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 اندیشه معینکار وارسال مقاله به مجله تخصصی کسبراهنمای 

 های ارسالی به این مجله بایستی مطابق با راهنمای نگارش زیر تدوین شوند:رساند مقالهبه اطالع نویسندگان گرامی می

متر از طرفین و حداکثر در سانتی 3یا باالتر با حاشیه  2007نسخه  Wordافزار متن مقاله در نرم آرایی:صفحه .1

 تایپ شود. Singleصفحه و با فاصله خطوط  15

 باشد. APAنویسی درون متنی و انتهای متن بایستی به شیوه منبع نویسی:منبع .2

 باشد به طوری که آنها را برای فرآیند نفوذ افراد میرهبری، : متنی برای دو نویسنده درون نویسیمنبع نمونه

( یا معمارزاده طهران و احمدی 1392تحقق اهداف سازمانی ترغیب نماید )معمارزاده طهران و احمدی، 

 دانند به طوری که آنها را برای تحقق اهداف سازمانی ترغیب نماید.( رهبری را فرآیند نفوذ افراد می1392)

 درون متنی برای چند نویسنده: در مربیگری، تمرکز روی فرد است. مربیگری قادر است نویسی نمونه منبع

بین اهداف سازمانی و نیازهای فردی کارمندان برای رشد و پیشرفت، تعادل برقرار کند و سبب برقراری یک 

( 1394همکاران )( یا معمارزاده و 1394رابطه مبتنی بر منفعت بین فرد و سازمان شود )معمارزاده و همکاران، 

معتقدند در مربیگری، تمرکز روی فرد است. مربیگری قادر است بین اهداف سازمانی و نیازهای فردی کارمندان 

 برای رشد و پیشرفت، تعادل برقرار کند و سبب برقراری یک رابطه مبتنی بر منفعت بین فرد و سازمان شود.

 یسی نوشته شود.اسامی نویسندگان خارجی در متن مقاله به صورت انگل 

  فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود. همچنین ابتدا منابع فارسی و سپس منابع

 گذاری نیست(.خارجی ذکر گردد )نیازی به شماره

اشکال و گذاری شود. اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی هر یک به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره

ها بایستی خوانا و قابل رؤیت نمودارها بایستی دارای زیرنویس و جداول، باالنویس داشته باشند. اعداد، حروف و عالئم آن

 چین تایپ شود.و به صورت وسط 11ptها با اندازه حروف ها و باالنویسباشد. زیرنویس

 ساختار کلی مقاالت .3

 :صفحه اول 

  کوتاه و گویا باشد(.عنوان کامل مقاله )تا حد ممکن 

 گان(، رتبه علمی، تخصصنام و نام خانوادگی نویسنده( 

 گان( شامل شماره تلفن و پست الکترونیکنام دانشگاه/ مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس نویسنده( 

 شود.( با عالمت ستاره )*( مشخص Corresponding Authorنام نویسنده مسئول ) 

 واژه( 6های کلیدی )حداکثر واژه( و واژه 200)حداکثر  چکیده مقاله به زبان فارسی 

 گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.صفحه دوم: بدنه اصلی مقاله شماره 

های پژوهش باشد. تمامی موارد بدون عنوان مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سؤال (1

 مجزا و به دنبال هم ارائه شوند.

پژوهش: در این بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش مرتبط با موضوع )داخلی و  مبانی نظری و پیشینه (2

 خارجی( ذکر شود.



و در صورت وجود؛ روایی و پایایی  هاشناسی تحقیق )نوع طرح پژوهشی، ابزار و روش گردآوری دادهروش (3

ابزار تحقیق )ضریب پایایی محاسبه شده برای کلیه متغیرهای تحقیق گزارش شود(، جامعه آماری، 

 ذکر گردد.ها افزار به کار برده برای تجزیه و تحلیل دادهگیری و نام و نسخه نرمحجم نمونه، روش نمونه

شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج مشخصات جمعیتهای پژوهش: ابتدا ها و یافتهتحلیل داده (4

 های آماری )توصیفی و استنباطی( گزارش شود )در صورت وجود(.تحلیل

های های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج تحقیق با یافتهیافته گیری: این بخش در برگیرندهبحث و نتیجه (5

های آتی ای کاربردی و پیشنهاد پژوهشگیری، پیشنهادههای مرتبط )در صورت وجود(، نتیجهپژوهش

 یکدیگر قرار گیرند. موارد بدون عنوان مجزا به ترتیب و در ادامه باشد. کلیهمی

 .شوندنوشته می Times New Roman 12و مقاالت انگلیسی با قلم  B Nazanin 12مقاالت فارسی با قلم  .4

 نکات مهم و کلیدی: .5

 پذیر نیست.یا تغییر نام و ترتیب اسامی نویسندگان امکان پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه 

  دریافت مقاله و اصالحات احتمالی صرفاً از طریق پست الکترونیکی به آدرسresearch@andishehmoien.ir 

 شود.انجام می

 ویسنده کننده مقاله به دفتر نشریه ندر صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان مقاله، شخص ارسال

 مسئول تلقی خواهد شد.

 ها آزاد است.نشریه در ویرایش متن مقاله 

 

 شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله .1

 کتاب

 یک نویسنده:

 ریزی شهری.)چاپ اول(، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه فرهنگ معابر تهران(. 1386ایزدی، مصطفی. ) -

 دو یا چند نویسنده:

 (، تهران: نشر سرا.3) جغرافیای طبیعی شهر(. 1385مقدم، محمدرضا؛ و رجبی، آزیتا. )اصغری -

 کتاب ترجمه شده: 

های )ترجمه لقمان رحمانپور و فاطمه کاظمی نژاد(، تهران: اندیشه استراتژی سرمایه انسانی(. 1391هال، بردلی. ) -

 گوهربار.

 مقاله

 یک نویسنده:

رشد فناوری، سازی آنها در مراکز تحقیق و توسعه. ها و تجاریمدلی جهت تعیین فرصت(. طراحی 1387موسایی، احمد. ) -

4(14 ،)21-13. 

 دو یا چند نویسنده:

(. از بازار تا پاساژ: تحلیلی بر سیر تحوالت فضاهای تجاری مدرن در شهر 1396پاتی، فرزین. )حبیبی، لیال؛ و محمودی -

 .43-52(، 49)14نظر، باغتهران. 

 

 



 ارشد و رساله دکترانامه کارشناسیپایان

نامه کارشناسی ارشد. . پایانطراحی مرکز فرهنگی و تفریحی بندرعباس با رویکرد معماری پایدار(. 1392ادیبی، احمد. ) -

 دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، ایران.

 منابع اینترنتی

 :وب سایت دولتی یا سازمان

(. ایران و ترانزیت. قابل دسترسی در آدرس: 1391سازمان بنادر و دریانوردی ) -

fa.html-22a31eco-9a31http://transit.pmo.ir/eco  

 صفحات شخصی:

http://www.drroosta.com/learning-(. استراتژی صادرات. قابل دسترسی در آدرس: 1391روستا، احمد. ) -

strategy-export-sales/26-marketing-articles/19 

 

 شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله .2

 کتاب

 یک نویسنده:

- Nacif, R.C. (2003). Online Customer Loyalty. Germany: Springer. 

 دو یا چند نویسنده:

- Del Giudice, M., & Della Peruta, M.R. (2017). The Satisfaction of Change. 

Germany: Springer. 

 مقاله

 یک نویسنده:

- Reimers, V. (2013). Convenience for the Car-borne Shopper: Are Malls and 

Shopping Strips Driving Customers away? Transportation Research Part A: 

Policy and Practice, 49, 35-47. 

 دو یا چند نویسنده:

- Kanoga, S., Njugana, R., & Bett, S. (2015). The Effect of Place on Performance 

of Shopping Malls in Nairobi County Kenya. Journal of Social Sciences and 

Humanities, 1(4), 381-390. 

 (Proceedingsمقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس )

- Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told 

you about time warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and 

Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los 

Alamitos, CA: IEEE Computer Society. 

 ارشد و رساله دکترانامه کارشناسیپایان

- Maneekum, F. (2010). Green Shopping Centers. (Master’s Thesis). KTH 

University, Sweden. 
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 گفتارپیش

های وکارهای مختلف با چالشنظران بسیاری بر این باورند که در این برهه از تاریخ، مدیران کسبصاحب

شود، ای مشاهده میشدن که آثار و پیامدهای آن در همه ابعاد شغلی و حرفهبزرگی مواجه هستند. روند جهانی

ها باید با محیط محلی و ملی خود تن نهوکارهای امروز شدت و نوع رقابت را دگرگون ساخته است. مدیران کسب

آشنا بوده و شیوه مقابله با رقبای ناشناخته را های خارجی های کار در محیطآشنا باشند، بلکه بایستی با ظرفیت

جانبه تکنولوژی است که توانسته ضمن تحول در شدن ناشی از گسترش همهنیز به خوبی بدانند. روند جهانی

 ها نیز تأثیر عمیق بگذارد. ت میان آنرقابوکارها، بر چگونگی کسب

کند تا مسیر شدن و تکنولوژی، شکل جدیدی از مدیریت و راهبری را اقتضاء میبنابراین دو نیروی جهانی

وکارهای مختلف را هموار سازد. بدیهی است مدیران باید از اعمال مدیریت تغییر در تحقق اهداف مدیران کسب

گیری رضایت داشته و از چنان ظرفیتی برخوردار باشند که بتوانند با یک جهت های پویا احساس آرامش ومحیط

در بین کارکنان، سازمان را به شکلی  هدفمند و استراتژیک و در پرتو ایجاد فضایی امیدبخش، همدالنه و مشوقانه

 کارآمد به سوی آینده رهنمون سازند.  

و  ای خالقانهدهد که به شیوهامکان را به مدیران می ینوکار، ادانش نوین مدیریت و راهبری علمی کسب

گونه سرنوشت سازمان خویش را به بهترین شکل رقم زنند. دانشی که مدیران را قادر ورانه عمل نموده و بدینآنو

سازد در فضای پرتالطم کنونی، بهترین رویکرد را در راهبری و مدیریت صحیح منابع موجود به منظور تأمین می

 برگزینند.  مشتریانو نیازهای  هاهخواست

، کمک به مدیران و صاحبان وکار در کشورهای مدیریت کسبدر این راستا هدف از برگزاری دوره

انداز )آرمان( سازمان به واقعیتی ملموس و تجلی آن در محیط سازمان یا وکارهای مختلف در تبدیل چشمکسب

 بنگاه اقتصادی است.

گیری از استادان مجرب اندیشه معین مفتخر است که در فضایی شایسته و با بهره مؤسسه آموزش عالی آزاد

کار نموده و میزبان وهای پیشرفته و عالی مدیریت کسبوکار، اقدام به برگزاری دورهدر حوزه علم مدیریت کسب

مجلد ماحصل و دستاورد باشد. این  به این حوزه کار و عالقمندانوپژوهان، مدیران و صاحبان کسبجمعی از دانش

 منتشر شده است. پیها بوده که در قالب دو شماره پیاپژوهان این دورهمطالعات علمی جمعی از دانش

بتوانیم سهم بسزایی در  و به مدد باور و توان ایران و ایرانی امید است در پرتو الطاف و عنایات حضرت حق

کشور داشته و در پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، توسعه  وکارهایافزایی مدیران صنایع و کسبتربیت و دانش

 آفرین باشیم.مرزهای دانش و آبادانی میهن عزیزمان نقش

 حسین محمدپور زرندی                                      

 رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین و مدیر مسئول مجله
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وکار اندیشه معین مجله تخصصی کسب 1   

 

 مالایرانبا تمرکز بر  -های تجاری چندمنظورهوکار در مجتمعای از کاربرد بوم کسبنمونه

 

 حجت سرهنگی

 رانیا تهران، ن،یمع شهیاند آزاد یعال یآموزش مؤسسه ،Post DBA دوره آموختهدانش

hojjatsarhangi@yahoo.com 

 

 

 چکیده

مال( های چندمنظوره با تمرکز بر بازار بزرگ ایران )ایرانوکار در مجتمعای از بوم مدل کسباین مطالعه با هدف ارائه  نمونه

گردد. سعی ها، پژوهش توصیفی محسوب میگرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس گردآوری دادهانجام 

گام و به موازات ارائه بهوکار، به صورت گامشده است با استفاده از مبانی نظری و ادبیات تحقیق ضمن تشریح بوم مدل کسب

مال نیز وکار ایرانشده از سوی استروالدر نسبت به تکمیل بوم مدل کسب وکار معرفیگانه بوم کسبهای نهمراحل و بخش

 اقدام شود که در پایان به صورت نتیجه کار ارائه گردیده است.

ها، مدیریت استراتژی تمایز، مدیریت تسهیالت، تنوع فروشگاه وکار،کسب مدل بوم وکار،کسب مدل واژگان کلیدی:

 (مالرانیا) رانیا بزرگ بازارمستأجران، عوامل محیطی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کارونامه راهبری و مدیریت کسب ویژه 2                                                                                                                       

 مقدمه

سیار زیادی وکار را دستخوش تغییرات بهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فضای کسبتحوالت دو دهه اخیر در زمینه

خلق، وعی را برای های بسیار متننموده است. این تغییرات در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط سازمان، گزینه

مدیریتی از اوایل  وکار به عنوان یک مفهوم نوینها قرار داده است. در این راستا مدل کسبارائه و کسب ارزش در اختیار آن

تبیین جریان  وکار شد تا با زبانی ساده به توصیف ووکارهای اینترنتی وارد ادبیات کسبمیالدی و با ظهور کسب 90دهه 

 ها بپردازد.ارزش در سازمان

خواه به صورت آشکارا )عینی، تشریعی( و خواه به صورت نهانی )ذهنی،  1وکاربا تأسیس هر بنگاه تجاری، یک مدل کسب

وکار را منطق اصلی شرکت و انتخاب شود. اگر مدل کسبتکوینی( جهت طراحی ساختار تعامالت آن به کار گرفته می

ون یک شبکه ارزش در نظر بگیریم، عدم تشخیص یک مدل خواهی از( ارزش درراهبردی آن برای ایجاد و جذب )سهم

 (.1392سعیدی، شود )منطقی و ثاقبیها در دستیابی به اهداف آن میوکار مناسب، منجر به ناکامی سازمانکسب

. مدل کنندها به وسیله ارزش )محصول( خود، کسب درآمد میروشی است که شرکت ،به بیان سادهوکار مدل کسب

س مدل )یا به زبان خیلی ساده، بیزینکند. نطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف میوکار، مکسب

سی خیلی کدر واقع وقتی  !ندبرای پول درآوردن دار وکارصاحبان ایده یا کسبای است که وکار( برنامههمان مدل کسب

ای برای پول چه برنامه وکارصاحبان آن ایده یا کسب " منظورش این است: "چیست؟شما وکار مدل کسب"پرسد: صریح می

 ای دارد.کنندهو مفهوم مهمی است که در موفقیت مؤسسات اقتصادی تأثیر تعیین "؟نددرآوردن دار

 :شودمی خالصه بخش سه وکارها درکسب مدل ماهیت کلی

 (.... تولید، نیروی انسانی و فرآیند اولیه، مواد تولید، طرح مانند) شودهر چیزی که باعث تولید ارزش می. 1

 .، توزیع، خدمات در محل، بررسی روند فروش و ...(بازاریابیمانند ) کندهر چیزی که به فروش ارزش کمک می .2

 .بندی و ...(های پرداخت، اقساط، روشگذاریاستراتژی قیمتمانند ) شودهر چیزی که به پرداخت مشتری منجر می. 3

 کند.ا مشخص کرده و از طرف دیگر، جریان کسب درآمد را ترسیم میر هاوکار محل هزینهدر یک نگاه، مدل کسب

 ه است که عبارتند از:وکار ارائه شدکسب مدل خلق برای مهم دلیل چهار

 گذارسرمایهجذب -4 4پایداری مالیحفظ  -3 3روکاکسبتوسعه  -2 2وکار کسب مزیت رقابتیتشخیص  -1

وکار، برنظر محققان عرصه کسب ایم. بناوکار در صنایع مختلف بودهتر شدن عرصه کسبهای اخیر شاهد رقابتیدر سال

یک مدل  .پذیر استوکار امکانشرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک

تواند ارزش بیشتری را به یک گروه باشد که میهای موجود میدهنده یک راه بهتر نسبت به گزینهوکار موفق، نشانکسب

وکار مناسب در زمان کسب مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند. عدم تشخیص یک مدل

شود. لیکن علیرغم اهمیت این موضوع، تعاریف و ها در دستیابی به اهداف آن میوکار، موجب ناکامی سازمانآغاز یک کسب

وکارها و صنایع مختلف بهره وکار به صورتی که بتوان از آن در کسبهای کسبهای استانداردی جهت شناسایی مدللفهؤم

وکار مطلوب در زمان آغاز به کار شرکت مهم نیست، بلکه آنچه با این حال، تنها داشتن یک مدل کسب برد، وجود ندارد.

وکار سسه است. توانمندی یک مدل کسبؤوکار بهینه در طول حیات متر است، در اختیار داشتن و حفظ یک مدل کسبحیاتی

روی یک های راهبردی باشد که پیشو ارزیابی انتخاب تواند ابزاری قدرتمند برای تحلیل، آزمونتا حدی است که خود می

                                                           
1 Business model  

2 Competitive advantage recognition 

3  Business expansion 

4  Financial Sustainability preserve  

https://www.novin.com/blog/what-is-marketing/
https://www.novin.com/blog/what-is-marketing/
https://www.novin.com/blog/pricing-models/
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یند اتخاذ تصمیمات راهبردی هیچ وقت آوکار یک سازمان، به عنوان فرسازمان قرار دارد. به همین دلیل، ارزیابی مدل کسب

توجه به هدف  وکار، باهای کسبوکار باشد. ارزیابی مدلتواند مبنایی برای بهبود مستمر رفتار کسبشود و میکامل نمی

وکار در یک زمان وکار، نمایشی از کسبهای کسبباید توجه نمود که مدل .ارزیابی و سطوح و واحد تحلیل، متفاوت است

ها ترشدن محیط فعالیت سازمانخاص هستند. تحوالت سریع در محیط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فناوری، منجر به پیچیده

وکارها به صورتی پویا تکامل یابند. این امر باعث شده ها دیگر از ثبات برخوردار نبوده و کسبشده و باعث گردیده که سازمان

وکار و در طول زمان، تغییر یابند. همین امر وکار دارای یک وضعیت ناپایدار شده و با توسعه کسبهای کسباست تا مدل

رین مباحث مدیریتی تبدیل شود که در ادامه این مطالعه، توکار به یکی از مهمسبب گردیده است تا مفهوم نوآوری مدل کسب

 (.1392سعیدی، )منطقی و ثاقبی مورد بررسی قرار گرفته است

وکار خوب، به دهند. یک مدل کسبها ارائه میهایی را در مورد چگونگی فعالیت سازمانوکار، داستانهای کسبمدل

وکار باید به ست و ارزش مشتری چیست. همچنین مدل کسبدهد؛ اینکه مشتری چه کسی اپاسخ می 1پرسش قدیمی

وکار، چگونه پول به دست آوریم و منطق اصلی اقتصادی چیست که های اصلی هر مدیر نیز پاسخ بدهد؛ در این کسبپرسش

و ذهنی  توان به صورت عینیوکار را میهای کسبدهد. مدلچگونگی ارائه ارزش با قیمتی مناسب به مشتریان را توضیح می

کنندگان، ای از روابط عملیاتی ساختاریافته و وابسته بین شرکت و مشتریان، تأمینوکار، مجموعهتعریف کرد. مدل عینی کسب

های داخلی شرکت است، در حالی که برای مدیریت شرکت، کنندگان، شرکا و دیگر ذینفعان و میان واحدها و بخشتکمیل

کنند شرکت چگونه با محیط خود در ها( هستند که مشخص میی سازوکارها )مکانیسموکار، نمایندگان ذهنهای کسبمدل

 ارتباط باشد.

ه موفقیت کتواند نقش مرکزی در توضیح عملکرد شرکت داشته باشد. بنابراین بسیاری معتقدند وکار میهای کسبمدل

 وکار را به عنوان یککه مدل کسب باشد. به همین علت استوکار آن میوکار به خاطر مدل کسبو شکست یک کسب

تمند برای وکار ابزاری قدرگیرند. همچنین مدل کسبساختار واحد برای توضیح مزیت رقابتی و عملکرد شرکت در نظر می

فقیت بلندمدت رو احتمال موروی یک سازمان قرار دارد. از اینهای راهبردی است که پیشتحلیل، آزمون و ارزیابی انتخاب

 یابد.وکار افزایش میهای کسبهای راهبردی از طریق مدلن در آزمایش گزینهیک سازما

وکار های کسبوکار، شاهد آن هستیم که محققان متعددی به ارائه تعاریف مدلگیری ادبیات مدل کسباز زمان شکل

است. محققان،  کار شکل نگرفتهوهای کسباند. ولی تا به امروز یک تعریف استاندارد از مدلو ابعاد و اجزای آن پرداخته

ف پر ارجاع، مدل اند. با مطالعات به عمل آمده در تعاریوکار به کار گرفتهرویکردهای متفاوتی را نیز در تعریف مدل کسب

ای استخراج نمود. محور، اقتصادی، راهبردمحور و شبکهمحور، دانشمحور، فعالیتتوان از رویکردهای منبعوکار را میکسب

 اند.ر بستهبرده را در تعاریف خود به کاشود که جمعی از محققان، ترکیبی از رویکردهای نامه به وضوح دیده میاگرچ

باشد، در این مدل به صورت می 2وکاروکار، بوم مدل کسبهای کسبروزترین مدلترین و بهلیکن یکی از معروف

وکار، تشخیص اجزای اصلی مربوط به هر بعد، ارائه یک تصویر برای هر سطح مفهومی به شناسایی ابعاد تحلیل مدل کسب

وکار انداز کسبکند تا به توسعه چشمها کمک میوکار به شرکتشود و با استفاده از نمایش تصویری منطق کسبپرداخته می

انداز آن و وکار و چشمگذاری دانش در مورد کسبوکار، به اشتراکتراز نمودن عملیات کسبراحی مجدد و همو راهبرد، ط

 وکار از طریق تعهد سهامداران به تصمیمات گرفته شده بپردازد.اطمینان از پذیرش تصمیمات کسب

                                                           
 1پیتر دراکر 

2 Business Model Canvas 
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وکار خود را دهد مدل کسبجازه میابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک است که به شما ا ،وکاربوم مدل کسب

چرخش دهید. این بوم، الگویی برای تدوین یک مدل  /را به چالش کشیده و یا تغییر توصیف، طراحی و اختراع کرده یا آن

کند ها کمک میوکار به شرکتوکار است. بوم مدل کسباستفاده در کسب وکاری جدید یا ثبت مدل فعلی موردبرای کسب

. با های خود را به شکلی هماهنگ به پیش ببرندوکار خود، فعالیتهای مختلف کسببا ترسیم تعامل میان بخشتا بتوانند 

 .1گذاشت نمایش به را وکارکسب جامع، و خالصه سریع، توان خیلیوکار میبوم کسب

وکار بهینه است. بوم سبها، داشتن مدل کترین دالیل موفقیت شرکتتوان اشاره داشت که یکی از مهمبه این نکته می

بع مادی، هدف یا های متعدد از جمله مشتریان، کارکنان، مناوکار با لحاظ کردن و مورد توجه قراردادن عوامل و المانکسب

فرد و بهینه اهداف، فرآیندها و عملیات که همگی از دالیل اصلی موفقیت یک شرکت هستند، تبدیل به یک مدل منحصربه

 وکار شده است.کسبجهت تهیه یک مدل 

رفت که در سوی اقتصاد مدرن است. یکی از نمادهای این پیشجامعه ایران در حال گذار از مرحله اقتصاد سنتی به

ترین کلید حل مهموکار شاهها و مراکز چندمنظوره است. بهبود فضای کسبجامعه شهری بشدت روبه فزونی است، ایجاد مال

ی کشور خواهد هایی است که منجر به رشد اقتصادتوجه به شرایط اقتصادی کشور از اولویتمسائل اقتصادی کشور است و با 

رصتی برای رونق فتوان ابزار قدرتمندی برای این بهبود در نظر گرفت، چراکه های تجاری را میها و مجتمعرو مالشد، ازاین

 .وکارهای جدید استوکارهای راکد و همچنین مجالی برای ظهور کسبکسب

های احساسی عنوان عوامل مهم محیطی که حالتبه ویترین و ... ،های محیطی مانند نور، موسیقی، رنگنشانه

های ها و مجتمعدهند موجب تمایل مشتریان به حضور در این مالکنندگان را در محیط خرید تحت تأثیر قرار میمصرف

مای نمحققان عوامل محیطی را به دو بخش خارجی )شامل وکار را به همراه دارد. شود که خود رونق کسبتجاری می

 متحرک، ورودی، ویترین، معماری ساختمان، فضای اطراف آن و پارکینگ( و داخلی تقسیم کرده اند.

