رضايت مشتری
این رضایت احساس مطلوب مشتری است که در نتیجۀ ادراک وی از عملکرد متناسب
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محصول یا خدمت با انتظارات وی به وجود میآید (لینگ و ژانگ .)8100 ،0اگر کاال و
خدمات دریافت شده از جانب مشتری ،انتظارات او را برآورده سازد ،در او احساس
رضایت ایجاد میشود (عبدالهیان و فروزنده .)0911 ،برای باقی ماندن در بازار
رقابتی امروز ،سازمان ها باید محصوالت و خدماتی با هدف جلب رضایت و وفادار
کردن مشتریان ارائه دهند .وقتی مشتریان راضی باشند ،احتمال بازگشت به مکانی
که رضایت را از آن کسب کردهاند بیشتر خواهد بود .این در حالی است که مشتریان
ناراضی معموالً به رقیبان میپیوندند (ملکی و همکاران .)0910 ،بنابراین مشتری،
محور اصلی فلسفۀ وجودی سازمان محسوب میشود .لذا شناسایی ،اولویتبندی
مشتریان ،شناخت نیازها و انتظارات آنها و نهایتاً حصول رضایتمندی مشتری از
اهم فعالیتهای هر سازمان به شمار میرود (سلجوقی و همکاران .)0910 ،احساسات
مثبت و رضایت مصرفکنندگان در فروشگاهها میتواند قصد خرید را تحریک کند.
(دیویس و همکاران .)8109 ،8آاللوان ( )8181بیان میکنند که رضایت الکترونیکی
قصد خرید الکترونیکی را افزایش میدهد .بنابراین منطقی است فرض کنیم قصد خرید
مشتریان تحت تأثیر رضایت قرار میگیرد .بر این اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
 .0رضایت مشتری بر قصد مشتری تأثیر دارد.
 .1رضایت مشتری رابطۀ فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد مشتری را
میانجیگری میکند.
ارزش ادراک شده
ارزش ادراک شده ،مبادلۀ بین کیفیت ادراک شده و جنبۀ پولی ادراکشده را نشان
میدهد و این ارزش زمانی مثبت است که کیفیت ادراک شده بزرگتر از میزان هزینۀ
پولی آن باشد (ویشتین و همکاران .)8100 ،9با توجه به تعاریف ،واضح است که
ارزیابی ارزش ادراک شده در ذهن مشتری ،قبل از عمل خرید اتفاق میافتد .بنابراین
میتواند عاملی اثرگذار بر قصد خرید مصرفکننده باشد (خدامی و همکاران)0912 ،
ازاینرو ،تغییر درک مشتری یک رفتار فعال است که به شرکتها برای ایجاد بازار
جدید کمک میکند (قزوینی و همکاران .)8101 ،0امروزه یکی از قویترین نیروها در
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بازار ارزش ادراک شدۀ مشتری است (راهی .)8102 ،0به طوری که در فضای کسب
و کار ،ارتباطات بر پایۀ ارزش ادراک شده شکل میگیرد .مشتری در صورتی وفادار
خواهد ماند که حس کند در مقایسه با آنچه که او با تغییر موقعیت خود به سوی
فروشندگان دیگر میتوانست ارزش بیشتری را کسب نماید ،به دست آورده است
(الوالک و رایت .)8111 ،8ایجاد ارزش برای مشتریان از اهمیت ویژهای برخوردار
است زیرا ایجاد رضایت و ارزش بیشتر در مشتری ،کسب و کارها را به سمت
وفاداری بیشتر ،وضعیت رقابتی قویتر و در نتیجه سهم بیشتر بازار سوق میدهد
(تقیزاده و علیپور .)0911 ،درواقع ،ارزش ادراک شدۀ مشتری به طور مشخص
تمایالت رفتاری و تعهد را تحت تأثیر قرار میدهد (ریو و همکاران .)8101،9ارزش
ادراک شده به طور غیرمستقیم از طریق رضایت مشتری بر توجه رفتاری تأثیر دارد
(چین و تسای .)8111 ،0با توجه به موارد بیان شده میتوان فرضیههای زیر را مطرح
نمود:
 .2ارزش ادراک شده مشتری بر قصد مشتری تأثیر دارد.
 .1ارزش ادراک شده رابطۀ فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد مشتری را
میانجیگری میکند.
قصد مشتری
عامل مهم در موقعیتهای راهبردی بازاریابی و تبلیغاتی درک صحیح از چگونگی
تصمیمگیری مصرفکننده است .بنابراین مطالعه و کشف نیازهای مصرفکنندگان و
تجزیه و تحلیل فرایند رفتار مصرفکننده و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر این
فرایند ،از عمده وظایف بازاریابان است (رحیمنیا و همکاران .)0912 ،قصد خرید
نوعی قضاوت در مورد میزان یا چگونگی تمایل یک فرد برای خرید از یک برند خاص
است (تنگ و همکاران .)8100 ،1به احتمال انجام خرید توسط یک فرد قصد خرید گفته
میشود .از بعد رفتاری مشتری نیت جمع آوری اطالعات و به انجام رساندن معامله
را دارد همچنین جهت پرداخت هزینه کاال سرمایه الزم را دارد ،ولی از نظر رفتاری
نیت و قصد به طور دقیق الزمه رفتار واقعی نمیتواند باشد .یک شخص احتمال دارد
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به دلیل محدودیتهای پیشروی خود ،کارهایی بر خالف میلش یا کمتر از خواسته
خود انجام دهد (چن و بارنز .)8111 ،به طور کلی قصد خرید یک محصول خاص،
پیشبینی کنندۀ خوب رفتار واقعی در خرید محصول است (سبکرو و همکاران،
 .)0911پژوهشهای پیشین ،تأثیر عوامل بسیاری را بر قصد خرید سنجیدهاند .ونگ
( )8111به این نتیجه رسیده که قصد خرید برخاسته از ارزش ادراک شده
مصرفکنندگان است و تمایل آنها به خرید ،از همین ارزش ادراک شده ناشی
میشود (پاجو .)8101 ،همانگونه که در مبانی نظری قصد (نیت) خرید مشاهده شد،
از آن به عنوان احتمال تصمیم خرید مصرفکننده برای انجام خرید محصول یاد
میشود ،پاجو ( ،)8101ارتباط عامل ادراک فردی و ابعاد ارزش ادراک شده با قصد
خرید را مورد تأیید قرار میدهد.
پیشینه تجربی پژوهش
در جدول  0پیشینۀ درج شده است .از مطالعات گذشته چنین برمیآید که پژوهش
های موجود ،نقش فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی را بیشتر از دیدگاه
عوامل اجتماعی بـر رفتـار خریـد مصـرفکننـدگان و ارزش ویژۀ برند بررسـی
کردهاند ،اما با توجه به منابع اطالعاتی در دسترس و بررسیهایی که محققان این
پژوهش انجام دادهاند ،تـاکنون پـژوهش جـامعی که در ایـران ،بـهطـور همزمـان
عوامـل و متغیرهای موجود در این پژوهش را بر قصد مشتری بررسی کند یافت
نشده است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش ،تأثیر فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد مشتری با نقش
میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری را مورد بررسی قرار داده است .با
مطالعه بررسی پیشینه نظری و تجربی موضوع پژوهش و با درنظر گرفتن نتایج
پژوهشهای چین و لین ( )8101و اعظمی و همکاران ( ،)0911آاللوان ( )8181و
محمدی و اسماعیلپور ( )0910مدل مفهومی این پژوهش در شکل  0ارائه شده است.
در خصوص رابطه فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد خرید از مقاله
چین و لین ( )8101و اعظمی و همکاران ( ،)0911رابطه فعالیتهای بازاریابی
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رسانههای اجتماعی و ارزش ادراک شده از مقاله چین و لین ( ،)8101رابطه فعالیت
بازاریابی رسانههای اجتماعی و رضایت مشتری از مقاله چین و لین ( )8101و رابطه
رضایت مشتری و قصد مشتری از مقاله چین و لین ( )8101و آاللوان ( )8181و
رابطه ارزش ادراک شده و قصد مشتری از پژوهش محمدی و اسماعیلپور ()0910
استفاده شده است.
جدول  -1مرور اجمالی بر پیشینه پژوهش
نويسنده و سال