را  ن خودزمان بیشتری را در این مراکز سپری کنند و زماکند تا مدتفضای محیطی مطلوب خریداران را تحریک می

بلغ بیشتری مزمان بیشتری را در مجتمع تجاری سپری کنند،  صاص دهند. در واقع هر چه افراد مدتبرای خرید به آن اخت

مال با داشتن محیطی با معماری وکارهای راکد را به دنبال دارد. در همین راستا ایرانکنند و این کار موفقیت کسبرا خرج می

اغ شربتخانه، ب کند. محیط و معماری سنتی باغ ایرانی،جلب می مدرن و سنتی توأمان، توجه تمامی اقشار جامعه را به خود

کند که تمامی این عوامل دیدار در کنار آبنمای موزیکال مجموعه محیط فیزیکی جذابی را برای هر بازدیدکننده فراهم می

 د.شه خواهند وکارهای این مجموعآید و موجب رونق کسبوکار به حساب میفیزیکی از ابزارهای قدرتمند رونق کسب

و شهر نقش  منطقهک ی اند که در زندگی روزمره ساکنانهاییها و مراکز تجاری با پسوند و پیشوندهای مختلف واژهمجتمع

ی و تجمیع واحدهای اند. دارا بودن امکانات رفاهی، تفریحاند و در سبک زندگی جای خود را پیداکردهتری به خود گرفتهپررنگ

تدریج با ظهور به ست.مدت و بلندمدت تبدیل کرده ابه مکانی برای گذراندن اوقات یا رفع نیازهای کوتاه تجاری، این مراکز را

جناس پدیدار ااعتنا به کاال و های تجاری بیزنی و ماندن در مجتمعای نو از پرسههای تجاری و مراکز خرید، شیوهمجتمع

ن اساس تعداد از خرید صرف تا خرید تفریحی قرار داده است. بر ایشد. گریگوری استن گردش در مراکز خرید را در طیفی 

های تجاری را کنندگان از مجتمعزنند طیف وسیعی از استفادههای تجاری پرسه میافرادی که بدون قصد خرید در مجتمع

 دهند.به خود اختصاص می

                                                           
 1391استروالدر و پیگنیور،  1
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داری بر مقاصد ین واکنش مؤثر بطور معنیهای جذاب اثرات مثبتی بر واکنش بازدیدکنندگان از مال دارد و همطراحی

مشاهده کردند که رفتار بازدیدکنندگان  1 (9201) وال -و رویو کرتازار -ارتگانرفتاری بازدیدکنندگان از مال خواهد داشت. 

 های جذاب، تصاویر شناختی و جو و اتمسفر محیطی مال بستگی دارد.مال به طراحی

های خرید مشاهده کردند که دامنه وسیعی از عوامل جذاب برای بازدید از مال 2 (2018)مانگین  -لویپرال و -کالو

ترین و کنند لیکن راحتآفرینی میهای ارتباطی نقشها، محیط داخلی، تفریحات، فعالیتهمچون راحتی، تنوع فروشگاه

 ها هستند.مؤثرترین عوامل ترکیب اشکال محیطی و تنوع فروشگاه

ویژه آورد بهپیشنهاد کردند که تعامل با محیط بیشترین منافع شناخت را به ارمغان می 3 (2018) همکارانبرمن و 

هایی که به صورت طبیعی طراحی و ساخته کند. بنابراین نتیجه گرفتند مالموقعی که محیط طبیعی و شهری را مقایسه می

 اند.اند در جذب توجهات بهتر عمل کردهشده

)مدیریت امکانات و تسهیالت( مؤثرترین استراتژی  FM5مشاهده کردند که استراتژی  4 (1720) ایساراساکچوتیپانیچ و 

 باشد.های تجاری میدر سطح مال

های نشان داد که مدیریت مستأجران، مدیریت امکانات، پتانسیل 6 (2016) همکاراننتایج مشاهدات انوشری تاندان و 

 نماید.محیطی و جوی عواملی هستند که مشتریان و بازدیدکنندگان را جذب می

 8شناختیزیبایی-1شامل  E4ای است که تجربیات مشتریان مال را در اولین مطالعه 7 (2018)فیوره و  ساداچارمطالعه 

 کند.تأیید می 11آموزشی -4 10یحیتفر -3 9کنندگیسرگرم -2

های تجاری، فرهنگی ترین پروژهبه عنوان یکی از پنج مال برتر جهان جزء عظیم« مالایران»بازار بزرگ ایران موسوم به 

 پیام مهرآباد، فرودگاه 3 شده در میاناحاطهمجموعه  این. است شده واقع شهر تهران و کرجو اجتماعی است که بین دو کالن

 های البرز وکوه های جنوبی رشتهدامنه با شمال غربی تهران بزرگ و حاشیه پارک چیتگر، همجوار در، (ره) خمینی امام و

هزار  317ت و انتهای اتوبان شهید همت و شهید خرازی در زمینی به مساح 22منطقه  در نزدیکی دریاچه خلیج فارس، در

یرانی، تالش مهندسی ا-توان نتیجه ایده و انگیزه ایرانی، توان فنیمی را این سازه شکوهمند مترمربع احداث شده است.

های آینده ین نسل و نسلاای برای تمام ایرانیان متخصصان و کارگران ایرانی، با استفاده از بهترین مصالح و مواد اولیه و سازه

 .قلمداد نمود

طور مستقیم و به عبارتی اشتغال پایدار به ال بهس 6نفر طی  20000این مجموعه در زمان ساخت، روزانه برای حدود 

نفر به صورت مستقیم و  18000برداری، اشتغال مستقیم بیش از روز ایجاد نموده است. پس از بهره-نفر 43000000میزان 

مک در ای در رفع معضل بیکاری خواهد داشت و با کنفر به طور غیرمستقیم در این بازار بزرگ، تأثیر ویژه 100000حدود 

های بیشتر، سرآغازی بر حرکت یک اقتصاد مستحکم و پویا خواهد بود و با ایجاد زیرساخت مناسب برای ورود سرمایه

ای درخشان برای جلوگیری از خروج ارز و بازاری رو به رشد، همراه با جذب گردشگران از سراسر جهان، نویدبخش آینده

هکتار در قسمت جنوبی بزرگراه شهید همت و مجاور دریاچه چیتگر  31ای حدود مال با عرصهایران ایران اسالمی خواهد بود.

                                                           
1 Ortegón-Cortázar & Royo-Vela 

2 Calvo-Porral & Lévy-Mangín 

3 Berman 

4 Chotipanich & Issarasak 

5 Facilities Management  

6 Tandon  

7 Sadachar & Fiore  

8 Esthetic  

9 Escapist 

10 Enterainment 

11 Educational 
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مترمربع  4.500مترمربع فضای فرهنگی،  12.547مترمربع فضای تجاری،  267.319واقع شده است. این مجتمع دارای 

مترمربع پارکینگ و سایر فضاها  578.448مترمربع فضای ورزشی،  1.800مترمربع فضای اداری،  138.216فضای تفریحی، 

 باشد.مترمربع زیربنا می 1.669.504که بالغ بر 

 شوند،می امیدهن مال اصطالحاً کارکرد، و مساحت به توجه با جهان که های مشابهمال نسبت به سایر مجتمعتمایز ایران

تی، رفاهی ، ورزشی، خدمامذهبیری، کاربری مشاعات، تفریحی، فرهنگی، گردشگ دارای فضای آن از درصد 70 که است این

های واقع در تهران برخورداری ویژه مالهای داخلی بهمال با سایر مالترین وجه تمایز ایرانو همچنین مهم دباشمیو پارکینگ 

 مال سعیانباشد. در ایرهای دیگر قابل مشاهده میاز فضاهای گردشگری و فرهنگی این مجموعه است که به ندرت در مال

روز فرد و بهصربهکردن تأسیسات، تجهیزات و امکانات استاندارد، منحشده با ارائه یک محیط فیزیکی و فضای مناسب و فراهم

 ها حفظ شود.وجه تمایز آن با سایر مال

وران ویژه مجموعه رستها بهتوان به باغ ایرانی، باغ کتاب، باغ دیدار، مجموعه رستوراننظیر آن میهای بیاز جذابیت

یخ، مجموعه  ستاره و الکچری، مرکز نمایشگاهی، پیست 5نظیر سینما، هایپرمارکت، هتل سالن بی 12ملل، کافه سینما و 

ی و مشرف به دریاچه اسکواش، استادیودم ورزشی، بام سبز، تاالر الماس، ایوان بلور، دریاچه و آبنمای موزیکال در ضلع جنوب

 اشاره کرد. عدد پارکینگ 12000چیتگر و حداقل 

های مرسوم در های مرسوم در دنیاست. براساس روشمطابق با روشعمدتاً بازار بزرگ ایران  برداریبهرهوش ر

شود یا سهم بلکه اجاره داده می ،شودبه هیچ عنوان واگذار نمی و فضاهای تجاری واحدهایت های مشابه در دنیا، مالکمجتمع

ترتیب که واحدهای برداری خواهد گردید؛ بدین، اداره و بهره1مال نیز براساس مدل، اجارهرانایشود. ها گرفته میاز فروش از آن

باشد. البته عمده تجاری به مستأجرین اجاره داده خواهد شد و اجاره دریافتی نیز شامل ودیعه، اجاره ثابت و اجاره متغیر می

شد که درصدی از فروش مستأجرین به عنوان اجاره متغیر بامبلغ اجاره مربوط به اجاره متغیر است که بدین صورت می

های سنگین اجاره ثابت به مستأجرین با در نظر گرفتن این امتیاز، دریافت خواهد گردید. در این شیوه به جای تحمیل هزینه

در همکاری  مال به صورت مشارکتی با مستأجریناجاره واحدهای تجاری برای مستأجرین تسهیل گردیده و به نوعی ایران

 ترین فعالیت این مال خواهد بود.نیز کلیدی 2برد شراکت خواهد نمود. البته با این اوصاف، مدیریت مستأجرین –برد 

مختصری  وکار و ارائهوکار، مزیت بوم مدل کسبالذکر از جمله ضرورت داشتن مدل کسببا عنایت به توضیحات فوق

ه از سوی آقای وکار معرفی شدگیری از بوم مدل کسبتیم در این مطالعه با بهرههای بازار بزرگ ایران درصدد هساز ویژگی

لف و همچنین وکار؛ از منابع، زوایای دید مختاستروالدر ضمن مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری در خصوص بوم مدل کسب

مال نسبت به ارائه شفاف و دار ایرانبرمال به عنوان بهرهسؤال و مصاحبه با مدیران و کارکنان ارشد شرکت تجارت ایران

مال( اقدام ان )ایرانوکار بازار بزرگ ایرفهم این مدل اقدام و به موازات توضیح مبانی تئوریک، نسبت به تدوین بوم کسبقابل

 نماییم.
 

 مال(وکار بازار بزرگ ایران )ایرانتدوین بوم کسب       

 فیتعر طبق .باشدیم نظرات یبندجمع و افکار میترس و افراد ارتباط یبرا مشترک زبان کی ،کاروکسب مدل بوم

 جهت شرکت منطق و بوده هاآن ارتباط و عناصر از یامجموعه شامل که است یمفهوم یابزار وکارکسب مدل استروالدر؛

یک مدل بازنمایی گرافیکی از تعدادی متغیر است که  BMC وکار یا مدلبوم مدل کسب. دهدیم نشان را ییدرآمدزا

                                                           
1 Leasing 

2 Tenant Managment 
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تواند به عنوان یک ابزار استراتژی برای توسعه یک سازمان وکار میدهد. بوم مدل کسبهای یک سازمان را نشان میارزش

ار ابزاری است وکبومِ مدل کسب. کندوکار موجود را نیز تحلیل میوضعیت کسب ،بوم ،این کار رود. عالوه برسیس بهأت تازه

هایی ها و فعالیتوکار، شما یک تصویر از ایدهبا بوم مدل کسب کند.ها کمک میهای جدید و بررسی مداوم آنکه به خلق ایده

تان و های شما، تیمصورت واضح و روشن در مقابل چشمچیز را بهکه باید انجام دهید دارید؛ این تصویر توصیفی همه

گذارد. به نمایش می را وکارماتریس کانوس بسیار سریع، خالصه و جامع، نمایی کلی از کسب دهد.گذارها قرار میسرمایه

ند )استروالدر را تدوین کن1وکارطرح کسب ندتوانتر میباشد، راحت افراد رویهوکار به طور خالصه روبوقتی که کلیت کسب

 (.1391و پیگنیور، 

 

 باشیم؟وکار داشته چرا باید بوم کسب       

تان به سادگی گذار یا شرکای تجاری احتمالیوکار خود را به سرمایهتوانید استارتاپ یا کسبمی وکار:معرفی کسب       

 .معرفی کنید

 رزیابی نمایید.ابه سادگی وکارتان را توانید قبل از این که بخواهید ریالی را هزینه کنید؛ کل کسبمی وکار:ارزیابی کسب

 داشت.وکار شفافیت و تمرکز بهتری روی عوامل محرک کسب توانوکار میکارگیری بوم مدل کسببا به تمرکز:

ییر را در مدل توان مدل را تغییر داد و تمامی تأثیرات تغوکار به سادگی هر چه تمام میدر بوم مدل کسب پذیری:انعطاف

 .ای مشاهده کردیک صفحه

 شوکار مدنظردر خصوص کسب شرکتانداز توان شناخت بهتری از مدل و چشمای میصفحهبا وجود این مدل تک شفافیت:

 نمود.کسب 

 وکار و طراحی آن باید حتماً دو مرحله ذیل را شناخت و انجام داد:قبل از توضیح بوم مدل کسب

 

 وکارتان چرایی کسبشناخت مرحله اول:        

هایی باید مورد فهمید که چه بخش شوددانستن چرایی، خیلی راحت می با ؟کنیدایجاد میوکار را چرا دارید این کسب

 "2اصل تمرکز" .گذاشتگیرند و نیازی نیست رویشان وقت  پا و هایی دستبحث قرار بگیرند و چه بخش

سسان ؤکه م شودمشاهده میها وکار است؛ اما خیلی وقتذات و رسالت آن کسب هدهندوکاری نشانچرایی هر کسب

هزینه است.  وچرایی، یک چیزی باالتر از درآمد  کسب درآمد است. قصدشاندرک روشنی از آن ندارند و بیشتر وکارها کسب

بعد از دانستن چرایی،  د.اید و قرار است که کدام نیاز مخاطبانتان را برطرف کنیشروع کردهرا شما باید بدانید که چرا این کار 

ایی نخواهید دست به انجام چه کارهو  -3. چیست مدنظرموفقیت  -2. صمیماتی بگیریدچه ت -1 شوید که:تر متوجه میراحت

 .زد

 مالفلسفه وجودی ایران       

المللی ی در سطح استانداردهای بینگردشگر توان گفت با توجه به نیاز به یک مکان تجاری، تفریحی وطور خالصه میبه

مال مرتفع گردد. جهت جذب مشتریان و گردشگران داخلی و خارجی، سعی شده این خالء در پایتخت ایران، با ایجاد ایران

رسد شهری مثل تهران با جمعیت بالغ بر پانزده میلیون و به عنوان پایتخت کشور که پذیرای مسافران زیاد داخلی به نظر می

                                                           
1 Business plan 
2 Concentration 



کارونامه راهبری و مدیریت کسب ویژه 8                                                                                                                       

 بهکردن نیاز این مخاطبان دارد که باشد، نیاز به یک مکان و مرکزی جهت برطرفرجی با اهداف و مقاصد مختلف میو خا

آوردن اسباب و ملزومات تفریح گردشگران و ی، این نیاز در درجه اول جذب گردشگران و در ادامه فراهماول قهیطر

های گردشگری و فرهنگی مجموعه، خرید از به امکان بازدید از مکانتوان باشد. از جمله اسباب تفریح میبازدیدکنندگان می

یی تأسیس چراها و واحدهای تجاری، استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی و سرگرمی مجموعه اشاره داشت. به عبارتی فروشگاه

ی و خارجی در سطح کردن نیازهای تفریحی شهروندان، هموطنان و گردشگران داخلمال به جهت برطرفو ایجاد ایران

باشد و به عبارتی می 1المللی و اول بودن از نظر کیفیت ارائه خدمات مرتبط با استفاده از استراتژی تمایزاستانداردهای بین

مال یعنی اجابت نیاز و خواسته اصلی مشتریان کردن نیاز و خواسته اصلی عمده مشتریان ایرانمال، برطرففلسفه وجودی ایران

 باشد.تفریح است، میکه همان 

 

 مرحله دوم: تعیین هدف       

 ست؟یچ هدف       

آوردن ی به دستخواهید به آن برسید و براهدف در واقع یک آرزو، خواسته یا نتیجه دلخواه است که شما در آینده می

آید و ه کارتان میچدانید که بوم به وقتی که هدف نداشته باشید، اصالً نمی .ها و اقدامات خاصی داریدنیاز به برنامه ،آن

فهمیده اما از کجا  مدت.چگونه باید آن را طراحی کنید. یک هدف ممکن است کلی باشد یا جزئی. بلندمدت باشد یا کوتاه

کنیم ولی در یو با انگیزه شروع مهدفمان برایمان بسیار مهم است  ،که کدام هدف درست است؟ چرا گاهی در اول راه شود

سؤاالت  بجوا قرار است گذاری اسمارتهدف باشد؟ داشته خوبی نتیجه که کنیم گذاریهدف چگونه شویم؟می ناامید ادامه

 بدهد. را فوق

 

 آمد؟ کجا از و ستیچ 2اسمارت یگذارهدف       

متوجه شد که بسیاری از مردم هر چه برای رسیدن به  3هابارد لبرتا، فیلسوف آمریکایی به نام نوزدهمدر اواخر قرن 

کردند. ها باهوش نبودند یا تنبلی میخورند. این موضوع به خاطر این نبود که آنکنند، شکست میهایشان تالش میخواسته

که بتوانند  داشتند نیاز روشی یک به مردم در واقع،. اهدافشان است روی عدم تمرکز، هابارت فهمیده بود که مشکل افراد

 .پله مشخص کنند تا انرژیشان را برای چیزهای پراکنده هدر ندهندهایشان را پلهخواسته

مشاور در حوزه مدیریت و  ،آقای دوران. معرفی شد 4باالخره در اواخر قرن بیستم، این روش توسط جورج تی دوران

یک راه هوشمند برای نوشتن اهداف مدیریتی وجود » ای با عنوانمقاله 1981در واشنگتن بود. او در نوامبر شرکتی مدیر 

 مهکل .را که نگاه جدیدی به روش انتخاب اهداف داشت، معرفی کرداسمارت  گذاریهدف منتشر کرد. این مقاله همان« دارد

SMART  ویژگی اسمارت عبارتند  پنجکلمه گرفته شده است که هر کدام به یک ویژگی اشاره دارند.  پنجاز حروف اول

  9دارزمان -85طبومناسب و مر -74در دسترس -3 6گیریقابل اندازه -2 5شخص -1:از

                                                           
1 Differentiation Strategy  

2 SMART 

3  Elbert Hubbard 

4 George T. Doran 

5 Specific 

6  Measurable 

7  Achievable or Attainable 

8  Relevant 

9  Time-based or time bounded 
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 کنندهایشان تمرکز توانند روی خواستهمی افرادآقای دوران متوجه شد که اگر اهداف این پنج ویژگی را داشته باشد، 

 ببرند. باال را موفقیتشان شانس و

هایی به این لیست انعطاف و ثابت نیستند و در طول زمان ویژگی قدرها هم غیرقابلیک هدف آنهای ویژگیه: یک نکت

اند؛ اما به نظر اضافه شدهاسمارت  گذاریدو ویژگی هستند که بعدها به هدف 2و بازبینی 1مثالً ارزیابی اضافه شده است.

 (.1398نام، د )بیقبلی مستتر هستناهداف  درخود به خود  الذکرفوق دو عمل رسدمی

 

 مالاهداف ایران       

 باشد:مال به شرح ذیل میالذکر، اهداف از ایجاد ایرانهای فوقبا توجه به مشخصه       

ارائه فضاهای تفریحی، رفاهی، گردشگری، فرهنگی، ورزشی، سالمت و فضاهای تجاری جهت خرید  -1

مدار، به صورتی متوازن، هارمونیک و و مشتریمحصوالت و خدمات در محیطی امن، سالم، شاداب، اصیل 

المللی برای اقشار مختلف مردم و گردشگران داخلی و خارجی در دو فاز افزا براساس استانداردهای بینهم

مال و عمدتاً براساس برداری از پروژه ایرانشده جهت بهرههای مشخصمدت و بلندمدت با توجه به زمانکوتاه

  24عنوان مزیت رقابتی. به 3استراتژی تمایز

ه شکل بالمللی کاال و خدمات کنندگان معتبر و تراز اول ملی و بینوکار به عرضهواگذاری فضاهای کسب -2

برداری از های مختلف ولی عمدتاً به شکل اجاره حداقل در پنج سال اول بهرهمدرن، سالم و پویا به شیوه

 .(1396اسدی،  مال )عزیزی وایران

سازی برند روز و در نتیجه افزایش سهم بازار و جایگاههای کارآمد، بهمال از طریق شیوهر ایرانافزایش پاخو -3

های مختلف برداری با استفاده از تکنیکالمللی حداقل در سه سال اول بهرهمال در مجامع ملی و بینایران

های کارگیری شیوهو در ادامه بهمدت به عنوان هدف کوتاه 4از جمله ابزارهای مارکتینگ و مدیریت هیجانات

مناسب جهت افزایش درآمدها و کسب بازدهی معقول و سود پایدار بلندمدت برای سهامداران پس از تحقق 

 مدت.اهداف کوتاه

 توسعه 6ایو پیگنیور مشاور سیستم مدیریت اطالعات سوئیس و پروفسور 5لدروااستر وکار توسط الکساندربوم مدل کسب

 .گذاری کردندهای ساختاری نامها را بلوکوکار تعریف کردند که آندسته را برای بوم مدل کسب 9ها داده شد. آن

 ارائه گردیده است: 1ابتدا به صورت خالصه براساس شکل بخش اصلی است که  9وکار شامل بوم مدل کسب

                                                           
1  Evaluated 

2  Reviewed 
3 Differentiation Strategy  

4 Atmospherics Managment 

5  Alexander Osterwalder 

6  Yves Pigneur 
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 کارو. بوم مدل کسب1شکل 

 سه در وکاربوم کسب 1شیوه سه لنزی مدل با استفاده ازقسمت کمی پیچیده به نظر برسد، برای همین  9در نگاه اول شاید 

 گردد:خالصه می بخش

و چه  د(شد )تمرکز کرزوم بیشتر هایی که روی چه بخش شود درک کردمیتر لنز( راحت سهبا توجه به این سه بخش )یا 

 (.2کمتری به آنها داده شود )شکل گرفته شوند، یا اهمیت هایی نادیده بخش

 

 

 

 

 

 

 کارو. مدل سه لنزی بوم کسب2شکل 

https://www.novin.com/blog 

 خواستنی بودن

کند و چه چیزی دهد، او چطور با ما تعامل میخواستنی بودن یعنی اینکه بدانیم چه چیزهایی به مشتری انگیزه می

 .بفروشیم به آنها توانیم چیزیها ما را بخواهند، وگرنه نمیکه مشتری پس نیاز است شود که از ما خرید کند.باعث می

 

                                                           
1 Three Lenses IDEO 

http://www.isfahanplus.ir/wp-content/uploads/2015/06/%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg
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 پذیر بودنامکان

چه  ، باشوندکند که بدانیم چه کسانی باید استخدام وکار مربوط است و کمک میاین قسمت به پشت صحنۀ کسب

 .شودو از چه ابزارهایی استفاده  شودهایی بیشتر تمرکز روی چه فعالیت ،کسانی شریک شویم

 "حتمی است.سقوط  ،توهم و خیاالتگرداب در با ماندن پذیر باشد، وگرنه ریزی ما باید امکانبرنامه"

 پایدار بودن

. کردخرج د بایچقدر  آوردن دارد؟پول دروکار توان کسبکه چقدر  فهمیداین بخش درباره چیزی نیست جز پول! باید 

 هر بیزینسی برای ادامه دادن و رشد کردن به یک پایداری مالی نیاز دارد؛ کهباید کرد توجه 

 ."حتمی است گی؛ وگرنه ورشکستکردبودن تالش  باید برای پایدار"

ها و لبندی مخاطبان، ارتباط با مشتریان، کانابخشهای قسمتخواستنی بودن، در کنید مشاهده میطور که همان

شرکا و  ،های کلیدییعنی منابع کلیدی، فعالیت-اجرایی هبودن، در پشت صحن پذیرامکان شود؛ارزش پیشنهادی اعمال می

در ادامه  .نمایدمی توجه وکارکسب جریان درآمدی و هزینه ساختار به پایداربودن، و شود؛نظر گرفته می در -همکاران اصلی

به دو مرحله  مرحله دارد، لیکن با توجه 9بخش یا  9وکار گردد: بوم کسبوکار به تفصیل ارائه و تشریح میبوم مدل کسب

 گردد:االشاره اولین بخش بوم به عنوان مرحله سوم تلقی میفوق

 1بندی مشتریانمرحله سوم: بخش       

  ما چه  شتریانیا م این است که مشتری دانسته شودایم و اولین چیزی که باید وارد بوم شدهدر این قسمت به واقع

 یا چه کسانی هستند؟ کسی

 ؟چه کسانی هستندما  اندر حال حاضر بهترین مشتری 

 د؟ندار، چه نیازها و عالئقی های بارزچه ویژگی اناین مشتری 

 د؟نبه دنبال چیزهایی مشابه محصوالت و خدمات ما باش انشود که این مشتریچه چیزی باعث می 

 ؟اندمحصول یا خدمات ما را انتخاب کرده انچرا این مشتری 

 ؟است مزیت رقابتی ما چیست یا این مشتری با انتخاب ما چه چیزی به دست آورده 

 یگر، در های بوم عمالً بالاستفاده هستند. به عبارت دکردن این بخش، بقیۀ بخشبدون شناخت مشتری و تکمیل

 ها بفروشید.توانید محصولی به آننمی انوکاری که باشید، بدون شناخت مشتریهر کسب

بندی مشتریان چه در قسمت گردآوری رفتار مشتریان و چه در تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از ترکیبی از شبخ

های کیفی و ها از جمله روانشناسی، بازاریابی، آمار، ریاضی، اقتصاد، مدیریت، کامپیوتر و ... چه به صورت شیوهعلوم و دانش

توان اشاره های کمی میپذیرد. در خصوص الگوها و تکنیکصورت می های کمیشهودی و چه براساس الگوها و تکنیک

 به درک و شناخت بیشتر رفتار مشتری کمک خواهدی کاودادههای بندی مشتریان به عنوان یکی از تکنیکبخشداشت که 

 و نیازها که مشتریانی از متمایز هایزیربخش به مشتریان آن براساس که است فرآیندیبندی مشتریان بخش .کرد

 هایها براساس مدلبندی مشتریان، ارزیابی آنهای بخشیکی از راه .شوندمی بندیتقسیم است، یکسان مشخصاتشان

 مختلف، پارامترهای براساس مدل این است، 2مدل آر.اف.ام وفاداری مشتریان های تعیینیکی از مدل .است مشتری وفاداری

یک مدل بازاریابی متداول  RFMمدل  مبتنی بر یک تکنیک ساده است. RFM. مدل کندمی محاسبه را مشتری هر ارزش

                                                           
1 Customer Segmentation 

2 RFM 
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بندی به گروه Mو  R، F باشد. این مدل براساس سه متغیرها میبندی مشتریان مبتنی بر رفتار آنبرای گروه

پولی ارزش ، 2فرکانس )تناوب( خرید، 1مدت زمان گذشته از آخرین خریدکه عبارتند از:  پردازدمشتریان می

 (. et al.Tandon ,2016) 3خریدها

 پرسونای. است 4بازاریابی توان به آن اشاره داشت، شناخت و طراحی پرسونایابزار دیگری که در این خصوص می

ترسیم  مؤسسهآل های مشتری ایدهها براساس ویژگیبازاریابی همان مخاطبان شما هستند؛ منتها وجود خارجی ندارند و آن

کنند و با شناختی که از مشتری شان را روشن میپرسوناها، همه چیزِ مشتری، از زندگی خانوادگی تا موانع ذهنی .گردندمی

. ممکن است دو مشتری روش رسانیدفه و ب کردرا تبلیغ  ت و خدماتتوان به بهترین شکل محصوال، میدهندبه دست می

ن دو مشتری هر دو در ای که داشت باید توجه خرند؛یکسان می یک دلیل به یکسان را محصول کامالً متفاوت که هر دو یک

 را یکسان محصول یک متفاوت دالیل اما گاهی هم ممکن است دو مشتری کامالً یکسان به گیرند.قرار می 5یک بخش

بایست میها بعد از طراحی پرسونا، آنحال ایعلی .بگیرند قرار جدا بخش دو در باید نفر دو این حالت، این در خریداری نمایند؛

ها تمرکز بیشتری داشت و کدام روی کدام بخش بایستشود که میمشاهده میبندی . بعد از بخششوندبندی بخش به دقت

 ها مهم نیستند.بخش

 مالبندی مشتریان در ایرانبخش       

دی از مردم با توجه دهد، طیف بسیار زیامال ارائه میهایی که ایرانبا توجه به امکانات، وسایل، خدمات متنوع و جذابیت

اال و محصوالت کبسا افراد برای خرید هایشان، مشتری محصوالت و خدمات بازار بزرگ ایران هستند. چهبه نیازها و خواسته

ی با هدف رفتن به و قشرهای مختلف با توان مالی متوسط به باال و سالیق متنوع، افرادهای این بازار در سطوح از فروشگاه

، برخی به گردی و دیدن اماکن گردشگری، تفریحی، تجاری و فرهنگیفودهای مجموعه، افرادی برای مالها و فسترستوران

ها و یلمو تفریحی، بعضی برای دیدن فروز مجموعه و سایر اماکن سرگرمی های مدرن و بهمنظور استفاده از شهربازی

ده در طول سال در ها به سینماهای مجموعه، افرادی برای بازدید از نمایشگاه مجموعه، رویدادها و مراسم برگزار شجشنواره

ها و لینیککواحد نمایشگاهی، افرادی به جهت استفاده از امکانات متنوع ورزشی مجموعه، برخی به منظور استفاده از 

گیری از مال و یا بهرهمندی از هتل شیک و لوکس واقع در ایرانهای سالمتی و پزشکی مجموعه، بعضی بابت بهرهانگاهدرم

 کنند. ترکیبی از دو یا چند محصول و خدمت اشاره شده به بازار بزرگ ایران مراجعه می

کنند، سعی ی از مشتریان مراجعه میهای مختلفمال طیفهای ایرانبا عنایت به این موضوع که به هرکدام از بخش

مال و ود ایرانها و همچنین مشتریان خهای موفق و رفتار مشتریان آن مالگیری از تحقیقات بازار و رصد مالشده با بهره

ن و همچنی زاریابیبا های علمی از جمله شناخت و طراحی پرسونایتحلیل رفتار مشتریان هر بخش با استفاده از ابزارها و روش

 ورتبندی مشتریان به صورت پیوسته صو به فراخور آن مکان و فضا، بخش  RFMکاوی، از جمله مدلهای دادهتکنیک

 پذیرد.

 مشتری به 6مرحله چهارم: ارزش پیشنهادی       

کنند، ارزش پیشنهادی به ارزشی که برندها انتظار دریافت آن را در ذهن مشتری ایجاد می ارزش پیشنهادی چیست؟

کمپانی که بود  گونهافتد؟ اگر اینفقط چون کارش راه می اصالً مشتری چرا باید بابت کاال یا خدمات پول بدهد؟ شود.گفته می

                                                           
1 Recency 

2 Frequency 

3 Monetary 

4 Marketing Persona 

5 Customer Segment 
6 Value Proposition 
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پیشنهادی شرکت  ارزش ای که مطرح است،نکتهچیست؟  اصلی نکته پس شد؛نمی موفق این حد تا هرگز اپلبزرگی مثل 

کنید ؛ چون متفاوت است و شما فکر میندد گوشی آیفون بخرندهترجیح می ادافر .است اپل برند اپل به مشتریانش، همان

د خاص ندوست دارافراد فرد خواهید داشت؛ یا چون اپل در ایران کاالی لوکسی است و که با اپل یک تجربه خاص و منحصربه

 یا گرفتن تماس اپل، گوشی با دادن پیامکپول را بابت  افراد، گرددمشاهده میطور که همان د.نو لوکس به نظر برس

. به عبارتی واحد دهدمی آنهاچون حس خوبی به  ندکنیم انتخاب را اپل هاآن کنند؛نمی پرداخت آن دیگر هایویژگی

این همان نکتۀ مهمی شود. ها میکند که موجب جذب آناقتصادی و یا مؤسسه چه ارزشی برای مشتریانش خلق و ارائه می

 دانند که چطور از آن استفاده کنند.خوبی از آن آگاهند و میموفق به است که بازاریابان

 

 های پیشنهادی کدامند؟انواع ارزش       

 :شوندخالصه میهای پیشنهادی در ذهن مشتری در سه دسته ارزش       

 دارند 1هایی که جنبه عملکردیارزش- 

ع تشنگی کنید. در اینجا هدف شما رففرض کنید تشنه هستید و برای خرید آب معدنی به اولین مغازه مراجعه می

ک ارزش خرید! پس رفع تشنگی یخیلی برایتان فرقی داشته باشد که از کدام برند، آب معدنی می شودتصور نمیاست؛ 

مال های پیشنهادی ایراندر همین راستا عمده ارزش. کند برطرف را شما نیازعملکردی برای برند آب معدنی است و قرار است 

یی به تقاضاها های بازار، جوابگوجنبه عملکردی دارند از جمله پاسخگویی به تقاضای خرید محصوالت و خدمات از فروشگاه

در به مند قاو نیازهای گردشگری، ورزشی، تفریحی، پزشکی، سالمت و ... که در یک مکان و مرکز شیک، مدرن و هوش

 باشد.ها مییق آنهای عمدتاً تفریحی مشتریان با در نظر گرفتن توان مالی و سالپاسخگویی طیف زیادی از نیازها و خواسته

 دارند 2هایی که جنبه احساسیارزش- 

 های بد آن کم کنند. چطور؟ها قرار است حس خوبی در مشتری ایجاد کنند یا از حساین ارزش

ا کند. یک ن است با خرید یک خودروی لوکس، از نظر اجتماعی خودش را باال نشان دهد و حس خوبی پیدمثالً فردی ممک

خص آن شدوپونت احساس خوبی داشته باشد؛ در صورتی که اگر همین .تینفر دیگر ممکن است با خرید کیف از برند اس

مالحظه طور که همان وقت آن حس خوب را ندارد.هیچ کیف را از یک برند فیک )اما کامالً مشابه با برند اصلی( تهیه کند،

 .اندازندمی جا را بودن خاص یا لوکس احساس مشتریان، این برندها هستند که در ذهن کنیدمی

لی و خارجی ها و فضاهای مدرن و شیک که به ادعای غالب بازدیدکنندگان و گردشگران داخمال با ارائه مکانایران

دکوراسیون ارزیابی  های برتر دنیا از نظر استانداردهای ساخت ومتخصصین این حوزه( همپا یا باالتر از مال)شامل مدیران و 

مت به صورت ها و فضاهای گردشگری، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و سالگردیده و با توجه به ارائه مجموعه

های تجاری( و همچنین فرد در سطح مجتمعمحیط فیزیکی منحصردبهفرد در بازار بزرگ ایران )ارائه یک جا و منحصربهیک

و برطرف  المللی )مدیریت برند و مستأجرین به صورت کارآمد(، درصدد پاسخگوییگزینش بهترین برندهای داخلی و بین

 های مختلف و متنوع مشتریان این بازار برآمده است.های احساسی طیفکردن ارزش

 دارند 3قتصادیهایی که جنبه اارزش- 

                                                           
1 Functional 

2 Emotional 
3 Economic 
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شت. این یی خواهد داآکند، محصولش تا چه مدت کارای که میگاهی اوقات مشتری دوست دارد بداند نسبت به هزینه

 و ندمدتبل در کارآیی محصول حصول شما نسبت به رقبا،م قیمتگیرد. در کل بخش از ارزش، در دسته اقتصادی قرار می

 .هستند اقتصادی هایارزش زوج بپردازد، است حاضر مشتری که ایهزینه

 شد.انتظار داشته با قیمتی را دامنهیی و چه اکه قرار است مشتری از برند شما چه کار گرفتتصمیم باید پس 

 

 

 . ارزش پیشنهادی و پروفایل مشتری3شکل 

https://www.novin.com/blog 
 

اس معیارهای بندی مشتریان براسبازار براساس بخشطور که در باال اشاره شد خدمات و محصوالت ارائه شده در این همان

های هوشمند اطالعاتی، مختلف از نظر درآمد، سن، قوم و مذهب، داخلی و خارجی، حقیقی و حقوقی و ... با توجه به سیستم

ت و ان رعایعملیاتی و نظم سیستماتیک در مجموعه به صورتی قابل ارائه خواهند بود که هم سالیق طبقات مختلف مشتری

مال، ارائه محصوالت و های ایرانها باشد. بدیهی است با توجه به امکانات و قابلیتصرفه و صالح آنهم از نظر اقتصادی به

ارج از کشور خهای خارج از ایران برای گردشگران ایرانی که به قصد خرید به تر در مقایسه با سایر مالخدمات به صرفه

 .گردیده استنمایند، فراهم مسافرت می

 را بهتر کنید  1رحله پنجم: ارتباط با مشتریم       

ا کمک به او در ارتباط با مشتریان به منظور مطلع کردن مشتری در جریان خرید، راهنمایی او پس از انجام خرید و ی

ها ضی از آنارند؛ بعهایشان ندهمۀ برندها شیوۀ تعامل یکسانی با مشتریبرداری از محصول و خدمت است. حل مسائل بهره

ارتباط صمیمی  ،تلفن طریق از حداقل یا مستقیم یا دهندمی ترجیح دیگر بعضی و دهندمی را هامشتری اتوماتیک پاسخ کامالً

مدت کوتاه ابطهراست که این  بهتر هم گاهی و است مشتری بلندمدت با گاهی سود برندها در رابطۀ .کنند ایجاد هامشتری با

 .باشد

 افزایش -3 مشتری حفظ -2 مشتری جذب -1: است ارتباط در چیز سه با همیشه شودمی ایجاد مشتری با که ارتباطی

 . فروش

 .شد خواهد فروش افزایش و او نگهداری مشتری، جذب باعث درست، ارتباط خالصه؛ طوربه

                                                           
1 Customer Relationships 
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توان محصوالت می ،هر گروه خاص هایو خواسته کردن نیازهابا مشخصگردد به این مسئله که ارتباط با مشتری برمی

د که به نوبه شو خدمات را بهتر و در جهت رفع نیازهای مشتری ارائه داد. این کار منجر به رضایت بیشتر مشتری خواهد 

که در  ار ، ارزشیشبندی مخاطبانباید با توجه به بخش کاریو. هر کسبدنماینبه یک ارزش پیشنهادی خوب کمک می دخو

 و همکاران زادهد )بخشیهای شرکت، بهترین روش ارتباط با مشتریان را مشخص کنسیاستبراساس  کند وذهنشان ایجاد می

1395). 

 مالرانیا در انیمشتر با ارتباط       

ست ددر  و گرفته صورت یمتعدد یهایبررس و مطالعات ان،یمشتر شیافزا و یمشتر حفظ جذب، جهت مالرانیا در

 گرفته کارهب امر نیمتخصص کمک با نهیبه یراهکارها و هاشیوه ،مالایران از برداریبهره یفازبند به توجه با و باشدانجام می

 نیا رد یشنهادیپ عواملاز جمله . پذیردمی صورت مجموعه پاخور شیافزا جهت در هاتالش تمام مقطع نیا در. شودیم

 به ارهاک انجام جهت در بخش هر کارکنان و رانیمد یکاربرد و ساده یهادستورالعمل ارائه و نیتدو به توانمی خصوص

 یاهبرر جهت در یتخصص هایشرکت جادیا حال نیع در و (انسجام و یسازگار) کپارچهی تیریمد موقع،هب و حیصح صورت

 مکرر رتباطا ،نیبایپشت مرکز جادیا ان،یمشتر به بخش هر یتخصص و میمستق مستمر، ییپاسخگو و هابخش از کی هر نهیبه

 و هاتیسئولم در تیشفاف راهنما، یهاشنیکیاپل ،یعموم روابط یهاباجه ،یرساناطالع یهاوسکیک ان،یمشتر با بلندمدت و

 ،یتغایتبل نیکمپ ،یابیبازار و غاتیتبل شامل) نگیمارکت مؤثر یهایاستراتژ برند، تیریمد اجاره، تیریمد ارکان، ییپاسخگو

 .تداش اشاره..( . و انیمشتر یوفادار ان،یمشتر با ارتباط تیریمد ،یاجتماع یهاشبکه در یابیبازار و یتالیجید یابیبازار

 را ارزیابی کنید 1هامرحله ششم: کانال       

های بخشهای پیشنهادی را به که ارزشکرد منظور از کانال، مسیر ارتباطی است. در بیزینس مدل باید مسیرهایی ایجاد 

های محصول و ها و ارزشهایی مشتریان از ویژگیسؤال اساسی این است که از چه کانال یا کانال مختلف مشتریان برساند.

مت به شود و باالخره محصول و خدها فراهم میشوند، دسترسی و خرید محصول و خدمت برای آنمیخدمات مؤسسه آگاه 

 شود.کالت بعد از خرید به او کمک میشود و در رفع مشمشتری تحویل داده می

توزیع  -2 یارتباط با مشتر -1ذیل ارتباط برقرار کرد:  نوع کانال از طریق سه توان با مشتریانمی که شوددقت 

به کاربری خوبی از کانال ارتباط برقرار کنند و تجر سهراحتی با این باید بتوانند به یانمشتر. فروش محصوالت -3 محصوالت

 دست آورند.با برندتان به ارتباط

طه برساند؛ در ها را به مخاطب مربوکه تمام این ارزش انتخاب شوندهایی وکار باید کانالپس در تکمیل بوم مدل کسب

 کند.احت مینظر گرفتن چند کانال برای جلب توجه و جذب مخاطب و چند کانال برای رساندن محصول به مخاطب، کار را ر

 مالدر ایرانها کانال       

 صدا و سیما، های اجتماعی،سایت بازار بزرگ ایران، شبکهمال عبارتند از وبها و مسیرهای ارتباطی در ایرانکانال

 های مستقر در بازار،افزار ارتباط با مشتریان، تلفن، دفتر و باجهشوند، نرمهای مختلف که بدین منظور طراحی میاپلیکیشن

عنوان شرکاء کلیدی مجموعه و ابزارهای تبلیغاتی در سطح پروژه و خارج از آن، مستأجرین بازار بهدیجیتال ساینج و سایر 

 کنندگان کاال و خدمات مستأجرین مجموعه.تأمین

 

 

                                                           
1 Channel  
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 را مشخص کنید  1مرحله هفتم: منابع کلیدی       

ن حال، توجه وکارهای مختلف با هم متفاوتند، حتی اگر در یک صنف یکسان فعالیت کنید. با ایمنابع کلیدی در کسب

 :شودجلب می وکاربه انواع منابع کلیدی در کسب خوانندگان

 گذار یک شرکت یا عضو مهم تیم(یاننافراد و نیروی انسانی )مثل ب 

 خاص در نقشه(وکار )مثل یک ساختمان یا آدرس محل کسب  

 )حق امتیاز )مثل مالکیت معنوی یا مادی محصوالت 

 )اسرار شرکت )مثل یک پروژه محرمانه یا حتی یک طرز تهیه غذای ساده 

 (رودفروش به شود همه محصوالت، با اعتماد به آن نام برند )برند شخصی یا نام برندتان که باعث می 

 پاسخ داده شود: بایدال زیر ؤس چهار ،وکاراین بخش از بوم کسببرای تکمیل 

  کدامند؟ وکارکسبمنابع کلیدی 

 ؟وجود داردها ای برای حفظ منابع فعلی یا حمایت کردن از آنآیا برنامه 

 سپاری آن به نفعمان باشد؟آیا منبعی وجود دارد که برون 

 ؟دکه بهتر باشد آن را به درون مجموعه برگردان وجود داردای شدهسپاریآیا منبع برون (Kanoga et al., 2015) 

 

 مالمنابع کلیدی ایران       

ازار، بآالت مستقر در مال شامل نیروی انسانی متخصص و مجرب، ساختمان، تجهیزات، ماشینمنابع کلیدی ایران

های بازارت فرد گردشگری، فرهنگی، مذهبی، تاریخی، تفریحی و سرگرمی در مال، تجربه مدیرینظیر و منحصربهفضاهای بی

های دولتی و حاکمیتی شمال و توان تعامالت گسترده با خیلی از بخبزرگی چون بازار مبل ایران، بازار موبایل، خود برند ایران

 باشد.می

 را شناسایی کنید 2: شرکا و همکاران مهمهشتممرحله        

رود. مثالً برای یک ها، کارها پیش نمیوجود آنوکار شما هم افراد یا همکارانی وجود دارند که بدون احتماالً در کسب

دگان نقش همکار ها، همکاران کلیدی هستند و برای پلتفرمی مثل اسنپ، راننکنندهمینأکاال، تفروشگاه اینترنتی مثل دیجی

 کلیدی را دارند.

 پاسخ داد:سؤاالت ذیل باید ، به تشخیص داده شوندکلیدی منابع  و شرکای همکاران ،که افرادبرای این

  ها هستند؟شرکتاشخاص و کدام  مؤسسههمکاران کلیدی 

 کنندگان اصلی کدامند؟مینأت 

 به همکارانمان وابسته است؟ کدام یک از منابع کلیدی 

 دهند؟را شرکا یا همکاران برایمان انجام می کدام فعالیت کلیدی 

د وارد بوم دارند و بای وکارکسبکنندگان نقش حیاتی را در مینأکنند که کدام همکاران، شرکا و تها مشخص میجواب

 (.Kanoga et al., 2015) وکار شوندمدل کسب

 

                                                           
1 Key Resources 
2 Key Partners 
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 مالشرکا و همکاران کلیدی ایران       

یشان، بانک آینده و برد با ا-نیروی انسانی با تجربه و متخصص، مستأجرین بازار با عنایت به نوع قرارداد و راهبرد برد

، بازار موبایل نوین، بازار مبل ایرانگذاری تات، شرکت تبلیغاتی ایرانهای گروه سرمایههای زیرمجموعه بانک، شرکتشرکت

بازار و همچنین  آالت مورد نیازکننده مواد، تجهیزات و ماشینعنوان تأمینکننده داخلی و خارجی بههای تأمینایران، شرکت

ندهای داخلی رجی زیرمجموعه گروه به عنوان مستأجرین فضاها و شراکت با تعدادی از برتعدادی از برندهای داخلی و خا

 آیند.مال، جزو شرکا و همکاران کلیدی مجموعه به حساب میمعروف جهت فعالیت در ایران

 

 ریزی کنید برنامه 1کلیدیهای م: برای فعالیتنهمرحله        

 در باید هالیتفعا کدام ال؛ؤهایی که باید انجام شوند. اما یک سو فعالیتوکاری پر است از ایده، فکر، هدف هر کسب

ند، اما جزو هست مهم با توجه به اینکهها هستند که یک سری از فعالیت شود؛بگیرند؟ مشاهده می قرار وکارکسب مدل بوم

هایی که باید وارد بوم گیرند. فعالیتنمیهای کلیدی قرار ند و در دسته فعالیتآیحساب میبه شرکت زمره و عادی روامور 

 .هستند دیگر آن نیز در ارتباط هایشوند، با بخش

  شود پاسخ دادهال زیر ؤس پنج بهبرای تکمیل این بخش بهتر است: 

 ند؟هست مهم وکارهایی برای کسبچه فعالیت ،های پیشنهادیبا توجه به ارزش 

 باید انجام شود؟های توزیع و پخش چه اقداماتی در بخش کانال 

 ثر است؟ؤبرای مدیریت ارتباط با مشتریان چه اقداماتی م 

 ؟سپرده شوندها به همکاران کلیدی بهتر است کدام بخش از فعالیت 

 کنند؟درآمد ایجاد می ،هاکدام فعالیت 

 به حداقل راهای غیرضروری گیرنده یا کارفرمای شرکت، این است که فعالیتتوجه کنید که نقش ما به عنوان تصمیم

های کلیدی توسط همچنین باید مشخص گردد که تمام فعالیت .گرددهای مهم، خیلی بیشتر تمرکز و روی فعالیت رسانده

 سپاری شود.شود یا مناسب است بخشی از آن برونمؤسسه انجام می

 مال عبارتند از:های کلیدی ایرانفعالیت

ن و برندهای معتبر ایرانی و خارجی )مدیریت کارآمد برندها و کنندگااجاره فضاهای تجاری و تفریحی به عرضه

برداری، نگهداری فنی و ساختمانی، نظافت و زیباسازی بازار بزرگ ایران با کیفیت اندازی، بهرهمستأجرین(، نظارت بر راه

سازی سازی و یکپارچهدهسازی نیروی انسانی موردنیاز و توانمندسازی سرمایه انسانی، پیامطلوب، شناسایی، جذب و آماده

به عنوان یک سیستم زیرساختی بابت مدیریت فرآیندها به جهت  ERP 2سیستم وفاداری مشتریان، استفاده از سیستم 

های اجرایی و مدیریتی با های موفق داخلی و خارجی جهت پیشبرد اهداف و فعالیتمدیریت مال، رصد و الگوبرداری از مال

های تبلیغاتی اجرای کمپین پردازی و نظارت برریزی، ایدهافزا، پویا و یکپارچه. برنامهنگرش سیستماتیک به شکل دینامیک، هم

العملی، بازاریابی رویدادی با رویکردهای مختلف با هدف جذب اقشار مختلف مردم و افزایش با دو رویکرد عملی و عکس

های ها در فعالیتهای دست اول از طریق تحقیقات بازاریابی، ردیابی تبلیغاتی رقبا و استفاده از نتایج آنپاخور، دستیابی به داده

های روز دنیا در جهت حراست و امنیت از بازار بزرگ ایران. قابل توجه است بخشی ترین شیوهگیری از مدرنرکتینگ و بهرهما

                                                           
1 Key Activities 

2 Enterprise resource planning 
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آالت بازار با واگذاری به های مربوط به تعمیر و نگهداری از تأسیسات، تجهیزات و ماشینها نیز؛ عمدتاً فعالیتاز فعالیت

 سپاری انجام خواهد شد.ت برونهای متخصص و باسابقه به صورشرکت

 

  1هاهزینهساختار مرحله دهم:        

با خود به همراه دارد. این جزء سازنده،  وکاراجرای مدل کسب کند کههایی را تشریح میها، تمام هزینهساختار هزینه