عنوان
تأثیر ارتباطات دهانبهدهان

اسماعیلپور و

الکترونیک بر پاسخهای

کبیریفرد

رفتاری مصرفکنندگان؛

()0912

مطالعه با تمرکز بر شبکه
اجتماعی اینستاگرام

خدادادحسینی و
همکاران ()0911

تأثیر بازاریابی رسانههای
اجتماعی بر رفتار مصرف-
کنندگان
بررسی تأثیر اقدامات

فیض و شعبانی
()0911

بازاریابی در رسانههای
اجتماعی؛ نوعی استراتژی هک
رشد بر تمایالت رفتاری و
تبلیغات شفاهی مشتریان

نتیجه پژوهش
نتایج نشان داد که قوّت رابطه ،شباهت ،تأثیر هنجاری و تأثیر اطالعاتی
بر ارتباطات دهانبهدهان الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارند.
همچنین ،ارتباطات دهانبهدهان الکترونیک بر انتقال اطالعات و خرید
آنی ،همچنین قصد خرید و تعامل نام و نشان تجاری تأثیر مثبتی دارند.
بازاریابی رسانههای اجتماعی از طریق ارزش ویژۀ برند ،کیفیت رابطۀ
برند و نگرش نسبت به برند بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
نتایج نشان میدهد که تمایالت رفتاری مشتریان و تبلیغات شفاهی آنان
به شکل مثبتی به اقدامات بازاریابی رسانههای اجتماعی وابسته است.
این مطالعه همچنین نشان میدهد که تمایالت رفتاری مشتریان به شکل
مثبتی بر تبلیغات شفاهی آنان نیز تأثیر میگذارد.