 کند. خلق و ارائه ارزش، حفظشود توصیف میوکار خاص ایجاد میهایی را که حین اجرای یک مدل کسبهزینهترین مهم

های کلیدی لیدی، فعالیتهایی را به همراه دارند. پس از تعریف منابع کو ایجاد درآمد، همگی با خود هزینه ارتباط با مشتری

باشد ها میها، وضعیت تأمین مالی آنتر از شناسایی هزینهالبته مهم نمود. شناساییها را توان هزینهمی بهتر شرکای کلیدی و

 سازی کرد.های مناسب تأمین مالی را پیادهبایست شیوهو می

  شامل:عمدتاً ساختار هزینه بازار بزرگ ایران به ترتیب اولویت

 .ستا گردیده مالی تأمین تسهیالت و وام طریق از مالایران ساخت هزینه کهاین به توجه با–مالی هزینه -1

 تبلیغات هزینه -2

 انسانی نیروی هزینه -3

 ملزومات و مصرفی مواد هزینه -4

 آالتماشین و تجهیزات اثاثیه، ابزار، هزینه -5

 مجموعه تعمیر و نگهداری جهت پیمانکاری هایهزینه -6

 استهالک هزینه -7

 

  2مرحله یازدهم: جریان درآمدی       

مدی کمک منابع درآ شناسایی. شناخترا  وکارها، نوبت آن است که منابع درآمدی مهم کسبهزینهمخارج و بعد از 

های ایر بخشسو همچنین  برده شوندهای بازاریابی در جهت منابع مهم پیش ، برنامهشوندها درست مدیریت کند تا هزینهمی

 .کردهماهنگ  بوم را با آن

ت(، جریان هاست )مانند فروش کاال یا ارائه خدمابه منابع مختلفی که درآمد یک شرکت یا سازمان وابسته به آن

ستفاده از امند به خرید و ها عالقهرسد و آنوقتی محصول یا خدمت با ارزشی به دست مشتریان می شود.درآمدی گفته می

نوع  تواند بسته بهشود. روش کسب درآمد میگذاری و روش کسب درآمد از مشتریان مهم میآن هستند، چگونگی قیمت

 شده متفاوت باشد.کاال یا خدمات ارائه

 :باید پاسخ داده شودال زیر ؤس سهبرای تکمیل این بخش 

 ؟خردمشتری چه می ،بازار در هر بخش 

 هر مشتری حاضر است چقدر هزینه پرداخت کند؟ 

 ؟کنندخرید می مابار از  ها در نهایت چندآن 

                                                           
1 Cost Structure 
2 Revenue Stream 

http://www.modirinfo.com/content/4/703/
http://www.modirinfo.com/content/4/6568
http://www.modirinfo.com/content/4/6572/
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د دقت بای. بخش ارزش پیشنهادی دارد ها، به خصوصدقت کنید که بخش جریان درآمدی ارتباط تنگاتنگی با دیگر بخش

 اساس اثربخشی استراتژیبر این  کند؛ پرداخت پول چقدر شده ایجاد او ذهن در که ارزشی بابت است حاضر مشتری که شود

 شود.ارزیابی می در نظر گرفته شده است، گذاری کهقیمت

به زبان کند. بندی میگذاری خاصی دستههای قیمتها و کانالها را با کمک مکانیزمهای شرکتعایدی ی،جریان درآمد

 های زیر ظاهر شود:تواند در قالب یکی از مدلمی ی، جریان درآمدساده

 محور: فروش کاالهایی که فقط مستلزم یک بار پرداخت مشتری هستند.-درآمد تراکنش

اسبه مح ،آیند و براساس زمانآوردن خدمات برای مشتریان به دست میکه از طریق فراهمدرآمد خدمات: درآمدهایی 

 شود.شوند. برای مثال، میزان ساعتی که به مشاوره تخصیص داده میمی

 آید.ای و با کمک مشتریان فعلی یا جدید به دست میدفعههای یکپروژه درآمد پروژه: درآمدهایی که به واسطه

آید. مدل درآمد های مداوم برای خدمات مستمر یا خدمات پس از فروش به دست میدرآمدهایی که از پرداخت درآمد مکرر:

دهد که بینی است و به شرکت اطمینان میشود چون قابل پیشترین مدلی است که توسط شرکت استفاده میمکرر رایج

مجوز  ارائه، هادارایی ق اشتراک اجاره، لیزینگ یا کرایهمنبع درآمدش مداوم است. درآمدهای مکرر انواع مختلفی دارند: ح

 اشخاص ثالث، کارمزد و حق تبلیغات.استفاده از محتوا به 

های آن از منابع مختلف قابل تأمین است و عمدتاً مال( با توجه به امکانات و جذابیتجریان درآمدی بازار بزرگ ایران )ایران

صورت که بخش باشد، بدینمی 1شود و به صورت فریمیومته سایر درآمدها را نیز شامل میباشد، البشامل درآمدهای مکرر می

توان به مال میشود که از جمله درآمدهای ایرانعمده امکانات به صورت رایگان و بخش محدودی به صورت پولی عرضه می

 موارد ذیل اشاره کرد:

 ودیعه و فروش از درصد ثابت، اجاره صورت به اجاره درآمد -1

 تبلیغات و مارکتینگ از حاصل درآمد -2

 (سینما شامل) خانوادگی سرگرمی و تفریحات از حاصل درآمد -3

 ورزشی امکانات مجموعه از حاصل درآمد -4

 سالمت هایکلینیک و هادرمانگاه از حاصل درآمد -5

 نمایشگاه در خاص مراسم و هانمایشگاه برگزاری از حاصل درآمد -6

 هتل از حاصل درآمد -7

 مجموعه تاکسیرانی از حاصل درآمد -8

 کارواش چون خدمات سایر و پارکینگ از حاصل درآمد -9

 ها در مجموعهها و کنسرتدرآمد حاصل از برگزاری مراسم، جشنواره -10

 درآمد حاصل از خدمات نظافت فضاهای تجاری اجاره داده شده -11

 درآمد حاصل از سایر انواع خدمات -12

 

 

 

                                                           
1 Freemium 
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 بوم مدل کسب و کار بازار بزرگ ایران )ایران مال(

 

بخخخخخش مشخخختخخریخخان:  
گان        ند یدکن مل    بازد شااااا

*گردشگران داخلی و خارجی 

* گروه های سنی و جنسیتی 

 های درآمدی * گروه

* ورزشکاران * هنرمندان و 

بازیگران * اشخاص حقیقی و 

های قومی و حقوقی* اقلیت

 مذهبی * مهمانان ویژه

 

: * مرکز مشتریانارتباط با 

پشتیباتی * ارتباط مکرر و بلند 

های مدت با مشتریان * برنامه

 وفاداری * باشگاه مشتریان

 رسانیهای اطالع* کیوسک

 های روابط عمومی* باجه

های راهنما *اپلیکیشن

های مؤثر مارکتینگ *استراتژی

* مدیریت برند * مدیریت 

 اجاره

 

* خلق ارزش پیشنهادی:  

رزش )صرفه و صالح( و ارائه ا

اقتصادی برای گردشگران 

 داخلی و خارجی

* پاسخگویی به تقاضا خرید 

محصوالت و خدمات از 

های بازار در محیطی فروشگاه

امن و ساالم و مفرح * مرتفع 

نمودن نیازهای گردشگری، 

ورزشی، تفریحی، پزشکی و 

سالمت و ...  در یک مکان و 

مرکز شیک، مدرن و هوشمند 

یی و برطرف کردن * پاسخگو

های های احساسی طیفارزش

مختلف و متنوع مشتریان در 

مجتمعی در سطح و اندازه 

المللی و استانداردهای بین

به عبارتی  -های برتر دنیامال

 -های عملکردیارائه ارزش

های اقتصادی و ارزش

های احساسی به طیف ارزش

بسیار زیادی از 

بازدیدکنندگان ایران مال و 

های مختلف ه از الماناستفاد

از جمله زیبایی، تفریحی، 

سرگرمی و آموزشی و 

مدیریت و ارائه امکانات و 

 هاتسهیالت و تنوع فروشگاه

 

اجاره فضاهای  های اصلی:فعالیت

کنندگان تجاری و تفریحی به عرضه

و برندهای معتبر ایرانی و خارجی، 

برداری و اندازی و بهرهنظارت بر راه

و ساختمانی و نظافت نگهداری فنی 

و زیباسازی بازار بزرگ ایران با 

کیفیت مطلوب، شناسایی، جذب و 

سازی نیروی انسانی مورد نیاز آماده

و توانمندسازی سرمایه انسانی، 

سازی سیستم سازی و یکپارچهپیاده

وفاداری مشتریان، استفاده از 

به عنوان یک سیستم  ERPسیستم 

فرآیندها به زیرساختی بابت مدیریت 

جهت مدیریت مال، رصد و 

های موفق داخلی الگوبرداری از مال

و خارجی، نظارت بر اجرای 

های تبلیغاتی با دو رویکرد کمپین

العملی، بازاریابی عملی و عکس

رویدادی با رویکردهای مختلف با 

هدف جذب اقشار مختلف مردم و 

های افزایش پاخور، دستیابی به داده

یق تحقیقات دست اول از طر

بازاریابی، ردیابی تبلیغاتی رقبا و 

های ترین شیوهگیری از مدرنبهره

روز دنیا در جهت حراست و امنیت 

سپاری از بازار بزرگ ایران. و برون

های مربوط به تعمیر و فعالیت

نگهداری از تأسیسات، تجهیزات و 

آالت بازار با واگذاری به ماشین

 های متخصص و با سابقه.شرکت

 

نیروی انسانی با  شرکا کلیدی:

تجربه و متخصص، مستأجرین 

بازار با عنایت به نوع قرارداد و 

برد با ایشان، بانک -راهبرد برد

های زیر مجموعه آینده و شرکت

های گروه بانک، شرکت

گذاری تات، شرکت سرمایه

تبلیغاتی ایران نوین، بازار مبل 

ایران، بازار موبایل ایران، 

کننده داخلی مینهای تأشرکت

کننده و خارجی به عنوان تأمین

آالت مواد، تجهیزات و ماشین

موردنیاز بازار و همچنین تعدای 

از برندهای داخلی و خارجی 

زیرمجموعه گروه به عنوان 

مستأجرین فضاها، و شراکت با 

تعدادی از برندهای داخلی 

معروف جهت فعالیت در 

 مالایران

سایت بازار *وب کانال توزیع:

های بزرگ ایران، *شبکه

اجتماعی، *صدا و سیما،* 

افزار ارتباط با مشتریان، نرم

های مستقر تلفن، دفتر و باجه

در بازار، دیجیتال ساینج و سایر 

ابزارهای تبلیغاتی در سطح 

پروژه و خارج از آن، 

بازار بعنوان شرکاء *مستأجرین 

 کلیدی مجموعه

مات کنندگان کاال و خد* تأمین

 مستأجرین مجموعه

شامل نیروی انسانی  منابع اصلی:

متخصص و مجرب،ساختمان، 

آالت مستقر در تجهیرات، ماشین

بازار،  فضاهای بی نظیر و منحصرد 

بفرد گردشگری، فرهنگی، مذهبی، 

تاریخی، تفریحی و سرگرمی در مال، 
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تجربه مدیریت بازارهای بزرگی چون 

موبایل، خود بازار مبل ایران، بازار 

مال و توان تعامالت برند ایران

های دولتی گسترده با خیلی از بخش

 و حاکمیتی
 

 

 درآمد اجاره به صورت اجاره ثابت، درصد از فروش و ودیعه -1 جریان درآمد:

 درآمد حاصل از مارکتینگ و تبلیغات-2

 درآمد حاصل از تفریحات و سرگرمی خانوادگی )شامل سینما( -3

 حاصل از مجموعه امکانات ورزشیدرآمد -4

 های سالمتها و کلینیکدرآمد حاصل از درمانگاه -5

 ها و مراسم خاص در نمایشگاهدرآمد حاصل از برگزاری نمایشگاه -6

 درآمد حاصل از هتل -7

 درآمد حاصل از تاکسیرانی مجموعه -8

 درآمد حاصل از پارکینگ و سایر خدمات چون کارواش -9

 ها در مجموعهها و کنسرتاز برگزاری مراسم، جشنواره درآمد حاصل -10

 درآمد حاصل از خدمات نظافت فضاهای تجاری اجاره داده شده -11

 درآمد حاصل از سایر انواع خدمات -12

 

 

با توجه به اینکه هزینه ساخت  -هزینه مالی -1ساختار هزینه: 

 مال از طریق وام وتسهیالت تأمین مالی گردیده است.ایران

 هزینه تبلیغات  -2

 هزینه نیروی انسانی  -3

 هزینه مواد مصرفی و ملزومات -4

 آالتهزینه ابزار، اثاثیه، تجهیزات و ماشین -5

 های پیمانکاری  جهت تعمیر و نگهداری مجموعههزینه -6

 هزینه استهالک -7

 

 گیرینتیجه       

 شوند،می نامیده مال اصطالحاً کارکرد، و مساحت به توجه با کهجهان  های مشابهمال نسبت به سایر مجتمعتمایز ایران

، ورزشی، خدماتی، رفاهی مذهبیکاربری مشاعات، تفریحی، فرهنگی، گردشگری،  دارای فضای آن از درصد 70 که است این

واقع در تهران برخورداری  هایویژه مالهای داخلی بهمال با سایر مالترین وجه تمایز ایرانو همچنین مهم دباشمیو پارکینگ 

مال سعی باشد. در ایرانهای دیگر قابل مشاهده میاز فضاهای گردشگری و فرهنگی این مجموعه است که به ندرت در مال

روز فرد و بهکردن تأسیسات، تجهیزات و امکانات استاندارد، منحصربهشده با ارائه یک محیط فیزیکی و فضای مناسب و فراهم

 ها حفظ شود. عمدتاً طراحی و ساخت این پروژه عظیم بر اساس استراتژی تمایز بوده است.ن با سایر مالوجه تمایز آ

در این مطالعه سعی شده است با استفاده از استراتژی تمایز و بررسی مطالعه مقاالت متعدد در این حوزه و مصاحبه با مدیران 

ها، مدیریت مختلفی از جمله مدیریت تسهیالت و امکانات، تنوع فروشگاه هایوکار ایران مال تهیه گردد. المانارشد بوم کسب

وکار یعنی خواستنی، امکانپذیر و پایدار ای در سه حوزه اصلی یک کسبمستأجران، عوامل محیطی، جریان درآمدی و هزینه

گردد رائه شده فوق مالحظه میوکار اوکار در نظر گرفته شده است بطوریکه همانطور که در بوم کسببودن در مدل بوم کسب

داری وکار تفاوت معنیهای نه مرحله بوم کسببازار بزرگ ایران با تکیه بر استراتژی تمایز تقریباً در تعدادی از جزییات و آیتم

 های تجاری چندمنظوره در ایران دارد.با سایر مجتمع
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 چکیده

و شهرها شکل گرفتند و با رشد ستد کاال از قرون اولیه بشری به عنوان یک نیاز و یک ضرورت در روستاها مراکز کوچک دادو

بازارها شروع ها و جمعهها و مغازهو گسترش جمعیت هر روز بزرگتر و بزرگتر شدند. این مراکز در ابتدا کوچک بودند، از دکه

های تجاری شکل گرفتند و در یک قرن و به راسته بازارهای شهری تبدیل شدند. پس از آن مراکز بزرگتر خرید و مجتمع

ها فروشگاه بزرگ و کوچک را در ها شدند که هر کدام دههای بزرگ تجاری و یا مالرشد جمعیت تبدیل به مجتمعاخیر با 

های سنگین شهری، های فراوان مردم و ترافیکترشدن جوامع بشری و مشغلهخود جای دادند. رفته رفته با پیچیده

ها را به خطر انداختند. در این مقاله سعی شده یت مالهای آنالین شکل گرفتند و به صورت تهدیدی جدی موقعفروشگاه

است با نگاهی به تاریخچه و شکل گیری مراکز خرید و روند رشد و تکامل آنها، وضعیت فعلی و حاضر این مراکز بررسی شود. 

ادامه بقای  همچنین با توجه به مخاطرات پیش روی آنها و با توجه به شکل گیری مراکز خرید مجازی، راه حل هایی برای

 این مراکز خرید ارائه شده است. 
 

  ها در ایرانها، آینده مالهای آنالین، جذابیت مراکز تجاری، مخاطبین مالفروشگاه: کلیدی واژگان
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 مقدمه

در کشورهای غربی شروع شد و مورد استقبال  1950به صورت فعلی از دهه  مالمراکز بزرگ تجاری یا همان  دایجا

رفته بودند رفتهترین محل مراجعه مردم برای خرید خانوادگی که هزاران سال اصلیو های کوچک مردم قرار گرفت. فروشگاه

 دادند. هاخرید و مال جای خود را به مراکزرونق و محدود شد و کم

شدن کننده، محدودشهری، رشد جمعیت، افزایش اتومبیل در سطح شهر، ترافیک حجیم و خسته شدن زندگیبا پیچیده

ها در سطح کردن فروشگاهداران را به این فکر انداخت که با جمعها، سرمایهها و مشغله فراوان آنوقت آزاد مردم، درگیری

و در یک نوبت انجام محل یک در خریدهای خود را  ،مراکزخریدی ایجاد کنند تا مردم بتوانند با مراجعه به این  ، مراکزرشه

به وجود آمد. هر کدام مراکز خرید بلکه رقابت بین  ،های کوچک و خانوادگی نبوددهند. پس از این دیگر رقابت بین فروشگاه

تر و ا هر روز متنوعهد. مالنبه طرف خود جذب نمایرا ابتکارات، مشتری بیشتری کارگیری ایجاد جذابیت و بهسعی کردند با 

تر خود و با ارائه محصوالت بیشتر و متنوعمراکز در  ،تعداد بیشتری فروشگاهگردآوری بزرگتر شدند. هر کدام سعی کردند با 

های اینترنتی تغییر ذائقه مردم را رقم زد و فروشگاه ،خریداران بیشتری را به طرف خود جلب نمایند. پیشرفت تکنولوژی

. در این مقاله، ها شروع شدآنها به خطر افتاد و کاهش درآمد ها، موقعیت مالگیری این فروشگاهشکل متولد شدند. با

 گیرد.ها مورد بررسی و نقد قرار میروی مالهای اینترنتی و فیزیکی و آینده پیش، مزایا و معایب فروشگاهمراکز خریدمشکالت 

 

 تاریخچه مراکز خرید

محصوالت ها به تبادل محصوالت خود با . احتیاج آنشغل کشاورزی و دامپروری اشتغال داشتندهای اولیه اغلب به انسان

محصوالت مورد  و محصوالت خود را ارائه دهند، ای گرد هم بیایندای یکبار در بازارچهها را بر آن داشت که هفتهآن ،دیگران

 نیاز خود را از دیگران بخرند.

ضرورت خرید بعضی محصوالت در  ها هستند.شنبه بازارها و ... همگی یادگار آن دورانهجمعه بازارها، شنبه بازارها، س

دکه جایی هایی به این منظور ایجاد کنند. ها را بر آن داشت که دکهطول هفته و در مقابل ضرورت فروش محصوالت خود، آن

کاال یا محصول بودند، یعنی فقط یک ابتدا تکها، دکهآمد. شمار میمحل دادوستد محصوالت بهطول هفته همه است که در 

ها به محل خرید از دکهکم کمبه مرور زمان، استقبال مردم دادند، آن هم محصول خودشان. محصول را برای فروش ارائه می

به مرکزی شد که همزمان تبدیل ها از مرکز فروش یک کاالی خاص ترتیب دکهبدینمتنوع تبدیل شد. محصوالت و فروش 

 د.نرسانرا به فروش میو محصول ند کاال چ

کشاورزان و دامداران و و محل تجمع محصوالت هفتگی و فروش حیات و رونق جمعه بازارها که مراکز خرید در کنار 

عالقه فروشندگان شهرها و  ،هاشدند. با توسعه آبادیبه رشد ادامه دادند و هر روز بزرگتر و بزرگتر ها دکه ،بودصاحبان کاال 

رونق راسته بازارهای دوران . دوران صفویه، ندشکل گرفت "راسته بازارها" ها وسوق ،به تجمع در یک محل و زیر یک سقف

دهند. بازار تبریز، بازار اصفهان، بازار مشهد و بازار تهران از جمله . راسته بازارهایی که هنوز به حیات خود ادامه میبودمدرن 

اند، پس از راسته ایجاد شده 1243و چهارسوق کوچک که در سال  1322چهارسوق بزرگ در سال این راسته بازارها هستند. 

. این در یک یا چند طبقه ساخته شدندو بودند اغلب سرپوشیده که ها نوبت به پاساژها رسید. مراکزی بازارها و چهارسوق

ها را در خود جای دادند. با افتتاح پاساژ نادری فروشگاه متفاوتبازارها بودند و با شکل و شمایی تر از راستهمراکز خرید مدرن

 و و سپس ساختمان آلومینیوم، پاساژ بهارستان 1341، ساختمان پالسکو در 1334کادمیک در آ، ساختمان 1326در سال 

 دمیده شد.در ایران ای به مراکز خرید روح تازه، 1350و  1340های بازار کویتی در دهه
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افتتاح  1341هفده طبقه )یک طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف و پانزده طبقه روی آن(، در سال  ساختمان پالسکو در

ترین ساختمان تهران و بلندمرتبه تریناین مرکز خرید به صورتی مدرن ساخته شده و دارای آسانسور بود و مرتفع .گردید

ها اهلل القانیان ساخته شد سالپالسکو که با سرمایه حبیب. شددیده میتهران کلیه نقاط مرکز تجاری در کل خاورمیانه بود. از 

پالسکو  ،متر 68با افتتاح ساختمان بورس ایران به ارتفاع  1342ترین مرکز خرید ایران مطرح بود. در سال به عنوان پرجاذبه

 .ظ کردحفبیت خود را به عنوان یک مرکز خرید مدرن اترین ساختمان تهران نبود. اما جذدیگر بلندمرتبه

. مراکزی که بیشتر شبیه یک فروشگاه بزرگ و یا شدندخرید دیگری هم متولد  مراکز 1350و  1340های در دهه

 ها:ترین آناز یک یا چند طبقه تشکیل شده بودند. از جمله مهمو  هدپارتمان استورهای بزرگی بود

 فروشگاه فردوسی واقع در خیابان فردوسی -1

 خیابان جمهوریفروشگاه ایران در  -2

 فروشگاه کوروش در خیابان ولیعصر نبش خیابان زرتشت -3

که زیر یک سقف بزرگ  در خیابان ولیعصر، ضلع شمال شرقی پل چمران )چهارراه پارک وی( 2فروشگاه کوروش  -4

 نشانی و ترمینال اتوبوس تبدیل شده است.چادری و زیبا ساخته شده بود و اکنون به ایستگاه آتش

 

  ؟است یشدر حال افزا یرانبزرگ در ا یدها و مراکز خرالچرا م

های خرید در سطح کشور و خصوصاً در تهران انتقاد شده است. سؤال اینجاست ها از گسترش مجتمعبارها در رسانه

های مملو از مغازهبینیم شهرهای ایران اگر برگردیم به پنجاه سال پیش، میکه آیا واقعاً به این تعداد مجتمع خرید نیاز داریم. 

پرداختند. ها به عرضه کاالها و یا خدمات میشدند. هر کدام از این مغازهکوچکی بودند که به صورت خانوادگی اداره می

هایی که هر کدام سازی، کفّاشی، نانوایی و صدها مغازه از این قبیل، مغازه، ساعتیفروشی، لبنیاتفروشی، الکتریکی، فرشمیوه

ها همه . مشتریان این مغازهاشتغال داشتنددادند و یا به انجام خدمات محدودی ای محدودی را در خود جای میکاالهتعداد 

از خود به محله یبرای تهیه کاال و استفاده از خدمات مورد نتا نیازی نداشتند  هاخانواده . در آن دوراناز اهالی محله بودند

وکارها، در بعضی از نقاط شهر رور زمان و با رشد جمعیت و تغییرات در نوع کسبنقاط دیگر شهر بروند. به مبه و یا  مجاور

سرچشمه تهران به گرها، ... محله آهنگران، محله مسمحله  ؛مراکزی با تمرکز بر عرضه یک محصول خاص شکل گرفتند

 از این دسته مراکز هستند.عنوان مرکز فروش میوه و محله پل چوبی به عنوان مرکز ارائه انواع چوب و محصوالت چوبی 

سرنوشت شهرهای بزرگ به گونه دیگری رقم خورد. مهاجرت تعداد  ،و با بروز تحوالت اجتماعی 1350از اواخر دهه 

زیادی از مردم از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، آغاز انفجار جمعیت در این شهرها بود. شهرهای تبریز، 

کرج که یک شهر کوچک و  رأس آن تهران پذیرای جمعیتی بیش از ظرفیت خود شدند. شهمشهد، شیراز، اصفهان و در ر

ترین تبدیل به یکی از پرجمعیترفته رفتهجمعیت تهران را در خود جای داده و سرریز جمعیت در نزدیکی تهران بود، کم

 شد.ایران شهرهای 

از درشکه به سال،  60-50ر بود و سپس درشکه، ظرف ترین وسیله ایاب و ذهاب مردم که زمانی اسب و االغ و قاطمهم

دهه کارخانه ایران ناسیونال به همت این به اتومبیل تبدیل شد. در  1340به موتورسیکلت و از دهه از دوچرخه دوچرخه و 

ه صپیکان پا به عراتومبیل ساز دنیا گردید و اتومبیلکشور  14ایران تبدیل به یکی از  ،شد و از آن تاریخایجاد ی ماخیبرادران 

ها در ایران، خصوصاً در شهر تهران رو به افزایش گذاشت. تعداد اتومبیل ، سال به سالهای ایران گذاشت. از آن زمانخیابان

 ،خیابان ،ها، جادهکه به تناسب افزایش آنهای داخلی و خارجی شدند، بدون اینکم شهرهای بزرگ مملو از اتومبیلکم

پارک اتومبیل تبدیل به یک معضل سنگین ترافیک و تر شد. رفته مشکل آمد در تهران رفتهوشود. رفته ساختپارکینگ و ... 
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کم الگوی خرید خانواده هم ها و بحران پارک اتومبیل در نزدیکی محل خرید، کمبا شلوغی خیاباندر شهرهای بزرگ شد. 