بررسی تأثیر فعالیتهای
اعظمی و

بازاریابی رسانههای اجتماعی

همکاران ()0911

درک شده بر قصد خرید

نتایج پژوهش نشان میدهد فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی
درک شده بر قصد خرید مصرفکننده تأثیر مثبت و معناداری دارد

مصرفکننده
رسانههای اجتماعی و تأثیر آن

کاپاتینا 0و
همکاران ()8181

یانگ و چی

8

()8181

بر وب سایت و ارزش درک
شده

()8181

کارکردهای ایدئولوژیکی و فناورانه وب تأثیر میگذارد

آیا روابط اجتماعی برای

خریداران با روابط اجتماعی قوی با فروشندگان فرکانس خرید باالتری

دفعات خرید مهم است؟ نقش

را نسبت به کسانی که روابط اجتماعی ضعیف دارند نشان میدهند .با

نگرش خریداران نسبت به

این حال ،نگرش خریداران نسبت به بازاریابی در شبکههای اجتماعی،

بازاریابی در شبکههای

برای خرید کاالهای با قیمت باالتر ،میتواند چنین اثرات بازاریابی در

اجتماعی
زولو 9و همکاران

رسانههای اجتماعی گروهی از برنامههای مبتنی بر اینترنت است که بر

روابط اجتماعی را کاهش دهد.

رابطه بین بازاریابی شبکههای

یافتهها نشان داد که مزایای یکپارچه شناختی ،فردی و اجتماعی رابطه-

اجتماعی و ارزش ویژه برند:

ی فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی -ارزش ویژه برند را

نقش میانجی مزایا و تجربه

میانجی گری میکنند ،اما مزایای لذت جویانه چنین نیست .عالوه بر این،

1.

Capatina
Yang and Che
3. Zollo
2.
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هر دو تجربه عاطفی و عقالنی برند به طور قابل توجهی وفاداری به

مصرف کنندگان

برند ،آگاهی از برند و کیفیت درک شده را پیشبینی میکنند.
تأثیر فعالیتهای بازاریابی
چین و لین

رسانههای اجتماعی با

()8101

میانجیگری هویت اجتماعی،
ارزش درک شده و رضایت
تأثیر فعالیتهای بازاریابی

سئو و پارک

0

()8102

رسانههای اجتماعی بر ارزش
ویژۀ برند و پاسخ مشتری در
صنعت خطوط هوایی

نتایج تحلیلی نشان داد که فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی به
طور غیرمستقیم بر رضایت از طریق هویت اجتماعی و ارزش درک
شده تأثیر میگذارد .در عین حال ،هویت اجتماعی و ارزش درک شده به
طور مستقیم بر رضایت تأثیر میگذارند که پس از آن ،قصد پیوستن،
قصد مشارکت و قصد خرید را تحت تأثیر قرار میدهد.
نتایج نشان داد که مرسوم بودن مهمترین بخش فعالیتهای بازاریابی
رسانههای اجتماعی است و فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی
تأثیر معنیداری بر آگاهی برند و نام تجاری دارند .عالوه بر این ،نتایج
نشان داد که آگاهی از برند بطور قابل توجهی بر تعهد تأثیر میگذارد و
این تصویر برند بر روی کلمۀ آنالین و تعهد تأثیر میگذارد.
نتایج نشان داد که شرکتهای ایاالت متحده آمریکا مبالغ هنگفتی را

زو و چن

8

()8101

رسانههای اجتماعی و برآورده
کردن نیاز انسان :پیامدها برای
بازاریابی رسانههای اجتماعی

صرف بازاریابی رسانههای اجتماعی میکنند اما این تبلیغات تأثیر قابل
توجهی بر تصمیم خرید مشتریان ندارد .لذا محققان پیشنهاد کردند
جهت مؤثر کردن بازاریابی رسانههای اجتماعی ،باید تالشهای
بازاریابی رسانههای اجتماعی همسو با نیازهای مختلف کاربران
رسانههای اجتماعی باشد.

بالکریشنان 9و
همکاران ()8100

تأثیر بازاریابی رسانههای
اجتماعی بر قصد خرید و
وفاداری به برند

نتیجه نشان داد که ارتباطات بازاریابی آنالین ،تبلیغ دهان به دهان و
آنالین و جوامع آنالین در ارتقاء وفاداری به برند و قصد خرید
محصول از طریق وبسایت شرکت و سیستم عاملهای رسانههای
اجتماعی مؤثر است.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

1.