 تغییر کرد.

، همه اعضا گرفتبرای خانه خود میتصمیم به خرید یک سرویس مبل ای اگر خانواده ،سال پیشبه عنوان مثال، سی 

ل، کیفیت و مد رفته،کننده مبل در نقاط مختلف شهر های عرضهبه فروشگاههمدیگر خانواده با اتومبیل شخصی، به اتفاق 

ک فروشگاه چند ایی به ی. گاه برای اخذ تصمیم نهکردندو مبل مورد نظر را انتخاب می هها را با هم مقایسه کردقیمت مبل

ها و کمبود محل پارک، ها در سطح خیاباناتومبیلتعداد رفته با افزایش  رفته گذاشتند.ه و چند روز وقت میبار مراجعه کرد

ک اتومبیل کننده، صرف زیاد زمان در پشت چراغ قرمزها، عدم امکان پارروش خرید دشوارتر شد. ترافیک سنگین و خسته

رکز را به تجمع کاال در یک مضرورت ها، همه و همه دست به دست هم دادند و گاه، پراکندگی فروشگاهدر نزدیکی فروش

حاصل این فرش ایران  بازار مبل ایران، بازار موبایل ایران و بازار ند. تشکیل بازارهایی مثلناپذیر تبدیل کردامری اجتناب

 .ضرورت بودند

رجیح تحاضر نیستند که به نقاط مختلف شهر مراجعه کنند. بلکه ص، خاها برای خرید یک محصول دیگر خانواده

های فروشگاهر دکاالی مورد نظر خود را و مدل کیفیت  ،تجاری رفته و با صرف وقت کمتر، قیمتبزرگ دهند به یک مجتمع می

موجود  با بررسی وضعیتخریداری کنند. سپس کاالی مورد نظر خود را اند مقایسه و محل جمع شدهآن متعددی که در 

 گردند وهای بزرگ تجاری متمرکز و در مجتمع هجمع شدسطح شهر در های کوچک بینی کرد که فروشگاهشود پیشمی

 .، مانند نانوایی و سوپر محلهدنکننیاز خانوارهای محله را تأمین میباقی بمانند که هایی فقط فروشگاه

 

 در ایران های خریدمجتمعآینده 

توان ت، میکار در کشورهای غربی در حال رخ دادن اسوهایی که در حوزه کسبی تحوالت اجتماعی و دگرگونیبا بررس

کار وزه کسباخیر در حوهای . اتفاقاتی که در دههبینی کردپیشدر ایران را ها های خرید و سیر تحوالت آنمجتمعآینده 

ست و مشکالتی در کشورهای دیگر رخ داده اقبل هایی است که در چند دهه ها و مراکز تجاری در ایران رخ داده، همانمال

هه آینده با آن دایران در مراکز خرید است که مشکالتی ها روبرو هستند، همان کشورها در این حوزه با آناکنون این همکه 

و بررسی پژوهی آیندهبایست با کنند میها فعالیت میکه در حوزه مال یارانذگاکنون سرمایهرو خواهند شد. لذا از همهروب

، سرمایه خود نخریداراریزی کنند که ضمن رفع نیاز طوری برنامه ،گام با تغییر ذائقه مردمکار، هموتحوالت در حوزه کسب

 .باقی بماندرا حفظ کرده و درآمد خود را افزایش دهند، درآمدی که با تغییر تکنولوژی، پایدار و مطمئن 

در این ها ترین رقیب و تهدید آنها برای گرفتن سهم بیشتری از بازار، با هم در رقابت هستند. لیکن بزرگاگر چه مال

های اینترنتی های مجازی و آنالین هستند. با بررسی و مطالعه روند رشد و افزایش فروش و درآمد فروشگاهفروشگاهوکار، کسب

های اخیر و سالکشور طی شیپور در داخل و کاال، دیوار در خارج کشور و دیجی 3اباب، و علی2بی، ای1آمازون نظیر و آنالین

 این رقیب پی برد.تهدید بودن توان به واقعیها میاستقبال مردم به خرید از این فروشگاه

 

 

 

                                                           
1 Amazon.com  

2 ebay.com  

3 Alibaba.com  
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 کنند؟های آنالین خرید میچرا مردم از فروشگاه

های تجاری، خرید خود به جای مراجعه به مجتمعدهند دالیل زیادی وجود دارد که تعداد کثیری از مردم ترجیح می

 . موارد زیر از آن جمله است: آنالین انجام دهندهای فروشگاههای اینترنتی یا همان از فروشگاهرا 

ها ، مانند کنارهبرندسر میهای آنالین برای کسانی که در نقاط دور از مال و مراکز بزرگ تجاری بهخرید از فروشگاه -1

 تر است.های شهرها، راحتحاشیهو 

دهند به جای مراجعه به فروشگاه، افراد معلول، سالخورده و افرادی که با محدودیت حرکتی مواجه هستند ترجیح می -2

 به طور آنالین خرید خود را انجام دهند. 

ها دشوار برای آن رحمل باشود، لذا افرادی که در خرید اینترنتی، کاال درب منزل و یا محل کار تحویل داده می -3

 دهند که خرید خود را به صورت آنالین انجام بدهند. است و افرادی که خریدهای سنگین و حجیم دارند ترجیح می

 پذیر است.خرید امکاناین سازی از قبل نیست و همیشه ریزی و آمادهدر خرید اینترنتی لزومی به برنامه -4

و هفته روز  ها در همهمحدودیت زمانی و مکانی ندارند و مراجعه به آن ،ترنتیهای مجازی و خرید اینفروشگاه -5

و معین  یدر روزها ستیخریدار بای ،هاها و خرید از آنپذیر است. در صورتی که برای مراجعه به مالروز امکانشبانه اتساع

 ساعت خاصی به مراکز مراجعه کند.

خریدار با مشکل شلوغی و ازدحام جمعیت مواجه نیست و بدون دغدغه  ،های اینترنتیهنگام مراجعه به فروشگاه -6

 تواند خرید خود را انجام بدهد.می

 در خرید اینترنتی خریدار با مشکل و معضل پارکینگ مواجه نیست. -7

 های طوالنی صندوق معطل شود.در صف خودشده خریدار برای پرداخت کاالی خریدارینیازی نیست  -8

 آمد و هزینه ایاب و ذهاب و مشکل ترافیک مواجه نیست.وخریدار با رفت ،اینترنتیدر خرید  -9

 خریدار مجبور نیست از خانه بیرون برود. انی و در آلودگی هوابار ،در هوای بسیار سرد، گرم -10

ها هزارها بلکه ده تواندلذا خریدار می ،کاالها وجود ندارد ی در تعداد و تنوعهای اینترنتی محدودیتدر فروشگاه -11

 هزار کاال را مشاهده کند و در مورد خرید کاالی موردنظر خود تصمیم بگیرد.

ها را کنار هم گذاشته و تواند قیمت کاالها و مشخصات فنی آنخریدار به راحتی می ،های اینترنتیدر فروشگاه -12

 مقایسه کند و سپس تصمیم به خرید بگیرد.

خصوص را مطالعه هکنندگان یک کاالی بتواند اظهارنظرها و توصیه مصرفنتی خریدار میهای اینتردر فروشگاه -14

 کند.کند و سپس تصمیم خود جهت خرید و یا عدم خرید و یا جایگزینی یک برند با برند دیگر را عملی 

 اد دارند.جویی در وقت است، مخصوصاً برای افرادی که مشغله زیهای اینترنتی صرفهخرید از فروشگاه-15

 است.و راحت طلب آسان تر حوصله های اینترنتی برای افراد کمخرید از فروشگاه-16

اجاره، نگهبانی،  های پرسنلی،رسد، زیرا هزینهتر به دست مشتری میهای اینترنتی، کاالها بسیار ارزاندر فروشگاه-17

 تر است.بسیار پایینهای فیزیکی هزینه برق، آب، گاز و... در مقایسه با فروشگاه

 

 های اینترنتیمعایب خرید از فروشگاه

 مانند: هایی داردب و دافعهمعایهای آنالین خرید از فروشگاهمقابل مزایایی که برای خرید اینترنتی ذکر شد،  در 

 کاالها درج شده است ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد.توضیحاتی که در ذیل در خرید اینترنتی  -1
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ها به راحتی شده مورد پسند خریدار نباشد و یا معیوب باشد، تعویض آندر خرید اینترنتی اگر کاالی خریداری -2

 نجامد.اها به طول بیکه جایگزینی آن ممکن است مدتاینیا  پذیر نیست وامکان

 در خرید اینترنتی اطمینانی به کیفیت کاال نیست. -3

گونه کاالها بایستی آن را ای خرید اینا بررزی ،پوشاک دشوار است و کاالهایی مانند کفشدر خرید اینترنتی خرید  -4

 پوشید و تناسب آنها بر بدن باید آزمایش شود.

 در خرید اینترنتی امکان تقلب وجود دارد. -5

ابت ضرر به در خرید اینترنتی ممکن است اطالعات شخصی و جزئیات کارت بانکی فرد به سرقت برود و از این ب -6

 خریدار وارد شود. 

بعضی کاالهای مشخص و استاندارد، کیفیت کاالها تا هنگامی که به دست خریدار  یدر خرید اینترنتی، به استثنا -7

 نرسیده و لمس نشده است قابل ارزیابی نیست.

بضاعت را ندارند و برای افراد کماستفاده از کامپیوتر و اینترنت  امکان سواد و افرادی کهخرید اینترنتی برای افراد کم-8

 پذیر نیست.که کامپیوتر در اختیار ندارند، امکان

 

 خرید ها و مراکزدالیل مراجعه به مال

دهند تر است، لیکن عده بسیاری هم ترجیح میتر و مقرون به صرفهاگرچه خرید آنالین برای بسیاری از افراد آسان 

 ها مراجعه کنند، زیرا:مال ها وبرای خرید کاالی خود به فروشگاه

اند و الزم نیست خریداران ها و مراکز بزرگ خرید، تعداد زیادی فروشگاه در یک محل و در یکجا جمع شدهدر مال -1

برای خرید کاالهای متعدد خود به نقاط مختلف شهر مراجعه کنند. به عنوان مثال، پدر و مادری که به دنبال خرید پوشاک 

را در لیست خرید عالوه عطر و ادکلن هان خود هستند و در عین حال خواهان خرید کفش و کیف بوده، ببرای خود و کودک

و  وجومحل جست تجاری و در یکمجتمع  توانند یکجا در یک، همه را میدارندچمدان برای مسافرت نیاز به و خود دارند 

 وآمد و دغدغه پارک اتومبیل خود را داشته باشند. رفت یکنند و الزم نیست دور شهر بگردند و نگران خریداری

خرید، هنگام خرید کاالی موردنظر خود، کیفیت کاال را با لمس و بررسی مورد توجه قرار  خریداران در مراکز -2

 دهند.می

بشوند صدمه غیرقابل اغماض و  متوجه کاستی و عیبی در کاالی موردنظر خود مانند پارگی، فرورفتگی خریداران اگر -3

 کنند.معاوضه می مبا نمونه سالجا همانن را آ

ها و نشاط آن روآمد و شوکنند از دیدن مردم، رفتبسیاری از کسانی که برای خرید به مراکز تجاری مراجعه می -4

 افتد.چیزی که در خرید اینترنتی اتفاق نمی کنند.خرسند شده و خرید خود را با لذت دنبال می

دهند ها، ترجیح می، خصوصاً خانمخریدارانهایی مانند کفش و پوشاک )همانطور که قبالً اشاره شد(، در مورد کاال -5

در خصوص مدل، کیفیت و قیمت آن محصول جویا  پوشیده و امتحان کنند و نظر همراه خود را کاالی موردنظر خود را

 بشوند.

 انگیز است.بخش و خاطرهلذت ها دلنشین آنها به خاطر فضای زیبا و خرید در مراکز بزرگ خرید و مال -6

بزرگ رفته در خصوص  دهند با یکدیگر به مراکز خریدهای جوان و افرادی که در شرف ازدواج هستند ترجیح میزوج-7

 .ببرنداز این کار لذت  و با مشورت یکدیگر و رعایت سلیقه طرف متقابل به خرید اقدام کنند ،خرید کاال در کنار یکدیگر
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 رفتن هستند؟دست در حال از  های تجاریمجتمعآیا 

در بسیاری از  هاوکارگذراند، لیکن این نوع کسبها در ایران دوران رشد و پویایی خود را میوکار مالاگرچه کسب

ینترنت، د. اونشمیتر از تعداد آنها کاسته شده و کوچک و کوچک و اندکشورها رو به اضمحالل بوده و دچار مرگ تدریجی شده

قات فراغت کننده ترافیک، افزایش مشغله مردم، کاهش اوهای اینترنتی در کنار حجم نگرانهای هوشمند و فروشگاهتلفن

ادامه حیات  و شده است خریدارانها، جمعیت و ازدحام در مراکز بزرگ خرید، منجر به تغییر سبک زندگی و ذائقه خانواده

 مراکز خرید را به خطر انداخته است.

ه و به تعداد افرادی کنند کاسته شدها مراجعه میافرادی که برای خرید به مال روز از تعداددر بسیاری از کشورها، روزبه

 شود.دهند اضافه میکه به صورت آنالین خرید خود را انجام می

است و مرگ  خود شده خرید ها و مراکزمالتعدادی از دادن از دستظرف پانزده سال گذشته، دنیای غرب شاهد 

هزار کارمند و صدها شعبه در سراسر  400با  1ای سیرزکند. فروشگاه بزرگ زنجیرهرا مالحظه می تعدادی دیگرتدریجی 

های معروف به بستن شعب خود و کاهش نیروی انسانی خود روی آورده است. فروشگاهو  است شدنکوچکجهان در حال 

آنالینی های فروشگاه در مقابل اند.نیز حال خوشی ندارند و شعب خود را کاهش داده 3و وال مارت 2جی سی پنی دیگر مانند

های اینترنتی مانند . در ایران نیز ده سال پیش اثری از فروشگاهمتولد شدند ها نبودنام و نشانی از آن پیشسال که سی

های اینترنتی خود چند هزار میلیارد هایی شدند که به مدد فروشنبود. اما اکنون تبدیل به غول کاال، دیوار و شیپوردیجی

 اند.اری شدهذگتومان ارزش

ان را هم ، خیلی زود گریبان ایردادن استرخدر حال کشورهای غربی  های خرید دررابطه با مجتمع که در بحرانی

کنند به اشتباه بیندازد. واقعیت حوزه فعالیت می این را که در یداراننباید سرمایهها خواهد گرفت. اقبال فعلی مردم به مال

صاحبان مراکز  در ایران هم رخ خواهد داد. لذاپانزده سال  تا ا یک اختالف دهب این است که آنچه در غرب رخ داده است

ر امان بمانند. البته عمل آورند که از بحران آتی دفکر فردا باشند و تمهیداتی به به اکنون باید ها از همتجاری بزرگ و مال

دارند. بدین خرید هستند و به جنبه تفریحی و رفاهی توجه ن صرفاً یک مرکز گیرد کههایی را میحران گریبان مالاین ب

تفریحی  زرگبخرید صرف تبدیل به یک مرکز  اکنون باید رویکرد خود را عوض کنند و از یک مرکزها از هممال این منظور

. مانند راهی کنند آن مراجعهها نه فقط برای خرید بلکه برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به بشوند که خانواده سرگرمیو 

 اند.و بعضی از مراکز بزرگ تجاری در پیش گرفته "مالایران"که 

 

 یتجار یهاراه نجات مجتمع

کرده  دایبه کاهش پ رو دیخر از مرکز دکنندگانیتعداد بازد ،ینترنتیا یهاطور که قبالً اشاره شد، با ورود فروشگاههمان

هم  یورشکسته و از دور خارج شدند و تعداد یها به خطر افتاده است. تعدادآن اتیمراکز ادامه ح نیو با کاهش درآمد ا

 بیرق نیا یدهایندن از تهدو به منظور مصون ما اتیجهت ادامه ح یتجار یهامعاند. مجتخود را محدود کرده یهاتیفعال

و  یحیمجتمع بزرگ تفر کیبه  لیصرف تبد دیخر مرکز کیخود را عوض کنند و از  کردیرو یستیبا ریناگز ،و قدر دیجد

جا جمع شوند و از حضور در آن لذت بالقوه آن از زن و مرد، کوچک و بزرگ، در آن نیکه مخاطب یبشوند. محل یسرگرم

گونه خود را از دست خواهند داد. همان انیاز مشتر یادیباشند قطعاً تعداد ز دیخر فقط مراکز یتجار یهاببرند. اگر مجتمع

                                                           
1 Sears.com  

2 Jcpenny.com  

3 Walmart.com  
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 یها برازهیانگ ،و پرحجم نیسنگ کیبا وجود راه دور، مشغله فراوان، تراف رایدادن است. زدر حال رخ یغرب یکه در کشورها

مجتمع  کیبه  یمجتمع تجار لیو تبد کردیرو ریی. اما با تغابدییبزرگ کاهش م یخصوصاً در شهرها دیخر مراکزمراجعه به 

شده و تعداد  دهیها دممجتمع نیبه ا یابالقوه، روح تازه نیجهت پوشش همه مخاطب یزیرو برنامه یسرگرم ی،حیبزرگ تفر

 یطور دیبا یمراکز تجار نیصاحبان ا دار،یدرآمد پا شیمنظور افزا بهراستا و  نی. در اابدییم شیکنندگان افزادیبازد

 نیها را در اتوقف آن ،ییهاجاذبه جادیبا ا اًیخود جذب کنند و ثان یهامجتمع یکنند که اوالً مردم را به سو یزیربرنامه

 شتریب یمجتمع تجار کیدر  دکنندگانیمهم است که هرچه مدت توقف بازد تیواقع نیتر کنند. درک ایها طوالنمجتمع

 .شودیم شتریب زیها نآن دیباشد، احتمال خر

 

 ها چه کسانی هستند؟مخاطبین مال

شناسایی کرد، باید  گونه مراکز راهای تجاری باید مخاطبین اینمجتمعجذب افراد به  به منظورقبل از هرگونه اقدامی 

چه کسانی و از چه طبقاتی هستند. مخاطبین ممکن است به لحاظ مالی از طبقات باالدست، متوسط و  هامشخص شود آن

ریزی برای ترغیب و کشاندن همه این طبقات به مال برنامههای تجاری باید صاحبان مجتمعدست جامعه باشند. یا پایین

 .دنکن

 :کرد میتقس ریز یهابه گروه یتوان به طور کلیرا م نیمخاطب

 .کنندیخود به مال مراجعه م حتاجیما دیخر یکه برا یافراد -1

 .ندارند یدیقصد خر چیو ه ندیآیتماشا م یکه برا یافراد -2

 د.کننیبه مال مراجعه م انهیو ماه یهفتگ حیتفر یکه برا ییهاخانواده -3

 .ندیآیبه تهران م رانیمختلف ا یکه از شهرها ییهاستیتور -4

 .کنندیگذراندن وقت به مال مراجعه م یکه فقط برا یکار و افرادیافراد ب -5

  .خواهند با هم وقت بگذرانندیکه در شرف ازدواج هستند و م یجوان و افراد یهازوج -6

 .ندیآیها مبه مال یروادهیپ یافراد سالخورده که برا -7

 .ندیآیکه از خانه نشستن خسته شده و با فرزند خود به مال م یمادران -8

 .ندیآیبه مال م رانیا یهافرهنگ و جاذبه دنیبه قصد د ایو  دیخر یکه برا یخارج یهاستیتور -9

 .آیندمی مال به تفریح قصد به که افرادی -10

 :آمدن به مال را نداشته باشند، مانند زهیهم هستند که ممکن است انگ یافراد ،مقابل افراد ذکر شده در

 حوصلهکم و ناتوان و سالخورده افراد -1

 .دارند حرکتی محدودیت که افرادی و کنندمی استفاده دارچرخ صندلی از که افرادی -2

 .نیست هامال گونه این در هاآن جای کنندمی فکر مالی ضعف لحاظ به که افرادی -3

 

 م؟یده شیرا افزا یتجار مجتمع دکنندگانیبازد چگونه

 نیابتدا مخاطب یستیبا دار،یدرآمد پا شیمجتمع چندمنظوره و با هدف افزا کیبه  دیخر مرکز کی لیتبد یراستا در

 .کرد یزیرها برنامهجذب آن یو سپس برا ییها شناساآن یازهایو ن یبالقوه مجتمع تجار
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وره کارشناسان با مدد گرفتن از نظر و مشا یستیمجتمع با نیو جذاب باشد. صاحبان ا بایز یطیمح دیبا یتجار مجتمع

در  یمهم اریآور، نقش بسو نشاط ریدلپذ طیکنند. مح یو جذاب طراح بایبو، زخوش ز،یرنگارنگ، تم یطیشناسان، محو روان

 .دارد دکنندگانیجذب بازد
 

 هاتیو جذاب ازهاین

 :شودیم میتقس ریز یهابه طور خالصه به بخش دکنندگانیبازد یازهایها و نتیجذاب

 دیدر حوزه خر ازهایها و نتیجذاب -

 یو سرگرم حاتیدر حوزه تفر ازهایو ن تیجذاب -

 در حوزه خدمات ازهایو ن تیجذاب -

 یدر حوزه رفاه ازهایو ن تیجذاب -

 

 یددر حوزه خر یازهاو ن هاجذابیت

ود خ یبه عرضه کاالها یکدام در بخشاند که هر شده لیتشک یبزرگ و کوچک یهااز فروشگاه یتجار یهامجتمع

 دیخر کنند که هر چه مرکزیفکر م یاعده.  پوشاک و ... ،یورزش لیعطر و ادکلن، وسا ،یشیمشغول هستند: کفش، لوازم آرا

 یدیخر رکزدرست باشد، اما م یممکن است تا حدود دگاهید نیکند. ایبه خود جلب م یشتریب دکنندهیبزرگتر باشد بازد

دم به خاطر داشته باشد و مر یمتفاوت و خاص ،کند که محصوالت متنوعیتر عمل مو موفق ردیگیمورد توجه قرار م شتریب

اه معجزه گاست و  یجذاب اریکلمه بس "ترینبزرگ"کلمه  ضمنامرکز مراجعه کنند.  نیمنحصر به فرد آن به ا یهاتیجذاب

. ود جلب کنندخرا به  یشتریب دکنندگانیتوانند بازدیکلمه شوند، م نیبه ا نیمجتمع مز یهااز فروشگاه یکند. اگر بعضیم

 مانند دایر کردن:

 رانیکودکان در ا یبازمرکز اسباب نیتربزرگ -1
 رانیا یاز تمام اقوام و شهرها یو سنت یدست عیمرکز صنا نیتربزرگ -2
 رانیا ریمرکز لوازم تحر نیتربزرگ -3
 و ... فروشگاه شکالت، قهوه نیتربزرگ -4
 ی و ...: گز، سوهان، نان برنجرانیمختلف ا ی( از اقوام و شهرهایمرکز سوغات )خوراک نیتربزرگ -5
 رانیدر ا یشیآرا لیفروشگاه عطر و ادکلن و وسا نیتربزرگ -6
 و پوشاک مادران باردار لیجهت وسا یفروشگاه -7
 دارند ابتیکه د یجهت ارائه محصوالت به افراد یفروشگاه -8
 کیارگان ییجهت ارائه مواد غذا یفروشگاه -9

در بازار  یکه به راحت یکه در شهر عرضه محدود دارند. اجناس ییخالص و کاالها یجهت فروش کاالها یفروشگاه -10

 و ... . میترس لیوسا : بوم، قلم مو، رنگ،یهنر لیشوند، مانند وساینم افتی یمعمول یهاو مغازه

 ی:هابزرگ در رشته اریبس یهافروشگاه

 مارکت پریها -1

  1آیکیا به سبک یلوازم خانگ -2

                                                           
1 Ikea  



کارونامه راهبری و مدیریت کسب ویژه 32                                                                                                                       

و  لیاتومب یرنگ، قطعات مصرف ،یوارید المپ، کاغذ چ،یپ خ،یم ،یگوشتچیمانند پ ،یراتیانواع ابزارآالت و لوازم تعم -3

  2و مناردز 1دپوای هوم هریبزرگ زنج یهابه سبک فروشگاه ...