SeE & Park
Zhu & Chen
3. Balakrishnan
2.
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پژوهش حاضر ،به دلیل اینکه دانش کاربردی را در مورد کیفیت رابطه و تأثیر میان
متغیرها توسعه میدهد ،از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی است و همچنین چون
پژوهش رابطه و همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد مطالعه قرار میدهد،
برمبنای گردآوری دادهها ،پژوهش همبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش،
مدیران واحد بازرگانی صنعت گچ و سیمان شهرستان سمنان میباشند که تعداد
آنها  091نفر است .از اینرو ،تعداد  011نفر بر اساس جدول جرسی مورگان
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشـنامه استاندارد اسـت
(سؤاالت هر یک از ابعاد در پیوست آورده شده است).
با توجه به اطالعات آماری موجود در وزارت صنعت معدن و تجارت ،کشور ایران با
تولید حدود  01درصد گچ جهان رتبه دوم بعد از آمریکا در تولید گچ را دارا میباشد
و از طرفی گچ تولیدی در استان سمنان  21درصد سهم تولید ایران را دارا میباشد و
با توجه به معادن غنی و مهاجرتپذیری باالی شهرستان سمنان و حومه مشکل منابع
انسانی نیز در این صنعت دیده نمیشود؛ لذا با توجه به موارد فوقالذکر و همچنین
مرغوبیت باالی محصوالت تولیدی کارخانجات گچ سمنان ،تقریباً تمامی بازارهای
داخلی مصالح ساختمانی از محصوالت کارخانجات گچ شهرستان سمنان استفاده
مینمایند .ضمناً کشورهای همسایه ایران ،مانند کشور چین و هندوستان از بازارهای
هدف صادراتی این کارخانجات میباشند .از سویی با توجه به اینکه سیمان از مصالح
اصلی در صنعت ساخت ساختمان است و شهرستان سمنان از لحاظ تولید و توزیع
سیمان در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و از لحاظ فروش و بازاریابی از فقر
زیرساختی در رسانه های اجتماعی برخوردار است ،برای این پژوهش انتخاب گردیده
است .لذا با توجه به رشد روزافزون رسانههای اجتماعی و دسترسی آسان مشتریان
برای مشاهده و اطالعرسانی ،کسب و کارها با سرعت باالیی در پی جایگاهیابی در
این رسانهها میباشند .شیوه نمونهگیری ،تصادفی ساده است .به منظور تحلیل
فرضیهها و دادههای گردآوری شده با روش مدلسازی معادالت ساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .برای بررسی روایی پرسشنامه از
روایی صوری یا محتوایی و روایی سازه (همگرا) استفاده شده است .برای بررسی
روایی صوری ،سؤاالت با توجه به مؤلفههای استخراج شده از پژوهشهای معتبر
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گذشته ،در اختیار تعدادی از اساتید مدیریت قرار گرفت و پس از بررسی
پرسشنامهها توسط اساتید و صاحبنظران و انجام اصالحات جزئی ،روایی صوری
پرسشنامهها تائید شد .در این پژوهش از بار عاملی برای بررسی روایی همگرا
استفاده شد .در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید مطمئن شد که آیا تعداد دادههای مورد
نظر برای تحلیل عاملی مناسب میباشد یا خیر؟ بدین منظور از آزمون کفایت حجم
نمونه ) (KMOو آزمون بارتلت میتوان استفاده کرد .نتایج این دو آزمون نشان
میدهد که مقادیر هر دو شاخص در سطح مطلوبی قرار دارد .مقدار معیار KMO

برای تمامی متغیرها بیش از  1/2و مقدار معنیداری آزمون بارتلت نیز کمتر از 1/11
میباشد برای اندازهگیری پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی
محاسبه شد.

تجزيه و تحلیل دادهها
دادههای جمعیتشناختی نمونه پژوهش شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت ،سابقه
استفاده از رسانههای اجتماعی در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  -5اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
متغیر

سن

درصد فراوانی

درصد فراوانی

متغیر

91-81

01

دیپلم

01/82

01 -90

81

کارشناسی

81/89

11-00

91

کارشناسی ارشد

08/11

بیش از  11سال

01

مرد

11/1

زن

80/9

جنسیت

تحصیالت

سابقه استفاده از
رسانههای
اجتماعی

دکتری

88/08

کمتر از  8سال

01/82

0-8

02/21

2-0

91/92

بیش از  2سال

99/20

پیش از آنکه روابط بین متغیرها آزمون گردد ،الزم است تا نرمال بودن متغیرها
بررسی شود .یکی از روشهای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر استفاده از
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف میباشد .نتایج این آزمون در جدول  9ارائه شده
است.
آیا متغیرهای طراحی شده دارای توزیع نرمال است؟
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جدول  -3توزيع نرمال متغیرها
کولموگروف اسمیرنوف

مقدار معنی داری

0/111

1/110

متغیرهای تحقیق
رضایت مشتری

8/810

1/111

ارزش ادراک شده

8/801

1/111

قصد مشتری

0/180

1/111

فعالیت بازاریابی اجتماعی رسانههای

با توجه به جدول  9مشاهده میشود ضرایب متغیرهای پژوهش کمتر از  1/11است
بنابراین توزیع دادهها نرمال نیستند.
بررسی مدل پژوهش
در دو مرحله تحلیل و بررسی صورت میپذیرد )0مدل معادالت ساختاری زمانی )8
روش حداقل مربعات جزئی ( . )PLSدر ابتدا مدل اندازهگیری میشود ،سپس مورد
تحلیل و تفسیر قرار میگیرد .منظور از بررسی مدل ساختاری سنجش ضرایب مسیر
بین متغیرهای مکنون میباشد و همچنین منظور از بررسی مدل اندازهگیری ،سنجش
وزنها و بارهای متغیرهای مکنون میباشد.
مدل اندازهگیری :بررسی اینکه آیا مفاهیم نظری توانسته به درستی توسط متغیرهای
مشاهده شده اندازهگیری شوند یا خیر در این مرحله انجام میشود .بدین منظور از
دو اعتبار همگرایی و افتراقی ،جهت بررسی اعتبار سازه مدل استفاده میشود .برای
اعتبار همگرا هر یک از بارهای عاملی باید بزرگتر یا مساوی  1/1باشد .در اعتبار
افتراقی جهت بررسی عدم همپوشانی بین سازههای پرسشنامه با گویههای مورد
سنجش آن ،کواریانس بین هر دو سازه نباید بیشتر از  1/1باشد .در این تحقیق نتایج
روایی همگرا برای گویههای پرسشنامه حاکی از آن است که همۀ گویهها در سطح
اطمینان  1/11معنیدار میباشند .مبنای معنیداری این است که عدد معنیداری باالتر
از  0/12باشد .همچنین تمامی بارهای عاملی باالی  1/1هستند.
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برای اندازهگیری این پایایی ،از شاخص پایایی استفاده میشود که بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ محاسبه میگردد .مقدار این شاخص باید بزرگتر مساوی  1/1باشد.
همانطور که در جدول شماره  0مشاهده میشود مقدار ضریب آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی باالتر از  1/1میباشد .بنابراین مدل اندازهگیری از پایایی سازه مناسبی
برخوردار است.
جدول  -4ضريب آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

تعداد

آلفای

پايايی

میانگین واريانس

گويهها

کرونباخ

ترکیبی

استخراج شده

منبع

فعالیت بازاریابی
رسانههای اجتماعی

01

1/221

1/112

./10

کیم و کو ( ،)8108چین و لین
((8101

ارزش ادراک شده

0

1/111

1/119

./22

چین و لین ()8101

رضایت مشتری

1

1/100

1/200

./21

چین و همکاران ( ،)8109چین و
لین ( ،)8101چین و لین ()8101

قصد مشتری

1

1/281

1/222

1/21

چین و لین ()8101

روايی همگرا :از میانگین واریانس استخراج شده به منظور بررسی روایی همگرای
مدل استفاده شد .از این معیار جهت نشان دادن میزان همبستگی یک سازه با
شاخصهایش استفاده میشود ،که هرچه همبستگی بیشتر باشد ،نشانگر آن است که
برازش مدل نیز بیشتر است .ضمناً در متغیرهای مکنون با مدل انعکاسی این شاخص
کاربرد داشته ولی در مدلهای ترکیبی فاقد کاربرد میباشد .مقدار میانگین واریانس
استخراج شده جهت سنجش روایی همگرا میباشد که عدد  1/1مقدار بحرانی این
معیار میباشد؛ این به معنی این است که مقدار باالی  1/1میانگین واریانس استخراج
شده ،روایی همگرای قابل قبولی را نشان میدهد .در این تحقیق مقادیر این معیار به
شرح جدول  1است .با توجه به مشاهدات این تحقیق ،مقدار میانگین واریانس
استخراج شده همه متغیرها از  1/1بیشتر است و این به معنی تائید روایی همگرای
مدل است.
روايی واگرا :از معیار فورنل و الرکر جهت بررسی روایی واگرا استفاده شد .این
معیار ،نشاندهنده میزان رابطهی یک متغیر با شاخصهایش در مقایسه رابطهی آن
متغیر با سایر متغیرها است؛ به طوری که روایی واگرای قابل قبول نشاندهنده آن
است که یک متغیر ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود در مقایسه با متغیرهای دیگر
دارد .فورنل و الرکر بیان میکنند که روایی واگرا زمانی در سطح قابل قبول میباشد
که میزان میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر از واریانس اشتراکی بین آن
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متغیر و سایر متغیرها بیشتر باشد .در نرمافزار  ،Smart PLSاز یک ماتریس جهت
بررسی این امر استفاده میشود که خانههای این ماتریس دارای مقادیر ضرایب
همبستگی بین متغیرها و همچنین جذر مقادیر میانگین واریانس استخراج شده مربوط
به هر متغیر است .این ماتریس که مربوط به متغیرهاست در جدول شماره  ،1نشان
داده شده است .مدل در صورتی که اعداد مندرج در قطر اصلی ماتریس از مقادیر
زیرین آن بیشتر باشد روایی واگرای قابل قبولی دارد .همانطور که در جدول شماره
 1مشاهده میشود ،تمامی اعداد قطر اصلی از اعداد ستون زیرین خود بیشتر بوده که
این امر به معنی روایی واگرای (افتراقی) قابل قبول مدل است.
برازش مدل ساختاری
شکلهای  8و  ،9روایتهای مختلفی از مدل ساختاری برازش یافته است که مبنای
آزمون فرضیههای پژوهش قرار میگیرد ،اما پیشتر باید از کیفیت یا اعتبار مدل
برازش یافته اطمینان حاصل کرد .این معیار کلی که برای روش حداقل مربعات جزئی
در نظر گرفته شده است ،نیکویی برازش نام دارد که به چهار شاخص نسبی ،مطلق،
مدل بیرونی و درونی تقسیم میشود .مدل درونی روابط بین متغیرهای مکنون یا
همان ضرایب مسیر میباشد و مدل بیرونی نشاندهنده برآورد بارهای عاملی و
تحلیل عاملی است .شاخصهای نیکویی برازش نسبی و مطلق هر دو از شاخص
توصیفی هستند .هرگاه شاخصهای مطلق و نسبی بزرگتر یا مساوی  1/1باشند ،مدل
مناسب میباشد .در جدول  2مقدار آنها مشخص شده که بیانگر مناسب بودن مدل
است.
جدول  -6روايی واگرا (روش فورنل الرکر)
متغیر