مجتمع  کی یبرا یاالعادهفوق تیتواند جذابیمتداول پوشاک، کفش، ... م یهافوق در کنار فروشگاه یهافروشگاه

 .کند جادیا یتجار

کاالها با  تمیق نینباشند. همچن یشده تقلبنظارت کنند تا کاالها و محصوالت ارائه دیبا یتجار یهامجتمع مالکان

 .تر باشداالمکان ارزانینقاط شهر قابل رقابت و حت ریمشابه در سا یکاال متیق

ها طبق حراج نیدقت کنند که اوالً ا دیمؤثر است، مالکان مجتمع با اریبس انیدر جلب مشتر یموسوم فاتیو تخف حراج

ها متیابتدا ق کهنیا نه، باشد یواقع فاتیها و تخفحراج اًیها و مراکز فروش باشد. ثانفروشگاه ریبرنامه خاص و هماهنگ با سا

و  دارانیخر یدباعث ناخرسن یصداقتیب نیزود افشا شده و ا یلیگونه شگردها خنی. اودداده ش فیرا باال ببرند و سپس تخف

 .زندیمجتمع م تیثیبه ح یها شده و لطمه جدآن نانیعدم اطم

 

 یو سرگرم یحاتحوزه تفر یازهایو ن جذابیت

تر شده و تعداد آن مجتمع افزون تیباشد، جذاب شتریمجتمع ب کی یحیتفر یهاها و بخشیتعداد و تنوع سرگرم هرچه

 .شوندیم شتریآن ب دکنندگانیبازد

 :ها شودفقط محدود به آن دیباشد، اما نبا ریتواند شامل موارد زیم حاتیها و تفریسرگرم

 .مخاطب خواهد داشت یشتریباشد، تعداد ب شتریب شینما یهاتعداد سالندارای هر چه  یینمایس سیپرد

را  یرگرمو س حاتیبخش حوزه تفر نیترها و ... پرجاذبهشاپیفودها، کافها، فستتوان گفت که رستورانیبه جرأت م

 .دهندیم لیتشک

 نیالدوکودکان و بالطبع آن  یو سرگرم یاز مجتمع به منظور بازساز یاختصاص محل محصور که کودکان یشهرباز

 است.ها آن

 ،یزفوتسال، سالن بدنسا نیمانند استخر، زم یورزش یهاتیاز مجتمع جهت فعال ییهااختصاص بخش یورزش بخش

 د.دار تیجذاب نیاز مخاطب یبخش یبرابوده که  تیاسک نیزم و ماساژ

 :کندیم ود جذبرا به خ یشماریب دکنندگانیبازد ریها و موارد زکه به عنوان نمونه ذکر شد، برنامه ییهااز بخش ریغ

ها هم برگزار ناسبتماز  یتواند در بعضیبرنامه م نیها. اخانواده یآور و مفرح برابار برنامه نشاط کی یماه یبرگزار -1

 یخود و بدون نگران یهاهمراه با بچه ن،یاست، تا والد لیآن تعط یبرگزار شود که فردا یها در شببرنامه نیشود. بهتر است ا

 .با آرامش از مراسم لذت ببرند وشدن برنامه یاز طوالن

 کیتواند هر سه ماه یها موالیفست نیها است. اکه مورد عالقه خانواده ی( در موضوعاتوالیجشنواره )فست یبرگزار -2

 .بار برگزار شود

 کنسرت با دعوت از هنرمندان و خوانندگان یبرگزار -3

ها مناسبت از یدر بعض یمردم یهاکمک یآوربه منظور جمع یهمراه با سرگرم ،یونیزیمراسم با پخش تلو یبرگزار -4

جوان و  یهازوج یبرا هیزیجه یآورقبل از شروع مدارس، کمک به جمع ازمندیآموزان نکمک به دانش یآورمانند جمع

 ... و انیاز زندان یبعض یدبه منظور آزا هیکمک جهت پرداخت د یآورجمع ازمند،ین

                                                           
1 Home Depot  

2 Menards  
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 .کننده باشندو خسته یطوالن یستیفوق نبا یهابرنامه

مورد عالقه  یکارتون یهاتیها و شخصچهره ،هامختلف مال در قالب عروسک یهادر قسمت یافراد یریکارگبه -1

 هابچه

 نیموضوع که ا نیبا توجه به اها، از آن ییرایو پذ یآموزان به صورت گروهدانش دیبه منظور بازد التیتسه جادیا -2

 .هستند یتجار یهامجتمع نیاز مخاطب یبخش دکنندگانیبازد

 

 در حوزه خدمات یازهاو ن هاجذابیت

از مجتمع،  دیها ضمن بازدارائه بدهند تا آن دکنندگانیبه بازد یبتواند خدمات متنوع و متفاوت یمجتمع تجار چهچنان

 .انجامدیم شتریکننده بدیامر به جذب بازد نیخود را هم برآورده کنند، ا یشخص یازهاین

 :باشد ریتواند شامل موارد زیم ازهاین

 پستی خدمات -1

 .است 10+ سیکه در حوزه پل یخدمات ریو سا لیاتومب یپاسپورت، خالف ضیتعو یبرا 10+ سیپل -2

 دولت شخوانپی -3

 یعکاس -4

 یو اجتماع یبا حفظ شئونات فرهنگ یزنانه به تعداد کاف شگاهیآرا -5

 مردانه شگاهیرایپ -6

 مجتمع یهاشده از فروشگاه یداریخر یهاکردن لباسکوچک و اندازه یجهت دوخت و دوزها یاطیخ -7

 خدمات تلفن همراه -8

 بانک -9

 صرافی -10

 نتکافی -11

 یکها در مال ندارد، بهتر است همه آن یهابخش یربا سا یتیسنخها یسگونه خدمات و سروینا کهینتوجه به ا با

 .مجتمع باشد یطبقه فوقان یاو  ینزمیرمحل محصور در طبقه ز یکگوشه و در 
 

 یرفاه یازهایو ن هاتیجذاب

به آن دسته از  شتریذکر شده فوق است. مسلماً مردم ب یهاهمه بخش ازینشیپ ،دکنندگانیبازد یرفاه یازهاین رفع

دافعه  ازهاین نیعدم توجه به ا ،. در مقابلندیبنما یها توجه بهترآن یرفاه یازهایکنند که به نیمراجعه م یتجار یهامجتمع

 یمجتمع تجار کیاز  دیشود. اگر بازدیها منجر مآن زشیگذارد و به ریم دکنندگانیبازد ریدر ضم یمنف ریکرده و تأث جادیا

ناچار به  ،یکند و اگر به هر علتیمجتمع منصرف م نیکننده را از مراجعه مجدد به ادیهمراه باشد، بازد یبا زحمت و خستگ

 .مجدد باشد، مدت توقف او کوتاه خواهد بود دیبازد

 :شودیاشاره م دکنندگانیبازد یرفاه یازهایاز ن یبعضبه  لیذ در

 تجاری مجتمع یک دافعه یا جاذبه ترینبزرگ به تواندمی پارکینگ مسئله که گفت توانمی جرأت به: پارکینگ -1

 مشتریان جلب در سزاییبه سهم مجتمع، محل به هاآن نزدیکی و اتومبیل پارک برای فضا کافی و زیاد تعداد. شود تبدیل

 هاآن درآمد دهند، افزایش ها رافروشگاه تعداد پارکینگ، محل افزایش جای به اگر که کنندمی تصور مالکان از بعضی. دارد
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 اثری هیچ پارکینگ بیشتر تعداد اما کرد، کسب بیشتری درآمد توانمی فروشگاه اجاره محل از که تصور این با. شودمی بیشتر

 استراتژی یک فروشگاه، به پارکینگ محل تبدیل استراتژی و است اشتباه بسیار تصوری تصور، این. ندارد درآمد افزایش در

 مجتمع به نزدیک و ایمن مناسب، پارکینگ جای بازدیدکننده اگر. انجامدمی تجاری مجتمع زودهنگام مرگ به و بوده کشنده

 مجتمع از دور اینقطه در پارکینگ ایجاد. کندمی مراجعه اکراه با یا و کندنمی مراجعه تجاری مجتمع به دیگر نکند، پیدا

 مشکل ظاهر به چه اگر زیرا نیست موفقی ایده نیز مجتمع، به بازدیدکنندگان نقلوحمل جهت سرویس گذراندن و تجاری

 پارکینگ محل به مجتمع از هاآن بازگشت و بوسمینی به سوارشدن جهت صف در انتظار اما کند،می حل را هاآن پارکینگ

 .گذاردمی بازدیدکنندگان در ناخوشایندی تأثیر دارند همراه به پرحجم و سنگین بار که حالی در

 صرف بازدیدکنندگان که طوالنی زمان مدت و تجاری مجتمع بزرگی به توجه با: استراحت جهت صندلی و مبل -2

 تا باشد داشته وجود صندلی کافی تعداد به مجتمع مختلف نقاط در است الزم کنند،می مجتمع مختلف هایبخش از بازدید

 .بدهند ادامه خود بازدید به بتوانند خستگی رفع و استراحت ضمن بازدیدکنندگان

 با افراد یا و سالخورده افراد تجاری، مجتمع از بازدیدکنندگان از تعدادی قطعاً: نیازمند افراد برای دارچرخ صندلی -3

 مشکل تنها نه مجتمع، هایورودی مدخل در چرخدار صندلی کافی تعداد قراردادن. هستند معلولین یا و محدود حرکتی توان

 .گذاردمی بازدیدکنندگان سایر در را مثبتی بسیار اثر انسانی کار این و کندمی حل را گروه این

 مادرانی مشکل خردسال کودکان و اطفال از نگهداری برای محلی ایجاد: خردسال کودکان و اطفال نگهداری محل -4

 .افزایدمی بازدیدکنندگان تعداد به و کرده حل را هستند تجاری مجتمع از بازدید به مندعالقه که

 را خود هایبچه توانندمی والدین قسمت این در: سال 12 تا 4 کودکان برای ایمن و مناسب بازی محل اختصاص -5

 هاساعت نیز هابچه و باشند خود خرید و بازدید دنبال به نگرانی و دغدغه بدون و بسپارند مربوطه مسئول به پول پرداخت با

 هنگام در تا دهندمی متصدی به را خود موبایل شماره و خود مشخصات والدین معموالً ها،محل گونهاین در. شوندمی سرگرم

 .بگیرند تماس هاآن با ضرورت

 فروشگاه تا کندمی کمک بازدیدکنندگان به مجتمع مختلف هایقسمت در راهنما نقشه کافی تعداد: راهنما نقشه -6

 .کنند پیدا راحتی به را خود موردنظر محل یا و

7- GPS :کردن فعال GPS شودمی باعث و کندمی کمک مجتمع دیدنی نقاط و هافروشگاه کردن پیدا به مجتمع در 

 .بروند خود موردنظر محل به زمان ترینکوتاه در بازدیدکنندگان تا

 بعدی سه طور به را هافروشگاه و مجتمع هایقسمت همه آن در که شود طراحی سایتیوب است الزم: سایتوب -8

 به مرتب طور به سایتوب این است الزم. کرد بازدید مجتمع هایبخش از بتوان موس از استفاده با که طوری به. بدهد نشان

 .برسد اطالع به هابرنامه و تحوالت آخرین و شود روزرسانی

 به بسته افراد این از بعضی. هستند سیگاری افراد بازدیدکنندگان از بخشی قطعاً: سیگاری افراد برای اتاق اختصاص -9

. است ناخوشایند بازدیدکنندگان از زیادی تعداد برای آن از ناشی دود و سیگار کشیدن. کشندمی سیگار دفعات به خود نیاز

 .کندمی مرتفع را هاسیگاری نیاز کشیدن سیگار برای ایزوله محلی اختصاص

 نقلووسایل حمل از که خریدارانی از دسته آن برای خصوصاً حجیم و سنگین بارهای حمل: منازل درب به بار حمل -10

 از بسیاری است ممکن و است بزرگ دغدغه یک سالخوردگان و هاخانم برای همچنین و کنندمی استفاده عمومی

 منزل درب به را شده خریداری کاالهای پول، دریافت قبال در که سرویسی اختصاص. کند منصرف خرید از را بازدیدکنندگان

 .شودمی بازدیدکنندگان خرید افزایش و رفاه باعث قطعاً ببرد،
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 پس افراد کهاین نه. باشد کافی باید هارستوران در صندلی و میز تعداد: هارستوران در صندلی و میز کافی تعداد -11

 این باید ضمناً. شود پیدا خالی صندلی تا بمانند معطل طوالنی مدت فودهافست و هارستوران از غذا دریافت و سفارش از

 و وگوگفت برای محلی عنوان به آن از بلکه غذا، صرف برای فقط نه مراکز این از بازدیدکنندگان که پذیرفت را واقعیت

 .کنندمی استفاده مدتکوتاه استراحت

 در بازدیدکنندگان راهنمایی منظور به مجتمع مختلف هایقسمت در میزهایی اختصاص: راهنما و اطالعات میز -12

 جذب در مثبتی بسیار اثر و هستند مناسب لباس و مؤدبانه رفتار با نشاط، با برخورد،خوش افراد آن متصدیان که حالی

 .دارند بازدیدکنندگان

 

 مالایران

مجتمع  یکبه  یلصرف عبور کرده و تبد یدنمونه موفق نام برد که از مرحله مرکز خر یکتوان به عنوان یمال میرانا از

از  یشاحداث شده است. ب 22تهران در منطقه  یمال در شمال غربیرانشده است. ا یو سرگرم یدخر ی،رفاه یحی،تفر یمعظ

 یادیشمار ز یکرده است. اگرچه برا یدااختصاص پ یو سرگرم یحی، تفریورزش یهامجتمع بزرگ به بخش یندرصد از ا 60

 یادیز یهابخش وهمراه است  یبا دشوار یعموم یهنقل یلراه و کمبود وسا یمجتمع به خاطر دور ینبه ا یاز مردم دسترس

 یدکنندگاناست که روزانه بازد یآن به حد یهایتجذاب یکناست. ل یدهنرس یبردارنشده و به بهره یلمجتمع هنوز تکم یناز ا

 یران،ا یو سنت یباز یو با الهام از معمار یاروز دن یاز معمار یبرداربا بهره یتمع تجارمج ین. ایدنمایرا به خود جلب م یادیز

از  یشو چند فودکورت بزرگ با ب یشاز دوازده سالن نما یشبا ب ینماییس یساست. پرد یدنیجذاب و د یهابخش یدارا

 یینه،هنرمندان، تاالر آ یسرا یخ، یرو یتاسک یدنی،د یارملل، مسجد بس یبایفود، رستوران زرستوران و فست 180

ستاره،  5منحصر به فرد، هتل بزرگ  یکتابخانه با معمار ی،بازار سنت یشگاهی،مجموعه نما یدار،خانه، باغ ماهان، باغ دشربت

و  یدنیمجتمع د یکبه  یمجتمع تجار یناست که باعث شده ا یبا و جذابیز یهااز بخش یش،بزرگ جهت هما یهاسالن

 شود. یلتبد ییاستثنا

 

 گیرینتیجه

خرید برای بقای خود بایستی تغییرات اساسی و جدی در شکل، اندازه و روش جلب مشتریان خود  مراکز و فروشگاهای

 ایجاد کنند. 

مصرفی روزمره هایی که در محدوده یک محله و برای نیازهای کوچک، غیر از آن دسته از فروشگاههای فروشگاه اغلب

مندی تجاری نیز با توجه به رقبای قدرتاند، بایستی به مراکز بزرگ تجاری مهاجرت کنند و مراکز بزرگ آن محله بوجود آمده

گ تفریحی و رفاهی تبدیل بشوند تا در کنار رفع این نیازها به فروش های مجازی، بایستی به مراکز بزرمانند فروشگاه

خود بپردازند. محصوالت
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 عملکرد بر تاکسیرانان و تاکسیرانی سازمان فرهنگی و سازمانی اصول و قواعد تأثیر بررسی

 تهران شهر مسافرین دیدگاه از آنان کاروکسب

 

 نیاابراهیم مجید

 عالی آزاد اندیشه معین، تهران، ایران، مؤسسه آموزشی Post DBAآموخته دوره دانش

Ebrahimnia1979@gmail.com 

 

 

 چکیده

وکار کسب عملکرد بر تاکسیرانان و یتاکسیران سازمان یفرهنگ و یسازمان اصول و قواعد ثیرأت یبررس ،پژوهش نیا از هدف

باشد. یشهروندان عزیز م یدسترس براونقل ایمن، راحت و در هدف رسیدن به حمل با تهران شهر مسافرین دگاهید از آنان

 سال 15 باالی مسافران تمامی شامل یآمار ۀجامعتحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. 

 حجم و دیگرد انتخاب سیستماتیک احتمالی گیرینمونه روش از استفاده با پژوهش هنمون. دنباشیم تهران شهر هایتاکسی

 اسیمق براساس که باشدیم سوال( 55) هپرسشنام یک شامل یریگاندازه ابزار. شد انتخاب )فرمول کوکران( نفر 350 نمونه

 از پرسشنامه ییایپاتأیید  جهت و کارشناسان اظهارنظر روش از پرسشنامه ییرواتأیید  جهت .است دهیگرد میتنظ کرتیل

 مورد ،اسپیرمن و پیرسون همبستگی بیضر با استفاده از شدهیگردآور یهاداده. است دهیگرد استفاده کرونباخ یآلفا آزمون

های تاکسی، مناسب و استاندارد ها و ایستگاهسازی پایانهمناسب که داد نشان پژوهش هجینت. قرار گرفته است لیتحل و هیتجز

اکسی و وضعیت فرهنگی پرسنل سازمان بودن خودرو تاکسی، میزان نظارت و کنترل سازمان تاکسیرانی بر عملکرد رانندگان ت

تاکسیرانی با عملکرد سازمان تاکسیرانی از دیدگاه شهروندان رابطه دارد. همچنین میزان رعایت اصول و قواعد سازمان 

 تاکسیرانی توسط رانندگان تاکسی و وضعیت فرهنگی تاکسیرانان با عملکرد آنان از دیدگاه شهروندان ارتباط دارد.

 تاکسیرانان، مسافرین، سازمان تاکسیرانی، قواعد و اصول سازمانی و فرهنگی  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

رابطه مردم و « شهر تعاملی»ها و انتظارات شهروندان و مدیران شهری استوار است. در بر پایش دیدگاه« شهر تعاملی»

مدیرانی شایسته و الیق نیاز دارند تا زندگی شهری را مدار، ای دو سویه است. شهروندان خوب و قانونمدیران شهری رابطه

 «.گفتن»ها تنها برای شنیدن نیستند، چنانچه مدیران، تنها برای ها دلپذیرتر نمایند. در این فضا، آنبرای آن

 مند برایای نظاماست و پیمایش و پایش نظرات شهروندان، شیوه« یافتهجامعه توسعه»های از ویژگی« شنودوگفت»

های شهروندانش توجه و اعتماد نداشته باشد، در واقع خود را در برابر هاست. مدیریتی که به دیدگاههای آنشنیدن حرف

 شناسد.نمی« مسئول»شهروندان، 

 ارزیابی نظرات شهروندان: 

« روندانشه»خود را از دیدگاه  وکارکند تا به طور مستمر و سیستمی عملکرد کسببه مدیریت شهری کمک می -الف

 «.مدیران»ارزیابی کند نه فقط از دیدگاه 

ها و مجموعه سازمانی مدیریت به تفکیک ها، فعالیتروشی مناسب است برای اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی برنامه -ب

 ها و انجام اصالحات الزم برای بهبود کیفیت با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر.بخش

 آورد.پاداش را مبتنی بر ارزیابی عملکرد عینی و واقعی فراهم میامکان اعمال تنبیه و اعطای  -پ

های مختلف )مطالعات طولی( شاخصی برای ارزیابی با بررسی نظرات شهروندان درباره یک فعالیت واحد در زمان -ت

 شود. بهبود یا پیشرفت کیفیت ارائه خدمات به شهروندان فراهم می

دهد. مدیریت گریزی را کاهش میهای قانونن، حجم نارضایتی عمومی و زمینهپاسخ مناسب به انتظارات شهروندا -ث

 کند.گریزی شهروندان پرداخت میهای گزافی را بابت قانونشهری، هزینه

های اجرای آن را به حداقل رساند توان آسیبها، میها و پروژههای شهروندان، پیش از اجرای طرحبا کسب دیدگاه -ج

 ی فرهنگی برای حذف موانع ناخواسته بهره جست.و یا از بسترها

دریافت نظرات شهروندان و تکیه بر خرد جمعی، زمینه را برای مشارکت مدنی آنان در فرآیندهای اجتماعی هموار  -چ

 دهد.های اداره شهر را کاهش میو هزینه

 اتیاز ضرور یکیو نقل و انتقال آنان  تیجمع ییبحث جابجا ،دیگرد جادیا ینیشهر و شهرنش یادهایکه بن یاز هنگام

 یاتوبوسرانمترو، کش و سخت را رانندگان محترم و زحمت نیسنگ فهیوظ نیهاست که اشد. در کشور ما سال ینظام شهر

ونقل خود به ناوگان حمل یبا توسعه شهر یرانیسو تاک یسازمان اتوبوسرانشرکت مترو، به عهده دارند. هر چند  یرانیو تاکس

برخوردار است؛  یشتریبه مراتب از سرعت ب یتوسعه شهر رسدیبه نظر م یاند، ولنموده جادیا یو پوشش خوب دهیبخش رونق

 . ستیمردم ن ازین یپاسخگو یونقل شهرناوگان حمل ،شدهاوبه خصوص در مواقع تراکم آمد

روز مردم را از آن خود کرده است. هر شخصی در طول شبانه ۀونقل عمومی سهم قابل توجهی از زندگی روزمرحمل

 ونقل سروکار دارد.مستقیم و غیرمستقیم با یکی از وسایل حمل

با هدف  1359نخستین تاکسی در شهر تهران شروع به فعالیت کرد و در سال  ،در اوایل سده چهاردهم هجری شمسی

 ن سازمان تأسیس گردید.کنترل و نظارت بر حسن عملکرد ناوگان تاکسیرانی ای

های های تلفنی، تاکسیهای فعالیت این سازمان، تنوع نیازهای سفر شهر تهران موجب تشکیل تاکسیدر طی سال

 .های گردشی گردیدهای فرودگاه و تاکسیای، تاکسیپایانه
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ونقل درون شهری را درصد از سفرهای حمل 7/21 ،دستگاه تاکسی 77955در حال حاضر ناوگان تاکسیرانی با تعداد 

 درصد است 4تا  2جایی شهروندان در شهرهای جهان ونقل شهری و جابهدهد. در حالی که سهم تاکسی در حملانجام می

 برابر دیگر شهرهای جهان است. 10ونقل شهری تهران و به عبارتی سهم تاکسی در حمل( 1)جدول شماره 

 

 جهان گوناگون شهرهای در تاکسی ییجابجا سهم ایمقایسه جدول. 1 شماره جدول

 نام کشور نام شهر ردیف

مساحت 

 )فضای شهری(

 )کیلومتر مربع(

 جمعیت )نفر(

 تراکم جمعیت

)نفر در 

 کیلومترمربع(

سهم 

 تاکسی

 )درصد(

 سهم

ونقل حمل

عمومی 

 )درصد(

 40 2 4623 73000000 1579 انگلستان لندن 1

 23 2 2887 3723649 1290 ایتالیا رم 2

 57 2 5105 3092759 606 اسپانیا مادرید 3

 36 4 5882 3200000 544 یونان آتن 4

 60 5/0 3248 1705309 525 مجارستان بوداپست 5

 63 2 3265 1688200 517 لهستان ورشو 6

 57 3 2351 1166000 496 چک پراگ 7

 36 1 2503 1084000 433 ایرلند دوبلین 8

 29 1 2520 1020603 405 آلمان کلن 9

 67 3 8233 1959509 238 رومانی بخارست 10

 44 1 2869 599700 209 هلند روتردام 11

 21 2 9355 580000 62 فرانسه لیون 12

 29 1 1 33000000 1998 ژاپن توکیو 13

 20 1 1 1390800 1998 مالزی کواالالمپور 14

 40 18 18 9454000 1996 فیلیپین مانیل 15

 54 43 43 20964000 2000 اندونزی جاکاراتا 16

 52 20 20 4500000 2006 سنگاپور سنگاپور 17

 5 4 4 3090000 2000 چین جواچنگ 18

 44 9 9 3078190 1998 سوریه دمشق 19

 1 22 22 1152000 2000 کامبوج فنومپن 20

 18 18 18 330900 2000 لبنان طرابلس 21

 

تری به نظارت بر ناوگان تاکسیرانی و ارائه خدمات ریزی دقیقبا مطالعه و برنامه یرانیسازمان تاکس ستیبایرو منیاز ا

. پژوهش های اجرای آن را به حداقل رساندآسیب ،هاها و پروژهاز اجرای طرحمطلوب به شهروندان بپردازد. بنابراین باید قبل 

های ریزیپردازیم شاید بتواند در برنامهادامه به آن میباشد و در انجام شده و نتایج آن که انعکاس نظرات مسافران تاکسی می

 آتی سازمان تاکسیرانی در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.
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 روش پژوهش

مند ای از قواعد روشکارگرفتن مجموعهههای اجتماعی نیازمند اتخاذ روش پژوهش مناسب است تا با بشناخت پدیده

های پیمایش، آزمایش و ... در هر هایی علمی نائل آمد. انتخاب هر یک از روشرعایت منظم مراحل، بتوان به کسب یافتهو 

هزینه پژوهش و ... بستگی ، های اجتماعی به عوامل متعدد از جمله ماهیت، موضوع، زمانای و برای سنجش پدیدهمطالعه

 دارد.