0

 .0فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی

1/29

 .8ارزش ادراک شده

./11

9

8

0

1/18

 .9رضایت مشتری

./11

1/20

1/28

 .0قصد مشتری

1/12

1/11

1/21

جدول  -5شاخصهای نیکويی برازش مدل
نام شاخص

مقدار

شاخص مطلق

1/101

شاخص نسبی

1/282

شاخص مدل بیرونی

1/222

شاخص مدل درونی

1/189

1/18
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معیار  R2نشانۀ تأثیری است که روند متغیر مستقل بر روند متغیر وابسته خواهد
گذاشت .زمانی برازش مدل بهتر خواهد بود که مقدار  R2مربوط به متغیر وابستۀ مدل
بیشتر باشد ،چین ( ،)0112سه مقدار  ،1/99 ،1/01و  1/21را به عنوان مقدار مالک
برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی میکند .جدول  ،1مقدار  R2متغیر
وابستۀ پژوهش را نشان میدهد .مقادیر  R2متغیرها ،دارای مقدار قوی برای
متغیرهای رضایت  ،ارزش درک شده و قصد خرید است.
معیار غالب برای بررسی توانایی مدل در پیشبینی کردن ،شاخص  Q2است .در
صورتی که مقدار  Q2برای یک متغیر مکنون درونزای معین بیشتر از صفر باشد،
متغیرهای مستقل آنها ارتباط پیشبین دارند (داوری و رضازاده .)0912 ،در جدول 1
با توجه به مقدار  Q2به دست آمده برای متغیرهای وابسته مدل ،نشان دهنده آن است
که قدرت پیشبینی مدل برای متغیر وابسته در سطح قوی قرار دارد.
جدول  -5مقدار  R2و  Q2متغیر وابستۀ مدل
متغیر

R2

Q2

ارزش ادراک شده

1/111121

1/019212

رضایت

1/118118

1/928211

قصد مشتری

1/291010

1/920090

ارزيابی مدل کلی و آزمون فرضیهها
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش
آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای برازش کلی مدل تنها یک معیار
به عنوان ( 0GOFشاخص نیکویی برازش) مورد استفاده قرار میگیرد.
سه مقدار  1/81 ،1/10و  1/92مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی
شده است (وتزلس و همکاران .)8111 ،8نتایج درجدول  2ارائه میگردد.
جدول  -5مقادير اشتراکی و  R2متغیرهای وابسته
متغیرهای پژوهش

Communalities

R2

رسانههای اجتماعی

1/210218

-

ارزش ادراک شده

1/28922

1/111121

رضایت

1/191022

1/118118

Goodness of Fit
Wetzels

1.
2.
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جدول  -5مقادير اشتراکی و  R2متغیرهای وابسته
متغیرهای پژوهش

Communalities

R2

قصد مشتری

1/181812

1/291010

میانگین

19289011

1/291010

GOF

1/189022

نتایج جدول  2نشان از برازش کلی قوی و بسیار مناسب مدل دارد .حال میتوان به
بررسی فرضیات پژوهش پرداخت .برای بررسی روابط بین متغیرها از دو شاخص
اعداد معناداری  tو ضریب مسیر 0استفاده میشود .اعداد معناداری  ،tتأثیر یا عدم
تأثیر متغیرها بر یکدیگر را تعیین کرده و ضریب مسیر نیز شدت تأثیر متغیرها بر
یکدیگر را مشخص میکند .نتـایج آزمون فرضیهها با استفاده از مدلیابی معادالت
ساختاری در جدول  1نشان داده شده است.

شکل  -5مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد

شکل  -3مدل مفهومی در حالت معنیداری پارامترها

Path Coefficient

1.
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جدول  -5خالصۀ نتايج آزمون فرضیههای پژوهش
ضريب مسیر

T-value

نتیجه آزمون

رديف

مسیر مستقیم

0

فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی

قصد مشتری

1/918

9/022

تائید فرضیه

8

فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی

ارزش ادراک شده

1/111

8/019

تائید فرضیه

9

فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی

رضایت مشتری

1/081

2/110

تائید فرضیه

0

ارزش ادراک شدۀ مشتری

1/201

9/121

تائید فرضیه

1

رضایت مشتری

1/208

0/211

تائید فرضیه

قصد مشتری
قصد مشتری

میانجی

نتیجه آزمون

2

فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی

قصد مشتری

رضایت مشتری

تائید فرضیه

مسیر غیرمستقیم
1

فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی

قصد مشتری

ارزش ادراک شده مشتری

تائید فرضیه

بحث و نتیجهگیری
رسانههای اجتماعی در دنیای ما تأثیر فوقالعادهای دارند و چنین اثراتی منحصر به
سطح فردی نیستند بلکه در سطح سازمان و سطح اجتماعی هم قابل رؤیت هستند .در
واقع امروزه زندگی خصوصی بسیاری از افراد به رسانههای اجتماعی مرتبط است.
ساختار شرکتها اغلب بر پایه نیازهای مشتریان ،محدودیتهای قانونی و سیاسی
کشور و تغییرات فناوری و اقتصادی مؤثر بر محیط خود بنا گذارده شده است.
هنگامی که رسانههای اجتماعی مطرح شدند ،شرکتها برای ارتباط با مشتریان و
بازاریابی محصوالت خود استفاده کردند .این شرکتها هرگز انتظار تأثیر شگرف
رسانههای اجتماعی بر ساختار درونی خود را نداشتند .از اینرو ،هدف اصلی
پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد مشتری
با نقش میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری است .در این پژوهش تالش
شده است به این پرسش پاسخ داده شود که تأثیر فعالیت بازاریابی رسانههای
اجتماعی بر قصد مشتری با نقش میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری
چگونه است و آیا فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی از طریق ارزش ادراک شده و
رضایت مشتری بر قصد مشتری تأثیر دارد؟ در بررسی تأثیر فعالیتهای بازاریابی
رسانههای اجتماعی بر قصد مشتری ،مشخص شـد کـه گسترش فعالیتهای
بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد مشتری مؤثر است و فرضیۀ اول پژوهش
تأیید شد .نتیجۀ فرضیه حاضر با نتیجۀ پژوهش چین و لین ( )8101و اعظمی و
همکاران ( )0911همخوانی دارد ،نتایج این دو تحقیق نشان داده است که فعالیتهای
بازاریابی رسانههای اجتماعی بر قصد مشتری تأثیر دارد .در بررسی فرضیه دوم
مشخص شد که فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر ارزش ادراک شده تأثیر
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مثبتی دارد بنابراین فرضیۀ دوم تأیید میشود .نتیجه پژوهش حاضر با نتیجۀ
پژوهش چین و لین ( )8101همخوانی دارد و نتایج این تحقیق نشان داده است که
فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر ارزش ادراک شده تأثیر مثبتی دارد .در
بررسی فرضیۀ سوم مشخص شد که فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی بر
رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بنابراین فرضیۀ سوم ،تائید میشود.
نتیجه پژوهش حاضر با نتیجۀ پژوهش چین و لین ( )8101همخوانی دارد و نتایج این
تحقیق نشان داده است که فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی بر رضایت مشتری
تأثیر مثبت و معنیداری دارد .در بررسی فرضیۀ چهارم مشخص شد که رضایت
مشتری بر قصد مشتری تأثیر معنیداری دارد ،بنابراین فرضیۀ چهارم ،تائید میشود.
نتیجۀ پژوهش حاضر با نتایج پژوهش چین و لین ( )8101و آاللوان ( )8181همخوانی
دارد و نتایج این تحقیق نشان داده است که رضایت مشتری بر قصد مشتری تأثیر
معنیداری دارد .همچنین بین فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد مشتری از
طریق رضایت مشتری ،رابطه معنیداری وجود دارد ،بنابراین فرضیۀ پنجم تائید
میشود .نتیجۀ پژوهش حاضر با نتیجۀ پژوهش چین و لین ( )8101همخوانی دارد و
نتایج این تحقیق نشان داده است که بین فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد
مشتری از طریق رضایت مشتری ،رابطه معنیداری وجود دارد .در بررسی فرضیۀ
ششم مشخص شد که ارزش ادراک شده بر قصد مشتری تأثیر معنیداری دارد،
بنابراین فرضیۀ ششم ،تائید میشود .نتیجۀ پژوهش حاضر با نتایج پژوهش چین و
لین ( )8101و محمدی و اسماعیلپور ( )0910همخوانی دارد و نتایج این تحقیق نشان
داده است که ارزش ادراک شده بر قصد مشتری تأثیر معنیداری دارد .در بررسی
فرضیۀ هفتم مشخص شد که بین فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی و قصد
مشتری از طریق ارزش ادراک شده رابطه معنیداری وجود دارد ،بنابراین فرضیۀ
هفتم نیز تائید میشود .در نهایت یافتهها نشان داد که تأثیر فعالیتهای بازاریابی
رسانههای اجتماعی بر قصد مشتریان به واسطۀ رضایت و ارزش درک شده مورد
تأیید قرار گرفت و از اینرو مدیران شرکتها میتوانند از پتانسیلهای بینظیر این
ابزار بازاریابی استفاده کنند تا به اهداف و مقاصد کسب و کار خود دست یابند.
فعالیت بازاریابی رسانههای اجتماعی تالشی برای استفاده از رسانههای اجتماعی
برای متقاعد کردن مصرف کنندگان یک شرکت ،برای استفاده از محصوالت و یا
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خدمات ارزشمند میباشد .هدف اصلی بازاریابی رسانههای اجتماعی ایجاد یک کسب
و کار بر پایه مشتری مداری و اعتبار یک شرکت به منظور توسعه و مدیریت کاری
میباشد .بازاریابی رسانههای اجتماعی ،یک استراتژی بازاریابی اینترنتی میباشد که
باعث کسب و کار در سازمان میگردد آن هم به طریق سایتهای اینترنتی ،فیلمها و
تعامل با جامعه هدف .پیوستن به رسانههای اجتماعی و ارتباط با مردم نیاز به تعلق
را برآورده میکند که میل به تعامل اجتماعی ،از انگیزههای مصرفکنندگان به شرکت
در فعالیتهای تولید محتوا در محیطهای آنالین را توضیح میدهد .خرید ،تحقیق،
سرگرمی و کسب درآمد برخی از اهداف دیگر شرکت در رسانههای اجتماعی هستند.
پیشنهادهای کاربردی پژوهش به فعاالن کسبو کار به شرح زیر است:
 ایجاد محتوای جذاب و سرگرمکننده مرتبط با محصوالت ،محتوای مناسبتی ،معرفیمحصوالت جدید در رسانههای اجتماعی و به روز رسانی و فعال بودن صفحات
شرکت در رسانههای اجتماعی از جمله اقداماتی است که میتواند بر ارزش درک شده
مشتری و رضایت و قصد مشتری اثرگذار باشد.
 حضور کسبو کار در پلتفرمهای مختلف رسانههای اجتماعی ،این اقدام شانسدستیابی به مشتریان جدید را افزایش میدهد و راههای تعاملی بیشتر با مشتریان
فعلی ایجاد میکند که بر میزان آگاهی مشتریان از محصول و نیز رضایتمندی
مشتریان تأثیرگذار است که با توجه به یافتههای پژوهش بر قصد نیز مشتریان تأثیر
میگذارد.
 ایجاد امکان سفارشیسازی محصوالت عامل دیگری است که سبب افزایشاثربخشی فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی میشود و در نهایت بر قصد
خرید مشتری تأثیر میگذارد.
 شرکتها میتوانند با شناسایی رهبران عقیده در رسانههای اجتماعی ،همکاری وهمراهی آنها را جلب کنند .به دلیل تعداد باالی دنبال کنندگان این افراد ،این کار منجر
به شناسایی برند در رسانههای اجتماعی و توصیۀ آن به سایرین میشود .بنابراین
قدرت تبلیغات دهانبهدهان را در فضای مجازی نباید نادیده گرفت.
موارد محدودکننده پژوهش حاضر عبارتند از:
 نتایج حاصل از این پژوهش تنها قابل تعمیم به همین جامعۀ آماری است و نمیتواننتایج را به جامعۀ آماری دیگر تعمیم داد.
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 انتخاب افق زمانی به صورت مقطعی را میتوان از محدودیتهای مطالعۀ حاضر زیرا با استفاده از پژوهشهای مداومی که در مقاطع زمانی متفاوت انجام،دانست
 میتوان به یافتههای،میشود و امکان دستیابی به روابط علّی را فراهم میسازد
.قابل اتکاتری دست یافت
 موارد،برای پژوهشگرانی که تمایل دارند در این حوزه پژوهش بیشتری انجام دهند
:زیر پیشنهاد میشود
 شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رسانههای اجتماعی و اولویتبندی.آنها
 تأثیر ویژگیهای فرهنگی و قومی بر قصد خرید کاربران از وبسایتهای تجارت.اجتماعی
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پیوست  -1پرسشنامۀ پژوهش
متغیر

سوال

ارتباط با شرکت درک اجتماعی از شرکت من را ارتقا میدهد
شهرت کلی ان شرکت با تصویری که من میخواهم از شرکت خود ارائه دهم مطابقت دارد.
به طور کلی تکامل و توسعه ارتباط با این شرکت مثبت به نظر میرسد
ارتباط و معامله با این شرکت خوشایند است
زمانی که من با شرکت معاملهای انجام میدهم کارکنان شرکت من را میشناسند
فعالیتهای بازاریابی
رسانههای اجتماعی

کارکنان شرکت نام من را میدانند
پیشنهادات بازاریابی آنالین را به وسیله پلتفرمهای اجتماعی ارائه می کنند تا روابط متقابل
ذینفعان را ایجاد و حفظ کنند
رسانههای اجتماعی معموال بر ایجاد محتوایی که بتواند ضمن جذب توجه کاربران سایتهای
اجتماعی ،آنها را به اشتراک گذاری محتوای مورد نظر در رسانههای اجتماعی ترغیب کن
من به طور کلی تمایل دارم برای ارائه محصوالت از جانب شرکنت منتظر بمانم حتی اگر رقبا
محول مورد نظر راداشته باشند.
عملکرد هیچ شرکت رقیبی بهتر از این شرکت نیست
هدف این شرکت راضی کردن مشتری است
محصوالت این شرکت انتظارات من را محقق میسازد.

رضایت مشتری

احساسات مثبت و رضایت مصرفکنندگان میتواند رفتارهای خرید را تحریک کند
من از تجربه ارتباط با این شرکت کامالً راضی هستم
استفاده از محصوالت این شرکت تجربه لذت بخشی است
بازدهی به دست آمده از محصوالت شرکت در طول زمان ،عامل تعیین کننده ای در خرید
محصوالت این شرکت است

ارزش ادراک شده

ویزگی های فنی محصوالت شرکت برای رفع نیاز من کافی است.
این شرکت بهترین محصوالت را به من پیشنها د میدهد
کاربری و استفاده از محصوالت این شرکت ساده است.
مصرف کننده محصول (یا برند )را برای اولین بار میخرد که معموال در مقادیر کمتر از معمول
میخرد

قصد مشتری

مرحله اکتشافی رفتار خرید است که در آن مصرف کنندگان سعی در ارزیابی محصول از طریق
استفاده مستقیم از آن دارند
مصرف کننده محصول را در مقیاس کم و بدون هیچ گونه وفاداری میخرد
محصول مورد تایید مصرف کننده بوده و او مایل به خرید دوباره آن در مقادیر بیشتر است
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هر یک از ما احساسات یا عواطف عمیقی نظیر لذت ،ترس ،عشق ،امید ،جنسیت ،تخیل و حتی اندکی
جادو را در خریدهای خود داخل می کنیم
مشتری این قصد را دارد که اطالعات الزم را جمعآوری کند و معامله را به انجام برساند
مصرف کنندگان ممکن است از طریق نمونههای رایگان  ،تشویق به آزمایش محصول جدید شوند