گونه تعریف توان اینروش پیمایشی را می .انجام شده استروش پیمایشی  به از نوع توصیفی بوده که پژوهش حاضر

  :کرد

ها به ای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنتوصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی براساس انتخاب نمونه

 ها پرداخته و صرفاًبه تبیین پدیدههای پیمایشی کوشند با استفاده از پژوهشقان اجتماعی میقمح تعریف،با این  .یک سؤال

 هایی برای تبیین ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سؤاالتدر چنین مواردی فرضیه .به توصیف آن بسنده نکنند

 .گون به یکدیگر به آزمون کشیده شونداگون

به  گیری این پژوهشمونهن باشد.های شهر تهران میسال تاکسی 15جمعیت آماری این پژوهش کلیه مسافران باالی 

پایانه تاکسیرانی در مناطق مختلف  7 ،گیری در این پژوهشبرای نمونه .باشدمیسیستماتیک گیری احتمالی نمونه روش

سپس بدون در نظر گرفتن  ،، بسیج( را انتخاب کرده)شمال شرق و غرب( شهر تهران )قدس، صنعت، ونک، رسالت، آزادی

 پرسشنامه( به 50پایانه  پرسشنامه )هر 350هایی به تصادف انتخاب و تعداد ز هر پایانه نمونهتعداد مسافرین هر پایانه ا

 ده است.داده ش مسافرین

آوری اطالعات جهت جمعو  استفاده گردیده نفر( 382)حجم نمونه  سؤاالت از آزمون آلفای کرونباخ پایاییبرای سنجش 

هرچند در بعضی مواقع در  استفاده شده است. از طیف لیکرت عمدتاً ،هیمو نیز برای سنجش مفا سؤال( 55) از پرسشنامه 

 ده است.اکتشافی نیز بهره گرفته ش ههای مصاحبه و مطالعمرحله نخست از روش

 

 پژوهشنتایج 

باشند، زن می درصد 2/34درصد پاسخگویان مرد و  8/65نمونه پژوهش باید گفت  یهای جمعیتدر خصوص ویژگی

 .باشنددرصد( می 83/24درصد( و لیسانس ) 23/35درصد( و دارای تحصیالت دیپلم ) 8/67هل )أپاسخگویان متاکثر 

تومان  4558000 درصد( شاغل و میانگین هزینه خانوار آنها 13/70) آنان سال و بیشتر 37 ،میانگین سنی پاسخگویان

 9/39های استیجاری )درصد( و بقیه در خانه2/43صی )مسافرین تاکسی بیشتر دارای خانه شخ باشد.ماهیانه میبه صورت 

 کنند.درصد( زندگی می

 باشد.سال می 28 ،میانگین مدت سکونت مسافرین تاکسی در سطح شهر تهران

 .دهندتمام و یا اکثر سفرهای خود را با تاکسی انجام می ،درصد از مسافرین تاکسی 82/55

درصد در حد متوسط و  20خیلی نزدیک و یا نزدیک ایستگاه تاکسی و  درصد( 51فاصله منزل اکثر مسافرین تاکسی )

 .باشدمابقی دور و خیلی دور می

هل أمت ،توان تفسیر نمود که مسافرین تاکسی را افرادی با تحصیالت و درآمد متوسط، شاغلبا توجه به مطالب فوق می

های تاکسی نزدیک ها نیز به ایستگاهو منزل آن ردهکدهد که بیشتر با تاکسی سفر و از ساکنین قدیمی تهران تشکیل می

 باشد.می
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های ثیر اصول فرهنگی رانندگان با گویهأمیزان اعتماد مسافرین به رانندگان تاکسی در راستای سنجش ت ،در این پژوهش

درصد  90/41 بابه جامانده  ءبرگرداندن شی ها عبارت است از چگونگیگویه ( که این2)جدول شماره  مختلفی سنجیده شد

به رانندگان با گرانبها  ی، سپردن کاالدرصد در وضعیت خوب 5/45در شب با تاکسی ، تنها سوار شدن در وضعیت خوب

اشت که در مجموع درصد در وضعیت خوب قرار د 2/35و تنها سوار کردن کودک در تاکسی با در وضعیت خوب درصد  2/43

 باشد.تاکسی در سطح شهر میدهنده اعتماد مسافرین به رانندگان نشان

 

 درباره میزان اعتماد به رانندگان تاکسی پاسخگویان توزیع جدول. 2 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

در وضعیت متوسط در مجموع های مختلفی سنجیده شده است که رانندگان تاکسی با گویههمچنین وضعیت فرهنگی 

درصد در حد متوسط، رعایت شئونات اخالقی و  90/38که ظاهر فردی رانندگان با چنان (.3)جدول شماره  باشدو خوب می

پاره به  درصد در حد متوسط، ندادن پول کهنه و 5/35 درصد در وضعیت خوب، همراه داشتن پول خرد با 5/48 اسالمی با

های استفاده از سیستم ت خوب،درصد در وضعی 2/39برگرداندن بقیه پول خرد با  ،درصد در وضعیت متوسط 2/38مسافرین با 

درصد در وضعیت خوب  45/41درصد در وضعیت خوب و میزان اعتماد مردم به رانندگان با  9/29سرمایشی و گرمایشی با 

 قرار دارد.

 تاکسی رانندگان فرهنگ برحسب پاسخگویان یفراوان. جدول توزیع 3شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خيلی خوب خوب متوسط بد خيلی  بد

44 107 117 27 6 فراوانی 

14.60 5.5. 38.90 9.00 2.00 درصد

57 146 73 18 7 فراوانی 

18.90 48.50 26.30 6.00 2.30 درصد

41 94 107 31 28 فراوانی 

13.60 31.20 35.50 10.30 9.30 درصد

36 95 115 38 19 فراوانی 

11.30 31.60 38.20 12.60 6.30 درصد

59 118 85 25 14 فراوانی 

19.60 39.20 28.20 8.30 4.70 درصد

39 90 71 56 45 فراوانی 

13.00 29.90 23.60 18.60 15.00 درصد

98 124 55 17 6 فراوانی 

31.85 41.45 18.75 5.85 2.10 درصد

برگرداندن بقيه پول خرد

استفاده از سيستمهای سرمايشی و گرمايشی

ميزان اعتماد 

گويه های سنجش فرهنگ راننده تاکسی 

ظاهر فردی 

رعايت شئونات اخالقی و اسالمی

همراه داشتن پول خرد

ندادن پول کهنه و پاره به مسافرين
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که مطلب است  نیا یایگو زین یتاکسآوری اطالعات از مسافرین جمع جینتا

ترین موضوع را در بین مسافرین مهمبوده و اهمیت خیلی زیاد  دارای درصد 2/54موضوع راحتی و بهداشت داخل تاکسی با 

سازمان ازرسین درصد اولویت دوم و حضور ب 8/51موضوع نرخ کرایه تاکسی با  ،و پس از آن ه استبه خود اختصاص داد

درصد در اولویت چهارم مسافرین تاکسی  5/45خودرو با  نوع و ظاهردرصد اولویت سوم و  5/47در سطح شهر با تاکسیرانی 

 بوده است.

نفر  200ی میانگین روزانه یی و رانندگی از جانب رانندگان تاکسی با توجه به جابجایرعایت قوانین و مقررات راهنما

با توجه به جدول زیر رعایت این اصول از سوی رانندگان تاکسی در وضعیت خوب  ای برخوردار است.مسافر از اهمیت ویژه

درصد، کشیدن سیگار داخل  5/41درصد، استفاده از رادیو پخش با  5/46ئینات غیرمجاز با زاستفاده از ت همچنین .باشدمی

 درصد در وضعیت خوبی قرار دارد. 2/47درصد و خوردن و آشامیدن داخل تاکسی با  2/45تاکسی با 

مشکالت  ،رانندگان نمونهاز درصد  21ی و رانندگ ییو مقررات راهنما نیقوان تیثر در عدم رعاؤعوامل م نیترمهم

 دانند.یم یتخلفات رانندگ شهیرا ر یدرصد مشکالت روان 14و  یدرصد مشکالت فرهنگ 16 ،یاقتصاد

 

 ی و رانندگییوضعیت رعایت اصول راهنما پیرامونپاسخگویان فراوانی . جدول توزیع 4جدول شماره 

 
 

 یریگجهینت

بهداشت و نظافت  تیبر رعا یشترینظارت بسازمان تاکسیرانی  گرددبا توجه به مجموع نظرات مسافرین پیشنهاد می

 ییجابجا یستگیعنوان شا چیکه به ه ییامر با خودروها نیتوجه به ایرانندگان ب ی. برخداشته باشد یو راننده تاکس یتاکس

 .کنندیعمل م نیشهروندان را ندارند اقدام به ا

 یریگبه جهت شکل زیامر ن نیمتفاوت است. ا یتاکس یبا فلسفه وجود یو رانندگان تاکس یدر کشور ما نگاه به تاکس

در انتخاب  قیدق ینشیسفانه گزأمت ران،یادر  یرانیو سازمان تاکس یتاکس جادیا ی. از ابتداباشدیم رانیدر ا یرانیساختار تاکس

که در  یشغل داشته باشد؛ در حال نیبه ا یجامعه نگاه نه چندان مثبت دیامر موجب گرد نیصورت نگرفت. ا یرانندگان تاکس

شوند. در آن  نشیتا به عنوان راننده گز ندینما یرا ط بایست مراحل مختلفیی میرانندگان تاکس افتهیتوسعه یکشورها

راننده  قتی. در حقباشدیمثبت م ینگاه زیبرخوردار است، نگاه جامعه به آن ن یکه از درآمد خوبشغل ضمن آن نیها اکشور

 ران،یدر ا یطیشرا نیکمک کند. احراز چن یبه و تواندیاست که م یفرد نیترنیمسافر، ام ایشهروند  کی یبرا یتاکس

 یبر زبان خارج یتسلط راننده تاکس نیهمچن طلبد؛یم یرانیسازمان تاکس یاز سو ار یشتریب یو فرهنگ یآموزش یهاتیفعال

آن را دارا باشد تسلط کامل  دیبا یراننده تاکس کیکه  ی. از جمله مواردباشدیشغل م نیافراد به ا نشیگز طیاز شرا یکی زین

خيلی خوب خوب متوسط بد خيلی  بد

65 150 67 16 3 فراوانی 

21.60 49.80 22.30 5.30 1.00 درصد

100 130 50 15 6 فراوانی 

33.20 43.20 16.60 5.00 2.00 درصد

68 152 58 16 7 فراوانی 

22.60 50.50 19.30 5.30 2.30 درصد

51 114 97 31 8 فراوانی 

16.90 37.90 32.20 10.30 2.70 درصد

گويه های وضعيت رعايت اصول راهنمائی و رانندگی 

رعايت سرعت مجاز

استفاده از کمربند ايمنی 

رعايت مسير استاندارد 

رعايت جابجائی مسافر در محلهای مجاز
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در  یشهروند چیآن است که ه یبرا طیشرا نیمحل کارش است. همه ا یهاابانیخ یشهر همراه با اسام قیو شناخت دق

بر انجام  یشترینظارت ب یرانیاست هر چه سازمان تاکس یعیدر شهر تنها نماند. طب یاگانهیب ای بیغر چیه ایشهر رها نشود 

نگاه جامعه نسبت  ،ردیصورت پذ نشیدر گز یشتریدقت ب یبه لحاظ فرهنگ نیو همچن دیاعمال نما یرانندگان تاکس فهیوظ

 نیترمطمئن یمتذکر شد که در حال حاضر در کشور ما تاکس دیرابطه با نیخواهد کرد. در ا یشتریب رییتغ شغل نیبه ا

 نیدر ا هایبزرگ و بروز ناامن یاست، امروزه با گسترش شهرها ی. گفتنکندیها را جابجا ماست که خانواده یاهینقل لهیوس

. نکته کنندیم تیدارند و در آن احساس امن نانیبه آن اطم ینرایشهروندان ا هک باشدیم یالهیتنها وس یشهرها، تاکس

باشد های هوشمند الکترونیکی جهت پرداخت کرایه میاستفاده از سامانهگردد،  انیب ستیبایم یکه در رابطه با تاکس یگرید

های به ها همسان با سامانهسامانهگردد این تا بتواند چالش بین راننده و مسافر را به کمترین مقدار رساند که پیشنهاد می

 ونقلی استفاده نمایند.کار رفته در مترو و اتوبوس باشد تا مسافران با یک کارت بتوانند از تمامی مدهای حمل

باشد که سازمان تهران میمحور بر ناوگان تاکسیرانی شهر نکته پایانی و قابل توجه دیگر تغییر شیوه نظارت انسان

دهی رانندگان تاکسی در های هوشمند نظارتی، پوشش و میزان ساعات سرویسکارگیری سامانهبایست با بهتاکسیرانی می

سطح شهر را به بیشترین مقدار ممکن افزایش دهد تا شهروندان تهرانی در هر نقطه از شهر تهران در کمترین زمان به ناوگان 

سی داشته باشند.تاکسیرانی دستر
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 پژوهیآینده رویکرد با (السالمعلیه) علی امام از رسیده اخبار به مدیریتی نگاه

 

 پاریزی نژادایران )*(اعظم

 رانیا تهران، ن،یمع شهیاند آزاد یعال یآموزش مؤسسه ،DBA دوره آموختهدانش

Irani4046@gmail.com 

 

 

 

 چکیده

 امیرالمؤمنین هایدیدگاه نیز و موال کالم در هستی خالق یگانه توسط آدم و عالم مدیریت نحوه بررسی با نوشتار، این در

 شده که استخراج مدیریتی برنامه جامعه، آحاد تکتک برای مهم اصل این به توجه و پژوهیآینده خصوص در( السالمعلیه)

 سمت هر جامعه در افراد همه .شودمی واقع مفید هاسازمان مدیران ویژه به سمت هر و در فرد هر برای برنامه این از تبعیت

 به فرد هر و گروه یک مدیر دیگری سازمان، یک مدیر نفر یک است، خانواده مدیر نفر یک هستند، هم مدیر قطعاً شغلی، و

 .خویش درون و اندیشه و ذهن وسیع قلمرو مدیر تنهایی

 نگارنده، آن ایده است، پژوهیآینده آن جدید هایشاخه از یکی و نگریآینده اصل مدیریت، اصول از یکی اینکه به توجه با

 مربوط اخبار دارد، خبری جنبه و بوده( السالمعلیه) امیرالمؤمنین از رسیده تحقیق که احادیث این اصلی منبع بر تکیه با است

 . دهد قرار تحلیل مورد مدیریت علم نگاه از و استخراج را ظهور به مربوط خبرهای اخبار، این بین از و شناسایی را آینده به

 آنان فکری سازیآماده و آینده به نسبت مردم معرفتی نگاه تقویت در( السالمعلیهم) ائمه اهتمام تشریح تحقیق، این دستاورد

 در خصوص موضوع، اثبات را )علیهم السالم( امامان معصوم جانبههمه  مدیریت است؛ این مهم، غیبت عصر و آینده برای

 سناریونویسی و پژوهیآینده بینش و نگری، دانشآینده مهم اصل رعایت چگونگی و مدیریت برای متعادلی الگوی و کرده

 .دهدمی ارائه مدیر، یک برای

 علی امام پژوهیآینده البالغه،نهج در پژوهیآینده ظهور، اخبار آخرالزمان، مدیریتی، نگاه آینده، اخبار :کلیدی واژگان

 (.السالمعلیه)
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 مقدمه

نگری ایت اصل آیندهو رع دوراندیشانه نگاهی از مندیبهره مستلزم کار، هر و امر هر پیشرفت و موفقیت کهاین به توجه با

 از و داده قرار بررسی ردمو مدیریت را از زاویه دید علم( السالمعلیه) امیرالمؤمنین از رسیده اخبار شد آن بر نگارنده باشد،می

 استفاده ماعیاجت و فردی اثربخش مدیریت و ترموفق کار بهتر، زندگی داشتن برای مناسب شرایط سازیپیاده در موال کالم

 .کند

 نیست علمی هیچ! کمیل ای «یَخْتِمُه ع الْقَائِمُ وَ إِلَّا سِرٍّ مِنَ مَا وَ أَفْتَحُهُ أَنَا وَ إِلَّا عِلْمٍ مِنْ مَا»: روایت از بخشی به توجه با

 این نگاه، شودمی دریافت ،1کند ختم را آن( عج) قائم امام کهآن مگر نیست، چیزی هیچ و کردم افتتاح را آن من کهآن مگر

 است علمی هر گشایندۀ که کسی به مراجعه این علم، به دستیابی جهت زیباست چه و سازدمی رهنمون مدیریت علم به را ما

 صدد بحث مطروحه، در تبیین ضمن تحقیق این (.السالمعلیه)امام علی  امیرالمؤمنین جز نیست کسی شخص، آن و

 تأثیری چه مدیریتی، نگاه با آینده درباره( السالمعلیه) امیرالمؤمنین از رسیده اخبار بررسی»است:  سؤال این به پاسخگویی

 معرفت تقویت جنبۀ از( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  مدیریتی الگوهای و با این فرض که شناخت« دارد؟ نوین مدیریت در

 .ها داردسازمان و جامعه مدیریت فرهنگی در و فکری بحران از رفتبرون برای راهبردی نقش آینده، به نسبت جامعه

علیه السالم را  نگاری یک اسطوره بنام علیها و سناریوهای آیندهتحقیق حاضر از آنجا که محقق عوامل مختلف استراتژی در

ررسی قرارداده است و از برای تأثیر بر آیندگان بعد از او تا ظهور آخرین امام )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( مدنظر و مورد ب

 تواند مؤید جنبه نوآوری در تحقیق نیز باشد.باشد، میهای مدیریتی وی میبندی مدلطرفی به دنبال اولویت

 

 تحقیق پیشینه

 آنچه. است هشد نگریسته مختلفی منظرهای از( السالمعلیه) امیرالمؤمنین مدیریتی سیره در شده انجام تحقیقات به

 مدیریتی. ستا آخرالزمان و بشریت روی پیش آینده به نسبت شناخت بر مبتنی مدیریتی است، نگارنده مطلوب تحقیق این در

 .پژوهانهآینده رویکرد با اما است، موجود بحران اصالح صدد در که

 وریتمح با است، شده انجام جامعی بعضاً و متنوع هایپژوهش افزاییمعرفت و بخشیآگاهی این مصادیق دربارۀ

 هاپژوهش زا یکی در اما . ... و امیرالمؤمنین، تربیتی سیرۀ امیرالمؤمنین، سیرۀ در نگریآینده و هاپیشگویی: قبیل از موضوعاتی

 ریتیمدی سیره در آینده به نسبت جامعه معرفت تقویت" عنوان با است شده پرداخته بحث این به ترمبسوط طور به

 لمؤمنینامیرا سیره محوریت با پژوهش این در که توضیح این ذکر با (،1395)نعمتی،  (السالمعلیه) "امیرالمؤمنین

 لذا. است داده رقرا بررسی مورد آینده، به نسبت جامعه معرفت تقویت عنوان با را صالحین مدیریت از وجهی ،(السالمعلیه)

 پژوهی،آینده نگاری ودهآین السالم( و توجه به اصلعلیه) امیرالمؤمنین کالم و البالغهنهج در ظهور اخبار بررسی با حاضر مقاله

 .دهدمی قرار اشکنک مورد( السالمعلیه)امیرالمؤمنین مدیریتی نگاه از را جامعه و سازمان آینده برای ضروری هایبینیپیش

 توجه با است؛ برخوردار خاصی اهمیت از پژوهیآینده و نگاریآینده آینده، بینیپیش آینده، به توجه مدیریت، علم در

در  شده، حمطر آخرالزمان و( عج) قائم حضرت ظهور درباره آینده از اخباری عنوان به حضرت سخنان از بخشی کهاین به

 و تحلیل مدیریتی آن است. اخبار صدد یافتن این

 

                                                           
 سایت حقیقت ناب -بخشی از سفارشات امیرالمؤمنین )ع( به کمیل بن زیاد 1
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 تحقیق روش

پیمایشی وکاربردی است. توصیفی از آن جهت که  -ها، توصیفی از نظر گردآوری دادهاین تحقیق با رویکرد کمّی        

گردند. روابط بین متغیرها بررسی شده اند، بدون هیچگونه دستکاری توصیف میهمان صورت که جمع آوری شدهها به یافته

شوند شوند و از آنجا که اطالعات توسط یک جامعه اصلی تعمیم داده میو رابطه متغیر مستقل و متغیرهای وابسته ارزیابی می

باشد و نیز از لحاظ مسئله و ردد بدین جهت از انواع پیمایشی نیز میگآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده میو جهت جمع

های ژرف، بلکه شود زیرا پژوهش کاربردی پژوهشی است که نه در جهت ارضای کنکاویهدف پژوهش، کاربردی محسوب می

 پذیرد.ای فردی، گروهی و اجتماعی انجام میدر جهت حل مسئله

 

 تحقیق این هایمحدودیت

 بخشیآگاهی چون. است شده توجه( السالمعلیه) امیرالمؤمنین سیره و کالم به نسبت خاصی رویکرد به یقتحق این در

دوران  آن شرایط خاطر به دیگر سوی از و بوده سیاسی مطامع برخی دستخوش تاریخ طول در آینده، به مربوط اخبار قالب در

 همان از ناشی تحقیق این هایمحدودیت از بخشی لذا گرفته،می صورت تقیه ا آینده به مربوط هایبحث در خصوص به ا

 سخنان از بخش این به نسبت تحلیلی طلبد؛ رویکردمی را مضاعف لذا تالشی. دارد وجود احادیث متن در که است هاییآسیب

 .باشد داشته امام

 

 البالغه نهج در ظهور اخبار از یآمار گزارش

 :دهدیمظهور و آخرالزمان خبر  نده،یآ مورد در یاخبار از البالغه نهج در مورد چهار و یس

 .قَائِمَۀٍ مَحَجَّۀٍ أَوْ لَازِمَۀٍ حُجَّۀٍ أَوْ مُنْزَلٍ کِتَابٍ أَوْ مُرْسَلٍ نَبِیٍّ مِنْ خَلْقَهُ سُبْحَانَهُ اللَّهُ یُخْلِ لَمْ وَ: .... اول خطبه

ا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّ: اَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا 42خطبه 

بَابَۀِ الْإِنَاءِ اصْطَبَّهَا صَابُّهَا أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَۀَ قَدْ صُطُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَۀَ أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَۀٌ کَ

إِنَّ الْیَوْمَ  کُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ بِأَبِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَ أَقْبَلَتْ وَ لِکُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ فَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَۀِ وَ لَا تَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا فَإِنَّ

 عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ.

 وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِکِ : کَأَنِّی بِکِ یَا کُوفَۀُ تُمَدِّینَ مَدَّ الْأَدِیمِ الْعُکَاظِیِّ تُعْرَکِینَ بِالنَّوَازِلِ وَ تُرْکَبِینَ بِالزَّلَازِل47ِخطبه 

 رٌ سُوءاً إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِشَاغِلٍ وَ رَمَاهُ بِقَاتِلٍ.جَبَّا

مَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلٍ وَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَقْصِمْ جَبَّارِی دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِیلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ یَجْبُرْ عَظ88ْخطبه 

وَ لَا کُلُّ ذِی سَمْعٍ بِسَمِیعٍ وَ لَا وَ فِی دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبٍ وَ مَا اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا کُلُّ ذِی قَلْبٍ بِلَبِیبٍ  بَلَاءٍ

قِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا لَا یَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ کُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِیرٍ فَیَا عَجَباً وَ مَا لِیَ لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَ

رَفُوا وَ هَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَبِعَمَلِ وَصِیٍّ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَ لَا یَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْمَلُونَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّ

لَى آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُهِمَّاتِ عَ

 هایخطبه ابٍ مُحْکَمَاتٍ. ویَرَى بِعُرًى ثِقَاتٍ وَ أَسْبَ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا

: مَنْ أَمِنَ 31و نامه  103،102،101،100،93،108،111،138،128،147،149،155،157،150،152،182،166،189،187

: یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ 102حکمتو  خَانَهُ وَ مَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ لَیْسَ کُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ إِذَا تَغَیَّرَ السُّلْطَانُ تَغَیَّرَ الزَّمَانُ الزَّمَانَ

دُّونَ الصَّدَقَۀَ فِیهِ غُرْماً وَ صِلَۀَ الرَّحِمِ. مَنّاً وَ الْعِبَادَۀَ لَا یُقَرَّبُ فِیهِ إِلَّا الْمَاحِلُ وَ لَا یُظَرَّفُ فِیهِ إِلَّا الْفَاجِرُ وَ لَا یُضَعَّفُ فِیهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ یَعُ
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 یهاانِ. و حکمت عَلَى النَّاسِ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَکُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَۀِ النِّسَاءِ وَ إِمَارَۀِ الصِّبْیَانِ وَ تَدْبِیرِ الْخِصْیَاسْتِطَالَۀً

 187و 166، 147، 108، 103تا 100، 93، 88 هایخطبهدر  مهدویت احادیثتراکم  369و114،313،231،260،209،147

 است. بیشتر 147و حکمت 

 جامعۀ قبال در و باشد داشته کافی شناخت مربوطه هایبرنامه و موقعیت به نسبت مدیر یک است الزم مدیریت، امر در

 .کند تبیین خود جایگاه در را هابرنامه و موقعیت آن خویش، مدیریت تحت

 

 پژوهیآینده به نسبت جامعه بخشیآگاهی تقویت ضرورت

 خداوند برنامۀ با باید خود الهی، مدیر یک که خوردمی گره هم به آنجا از «مدیریت بحث» و «آینده به نسبت معرفت»

 حدی موضوع تا این شده، نازل( السالمعلیهم) رسوالن و انبیاء بر که است چیزی آن هابرنامه جملۀ از باشد، آشنا عالم در

 :فرمایدمی معرفی گونهاین را زمامداری شروط از یکی( السالمعلیه) علی مؤمنان امیر که است مهم

 بدان که است کسی خالفت به سزاوار مردم فِیهِ؛ اللَّهِ بِأَمْرِ أَعْلَمُهُمْ وَ عَلَیْهِ أَقْوَاهُمْ الْأَمْرِ بِهَذَا النَّاسِ أَحَقَّ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا»

 «.ترعالم خدا امر به آن در و باشد، تواناتر

 :اندکرده اشاره آن به که طورهمان دارد، خالفت امر به اشاره «األمر هذا» عبارت

 نهی یا انجام در چه ا دستور و فرمان از اعم و دارد، خود در را «برنامه» مفهوم «فِیهِ اللَّهِ بِأَمْرِ أَعْلَمُهُمْ وَ»در «أمر» لفظ

 هستی خالق هایبرنامه به نسبت که است ترینشایسته جامعه مدیریت و خالفت مسند بر کسی که توضیح این با. است ا آن

 خداوند هایبرنامه به نسبت جامعه معرفت تقویت و بخشیآگاهی الهی، مدیر یک اصلی وظایف از یکی زیرا باشد، ترینعالم

 است، الهی مُلک از ایشعبه که الهی مدیریت. دارد جریان فرآیندی صورت به مدیریتی هایبرنامه خداوندی مُلک در. است

 مدیریت، تحت آن جامعۀ برای باید شوند، گرفته کار به مهم این در همگان هست بنا چون و هاست،برنامه همان اجرای

 و است انجام حال در آن از بخشی نیز اکنون. است یافته تحقق گذشته در هابرنامه این از بخشی. گیرد صورت بخشیآگاهی

 بخشیآگاهی آینده، به نسبت جامعه معرفت تقویت از وجهی بنابراین. کندمی پیدا تحقق آینده در هابرنامه از ایعمده بخش

 (.1395 ی،)نعمت است الهی مُلک در خداوند سناریوهای و هابرنامه به نسبت بشری جامعه

 

 موال کالم در آدم و عالم خداوند مدیریت نحوه

 و ینگرندهیآاست؛ اصل  فن اهل رشیپذ مورد ایدن تمام در کهمشاغل  یتیریاصول استاندارد مد نیب ازگفته شد 

( السالمهیعل) یعل انیمتق یموال نگارندهیآو  شیاندو سپس نگاه دور یجهان هست تیریمد هیاز زاو ر،یمد کی یپژوهندهیآ

 هابرنامه نیتدو و ندهیآ ینیبشیپ ،یزیربرنامه سازمان، اهداف شبردیپ یبرا ریمد کی که گونه. همانردیگیم قرار لیتحل مورد

 را انساننیز  وعالم  نیو جانداران ا یکه هست یکس جهان، نیا خالق ردیبپذ کندیمانسان حکم  عقل دارد؛رأس کار  دررا 

نظام  نیطبق ا واست  کرده یسازادهیپو  یطراح زیرا ن آن انیپا تا آغاز از ی،تیریمد ومدبرانه  یابرنامهبا  قطعاً کرده، خلق

 ریو مد مؤسس که دارد را یشرکت ای سازمان کی حکم جهانتوان چنین عنوان کرد؛ میرود؛ لذا یم شیپ نویسی شدهبرنامه

سازمان  نیا یهستند؛ محدوده مکان نیزم کره یرو یهاانسان بزرگ، سازمان نیاکارکنان رترین و ب کتاستیآن خداوند  یاصل

دارد، در متون  ندهیبا آ میمستق یارتباط ،امور ریتدب گفت دیبا کتایبرنامه مدبرانه رب  درخصوص. استارض شهود  پهنههم 

که  یزمان تا رایز است ریتدب ت،یری. الزمه مدامراً راتِبّدَالمُفَ: است شده اشاره ربمد کلمه به یول امدهین ریکلمه مد یاسالم

 چی. هاست رانیکارگزاران و مد یبرا یضرور یاریمع ر،یتدب حسن. باشد ریتواند مدیر( نباشد، نم)مدبّ رکنندهیتدب یکس

 یجستجو در دیبا شودیم مشاهده یتباه و یسامانهناب کجاو هر  ببرد ییدرست راه به جا ریبدون تدب تواندینم یتیریمد
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 انیب به. است ریتدبسوء  نیهم جوامع،و  هاسازمان یفروپاش عوامل نیترمهم ازبرآمد و اساساً  جاآن در یریتدبیب ینوع

 و ریتبذ یزشت و ریتدب یبد هاست،حکومت و هادولت احوال و اوضاع و روزگار برگشت لیدل زیچ چهار»)ع(:  نیرالمومنیام

پرواضح « است. ریتدب ،یزندگ سازمان و صالح» :اندفرموده حضرت آن نیهمچن« .مغرورشدن یاریو بس گرفتنعبرت یکم

همان  ر،یتدب واقع در. پردازدیم ریتدب به ندهیآ درباره انسان که گونههمان  کند،یم ریتدب ندهیآ یجهان برا است که ربّ

 یشیاندو چاره دنیشیاند کین یبه معنا ری. تدباست "یپژوهندهیآ"همان  کوترین یریبه تعب وآن  عیو وقا ندهیآ ینیبشیپ

 رَبُّنَا . )قالَکندیم دییمورد را تأ نیا زین میسل عقل ندارد؛ یکاربرد چندان گذشته یبرا یشیاندچارهقطعاً و  است آمده زین

 سپس ،داده اوست درخور که خلقتی را چیزی هر که است کسی ما پروردگار: »گفت 1هَدى( ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍشَیْ کُلَّ أَعْطى الَّذی

باشد و  مخلوقات نیترعاقل حال نیع در و ترینپیچیده یبرا دیبا ربّ،جامع  یهابرنامهاز ی کی «.است فرموده هدایت را آن

مطلع باشند تا  یزیربرنامه نیاز ا ،هاانسان سازمان،این  کارمندان دیبا نش،یاشرف مخلوقات با اهداف آفر یهماهنگ یبرا

 یبرا کتایخداوند  ،یجهان هست تیریمدبرسند.  تکاملبه  تیدر نها و کردهجهان را اجرا  ریو دستورات مد نیبتوانند قوان

 ،که راستگو و امانتدار باشند ستهیشا یافراد نشیابه گز دیبا مخلوقات، اشرف به هابرنامهاصول و  ن،یقوان نیابالغ و ارسال ا

، با پروردگار لیدل نیبه همه کارکنان جهان ابالغ شود. به هم نیقوان نیا وکاست،کم بدون و خاطر نانیاطم اتا ب بکنداقدام 

 ،اما با سنجش کارکنان است؛ باخبرها( )انسان کارمندان تکتک یهایتوانمند و هایستگیشا از کامل طور به خود کهنیا

 خالق یهابخشنامه ابالغ مأموران عنوان به که یکسان یبرا یتراضاع یتا جا کندیم آشکار را هانیترستهیشا یستگیشا

 جهان ریمد رایز نفر، نیآخر به دیرس نوبت تا رفتندآمدند و  یگریپس از د یکی ،یاله رسوالننماند.  یباق اند،نشده انتخاب

هر روزه  مطالعهبا ها تا آنبفرستد  کارمندان و سازمان یبرا را دستورالعمل نیکارآمدتر و نیترجامعگرفت  میتصم هستی

)انسان(  کارمند تعداد بیشمار نیا خلق و بزرگ سازمان نیا سیسجهان از تأ تیریمد یینها و ییغا هدفبه  دستورالعمل نیا

 هستند؛ اسفراموشکار و ناسپ ،کارمندان دانستیم که جااز آن و بردارند گام هدف نیبه ا دنیرس یبرده و در راستا یپ

 رسم و راه و دهند قرار خود سرمشق وابالغ دستورات را الگو  موراناند مأکرده یدوران سع یکه در ط یگرفت افراد میتصم

 یاجرا و روزانه مطالعه ازدر دسترس مردم قرار دهد که مبادا  ه اندآموخت آنان از را( خدا یبندگ)ی کارمند حیصح و درست

 امامان و شود تیتثب نآنا یسازمان برا نیقوان)امامان(،  خاتم امبریبعد از پ افراد نیبه ا مراجعه بادستورات غافل شوند و 

بشر گوشزد به بشر هستند، به طور مداوم  یسازمان رفتار تیهدا بخش در ییاجرا رانیمدبه نوعی  واقع در که معصوم)ع(

در  ی اوبرا یهیتنبو  خیچه توب منانخداوند  نکند، تیرعا را هاآن و نگذارد احترام خلقت جهان یتریمد نیکنند اگر به قوان

طور بد خو امامان، که جاآن ازباشد. وی می انتظار در یارتبه ارتقا و قیتشو چه کند تیرعا کمال و تمام اگر و ردیگیمنظر 

 رهم در نظ یگریارتقا رتبه د ،از آنان یقدردان یخداوند برا اند،بوده (میکر قرآن) دستورالعمل نیا یواقع انیمجر ،و اکمل ماتّ

 داد قرار( هاانسانکارکنان ) ریعملکرد سا یابیارز رانیدر سمت مد شان،یهایدارامانت و هایستگیشا سبب به را آنان و گرفت

نتوانسته  یشخص یریگیو پ که خودش با اصرار سازمان،از کارمندان  کدامهر ؛ کرد اریاخت ضیتفو آنان بهبرتر از آن  یو حت

که  کرده تقاضاو از آنان  مراجعه ابیارز رانیمد نیا به ؛داشته به منصه ظهور برساندهستی جهان  ریاز مد کهرا  یدرخواست

 از طریق امامان)ع( درخواست را نیا ند( و بتواائمه به توسل)فرماید  موافقت درخواستشان با خداوند متعال دکنن یگرواسطه

 یاجرا بخش رانی)مد امامان رتبه ارتقا هم یباق هاندر ج ن،یا از برتر یحت. بگذارد انیم در خلقت جهان ریبا مد

پروردگار که  طورهمان نیبنابراحق شفاعت دارند.  ،یعالم هست تیرینزد مد امت،یو آنان در ق رفتهیپذ صورت( هادستورالعمل

آن  یمدنظر قرار و در راستا را شهود ارض پهنه امور کنترل و یگهماهن ،یفرمانده ،یسازمانده ،به عنوان مدیر این عالم
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 یزیربرنامه اشجامعه و سازمان یبرا گونهنیهم ا جامعه کی ای سازمان کی ریمد است، داده انجام را الزم ریتداب و داماتاق

 . کندیم

)خدا(  جهان سمؤس و ریمد اوصاف و( یهست عالم) اسازمان خد تر،تمام چههر  ییبای( به زالسالمهیعل) نیرالمؤمنیام

ناتوان و  او یهامتاز شمارش نع گرانحساب و عاجزند او ستودن از نورانسخ ،(ایدن سازمان ریمد) خداونداند: فرموده انیب را

 به علوم یایرد غواصان دست و کنندیذات او را درک نم ش،یاندژرف افکار که ییخدا. انددرمانده او حق یادا از گرانتالش

همه کارهاست بدون  دهندهانجام ،نظام خلقت یتریمد که کندیماثبات  ییبایخطبه به ز یبخش بعد در... . دیرس نخواهد او

 .لهیحرکت و ابزار و وس

از فکر و  استفاده ای یاشهیبه فکر و اند ازیبدون ن ،نمود سیتأس را جهان سازمان و آغاز را خلقت توانا و قادر ریمد نیا  

 یآگاه شیهادهیآفر جوانب و اتیجزئ تمام از. باشد داشته راه او در مضطرب یمیتصم ای کند جادیا یحرکت آنکهیب یاتجربه

عجائب خلقت  وال،م کالم یبعد بخش در. بود آشنا هادهیپد رونیب و درون اسرار به و دانستیم را هاآن انیپا و حدود وداشت 

 تیریمد گانهچهارده اصول از یکی کهبین فرشتگان  کار میتقس اصل و باال یهاآسمان نشیآفر و شده مطرح فرشتگان

 .داد قرار ایو وظیفه رسالت انجام مأمور را کدامهر  است، یسازمان

. سپس گویدمیانسان کامل  یک هایویژگیانسان و  آفرینشدرباره  یلخلقت فرشتگان، حضرت به تفص ماجرایبعد از 

و  هاشایستگیها را براساس آن سیستم خلقت، دیر( که منظام آفرینشارشد  مدیران)انبیا رسد به فلسفه بعثت میخطبه 

زمین و استعداد کارمندان  یتظرف ی،عقالن رشدو هر چندگاه متناسب با  گزینشبودن  الهیاوامر  مطیعو  یخلوص بندگ

 زمینمدبر سازمان  مدیر. یندفطرت را از آنان بازجو یمانبه پ ریاعزام کرد تا وفادا پیدرپیارشد خود را  یرانها(، مد)انسان

 بدون برهانی یا( آسمانی)کتب وظایف بخشنامه و دستورالعمل و شرح بدون  یا( یامبر)پ و زمان، هرگز کارمندان را بدون منتور

 کهاینوجود داشته است تا  تاریخارشد در طول  مدیرانو معارفه  تودیعقاطع )امامان( رها نساخته است و همواره جلسه 

( را علیهحضرت محمد )صلوات اهلل  دوران نبوت(، تکمیل) ارشد مدیرانسلسله  تکمیلبه وعده خود و  یوفا یبراپروردگار 

معصوم)ع( به  اعالم کرد و امامان یانخداوند را به جهان یربعد از وفات هم تدب برایارشد به دستور خداوند  مدیر؛ برگزیدند

 یگرام رسول» :فرمایدیالسالم( معلیه)امیرالمؤمنین شدند. معرفی  یدوران پس از و یارشد در ط یرمد ینا ینانجانش عنوان

ها ها هرگز انسانآن یراز یدندخود برگز هایامت برایگذشته  پیامبرانکه تمام  برگزید جانشینانی ،شما مردم یانم دراسالم 

  1«مردم نرفتند. بیناستوار؛ از  هایروشن و نشانه راهی معرفیرا رها نکردند و بدون 

 

 مفاهیمو  کلیات، مدیریتگانه اصول چهارده

 مدیریتمفهوم  -1

 با معنایی لحاظ به مدیریت. باشدمی رهبری و کردنهدایت کردن،کنترل کردن،اداره روش یا هنر فن، مدیریت، علم

 دینی هایآموزه و لغوی معنی از ایآمیزه والیت، مفهوم رهبری و امام آثار و انادیاشه در. است مترادف زمامداری و والیت

 استفاده با خود بیانات در و آورده نیابت و ربوبیّت تصرف، محبوبیت، قرب، معنی به را والیت عارفانی، ماتاون در اماام. است

. کانادمای ماعاناا کاردنحاکاومات باه را والیات غادیارخام، حادیاث و «بِالْواِلیَۀِ نُودِیَ ما بِمِثْلِ بِشَیْءٍ نُودِیَ ام» حدیث از

 ساازتاریخ و مهم رویداد به اشاره با و نامدمی والیت معنی را حاکمیت و محبت پیوند، اتصال، رهاباری، ماعاظام ماقاام
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 سیاسی جنبه از والیت مفهوم و معنی تحقق را صالح و شایسته حاکمان با مسلمانان معنوی و روحی پیوند استحکام غادیر،

 .داندمی حکومتی و

 مدیریت اصول -2

 د،یآیم حساب به یتیریمد میمفاه نیترمهم از است، شده مطرح ولیفا یهنر توسط که تیریگانه مداصول چهارده

به کار  تیریمد در دیکه با یها دارد، دانستنآن دانستن به ازین یریمد هر که باشد یمسائل نیرسد، جزو اولیکه به نظر م

ها شرکت تیریا در مدموارد را نه تنه نیا تیتوان عدم رعایم اما ند،یآیم روشن و ساده نظر به اول نگاه در اصول نی. اردیگ

ها را شناخت و نآ ستمیب قرن لیدر اوا ولیکه فا ی. اصولدید ایدن یهاتیریمد نیکوچک و متوسط بلکه در بزرگترصنایع و 

 آنها شد. توسعه هیماش آن را باور کردند و دستیها پمدت کایاروپا و آمر

 کار میاصل اول: تقس

  اریاصل دوم: اخت

 باط ضسوم: نظم و اناصل 

 ی: وحدت فرماندهماصل چهار

 اصل پنجم: وحدت هدف

  یگروه التیاز تما یشخص التیتما تیاصل ششم: تبع

 : پاداش کارکنانماصل هفت

 (ییزداتمرکز ای) ییاصل هشتم: تمرکززا

 یعدد رهیاصل نهم: زنج

 بیاصل دهم: نظم و ترت

 : انصافازدهمیاصل 

 اصل دوازدهم: ثبات افراد

 : ابتکارزدهمیس اصل

 1یگانگیو  تیمیم: روح صمهاصل چهارد

 

 السالم(علیه) امیرالمومنین مدیریتدر  پژوهیآیندهو  نگریآیندهاصل  تحلیل

دارد.  یمو رابطه مستق یبستگ یندهدر آ یطشرا بینیپیشو  نگریآینده یشی،دوراند میزانبه  مدیر یک موفقیت میزان

نظر گرفته  یرها( را به دقت زاعصار از آدم تا خاتم و تاکنون، عملکرد کارمندان )انسان ینهمه ا یکه در ط خداوند متعال نیز

بشر  ینا یرا برا مهربانیرحمت و  پیامبرانرسوالن و  پیدرپی ؛که خودش خلق کرده آگاه است یو به کنه وجود کارمندان

 کهیننکردند و قدر رسوالن رحمت و ائمه حاضر خود را ندانستند و با ا یو سرکش یانجز طغ یت،اما اکثر تادناسپاس فرو فرس

و هنگامى که  2بود که: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ ألَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ ایندر قرآن  از مفاد بخشنامه یکی

[ بیفزایم، و اگر ناسپاسى کنید هر آینه عذاب همانا شما را ]نعمت کنید یاگر سپاسگزارپروردگارتان به شما آگاهى داد که 

آنان  یو نافرمانیامبران دوران، قدر نعمت نبوت را ندانسته و همواره درصدد قتل عام پ تمامیدر  ها. اما انسانمن سخت است
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این پس از همه خداوند مدیر و مدبر مسلم است که  بودند و ستم روا داشتند، نظام آفرینش دیرم ینو پشت کردن به قوان

که  ریزدیم ایبرنامه زمین آینده برایکند و یسکوت نم یناز ا یشبدیگر  ،اصالح عملکرد یبه کارمندان برا هادادنفرصت

در برابر نعمت نبوت و  پاسیناس یخبه توب یبار حت ین. اگردند ین، وارث زمحضرت حقبرداران دستورات و فرمان نیکانفقط 

 ولیو بر عملکردشان نظارت داشته باشد  ببیندکه او کارکنان را  دهدیقرار م یرا در پوشش )عج(عصر ینامامت، امام ا

 یو برا یدهرس یتتا بلکه به قدر عاف شوندمیامام زمانشان محروم  یممستق یدارد و یو متخلف از دسترس خاطیکارمندان 

 یناز ا ایمقام تالش کنند. نمونه اینبه  رسیدنو در راه  بیایندبه خود  یاندک امام زمان خویش، دیدارشدن به افتخار نائل

سپردند و با  فراموشیرا به غدیر  پیمانهمه مردم  وقتی. یافت)ص( پیامبربعد از  خلفایتوان در دوران میکفران نعمت را 

شدند که  یتاذ قدرو آن یدندو بالها کش دیدندرا  ناسپاسی نتیجه آننکردند،  یعت)ص( بپیامبرشده توصیهبرحق و  جانشین

 یهکه از مردم داشتند و با تک یامام)ع( با شناخت یالسالم( هجوم آوردند، ولعلیه)علی به سمت  یعتب یبعد از مرگ عثمان برا

 پاسخ فرمودند:  نگرییندهاصل آهمان بر 

آفَاقَ قَدْ مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْ دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَیْرِی فَإِنَّا

 أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّۀَ قَدْ تَنَکَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أَجَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ

 1وَزِیراً خَیْرٌ لَکُمْ مِنِّی أَمِیراً تَرَکْتُمُونِی فَأَنَا کَأَحَدِکُمْ وَ لَعَلِّی أَسْمَعُکُمْ وَ أَطْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّیْتُمُوهُ أَمْرَکُمْ وَ أَنَا لَکُمْ

است و  آمیزتنهفکه رنگارنگ و  رویممی یما به استقبال حوادث و امور یراز یددست آررا به  یگریو د یدواگذار مرا»

را )در دوران  تیق. چهره افق حقماندنمیاستوار  پیمان اینها بر ثابت و عقل بیعتن ایها در گوناگون دارد و دل هایچهره

براساس  یرما بپذر! اگر دعوت شما باشیدماند. آگاه حق ناشناخته  مستقیمفساد گرفت و راه  یرهت های( ابرخلیفهخالفت سه 

 کنیددهم. اگر مرا رها نمیکنندگان، گوش فرا و آن و سرزنش سرزنش اینکنم و به گفتار میبا شما رفتار  دانممیچه آن

مشاورتان  و وزیرکه من  حالیحکومت باشم در  رئیستر از شما نسبت به یعشنواتر و مط شایداز شما هستم که  یکیچون 

 .«و رهبر شما گردم امیرباشم بهتر است که 

به  گرددیبرم است کرده زیآمفتنه و رنگارنگ به ریتعب کالم نیا در حضرت که روشیپ یهافتنه و هایسخت خاستگاه

 -یاسیاوضاع س می( در ترسالسالمهیعل) نیرالمؤمنیام. زمان آن مردم یاخالق یهایکاست و نیشیپ فهیخل سه ادرستعملکرد ن

 ییراستگو از انزب و اندک، حق ندهیگو که دیهست یهمانا شما در روزگار» :دیفرما یآن روز در بدو قبول خالفت م یاجتماع

گنهکار، و  نشانرمردایو پ بداخالق جوانانشان همداستانند، یسازشکار به و گناه گرفتار مردم ارزشند،یب طلبانحق و عاجز

ست مستمندان را دو نه توانگرانشان  کنندی. نه خردساالنشان بزرگان را احترام مندیسودجو کانشانیعالمانشان دورو و نزد

 ریاس گذشته در نید نیهمانا ا» :دیگویم و برداشته تیواقع کی از پرده گرید ی(. و در جا1379 ،یرض یری)نص« رندیگیم

 دست به یبمحبو و مرفه یایخود را برآورده کرده و دن ینفسان یاست و به سبب آن هواها بوده ملت بدخواهان و اشرار

 (.1374 ،یاحمد)« .آوردندیم

ندان ناسپاس کارم رایبالهی عذاب سخت توبیخ و (، السالمیه)عل امیرالمؤمنین نشینیو پنج سال خانه یستواقع ب در

الفت حق محروم خاز حکومت و  با ناسپاسی در آن زمان نبودند و خود را ایشانبود که شکرگزار وجود این کره خاکی  سازمان

 یشهرست که رهستند و به خاطر عملکرد ناد آن مسبب هستیجهان  فعلیکارمندان که در عصر حاضر،  مشابه یکردند. اتفاق

 اند.امام زمان )عج( محروم کرده دیدارخود را از  ؛دارد یو عدم شکرگزار یدر ناسپاس
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 بِتَقْوَى اللَّهِ عِبَادَ أُوصِیکُمْ: فرمایندمی وقتی است شده نقل آینده اخبار کرات به ایشان از رسیده اخبار و موال کالم در

دهد می ایدوره از است؛ خبر سفر توشه و زاد که کنممی سفارش الهی تقوای به را شما خدا بندگان ای 1 الزَّادُ هِیَ الَّتِی اللَّهِ

 ریزیبرنامه زمین غایت برای که ای داردپژوهیآینده از حکایت ست؛ضروری ایتوشه چه آن برای کهاین و دارد تقوا به نیاز که

 آموخته را آینده شدن بامواجه راز و رمز که هستند رتبه ارتقا و تشویق مستحق و پیروز و موفق آن غایت در کسانی و کرده

 ارتقا رمز گویدمی برداشته و راز این از پرده اندفراگرفته خدا پیامبر از که هاییآموزه تحت( السالمعلیه)امیرالمؤمنین . باشند

 به عمل یعنی بودن، مطیع یعنی الهی، اوامر با نکردنمخالفت یعنی تقوا و تقواست رعایت ،(آخرالزمان)زمین  آینده در رتبه

 :فرمایدمی حضرت. موموبه و جانبههمه صورت به مدیر از صادره هایبخشنامه

 یریدبپذ داد عافیتی را شما پروردگار اگر پس «لِلْمُتَّقِینَ الْعَاقِبَۀَ فَإِنَّ فَاصْبِرُوا، ابْتُلِیتُمْ إِنِ وَ فَاقْبَلُوا، بِعَافِیَۀٍ اللَّهُ أَتَاکُمُ فَإِنْ»

 «.است پرهیزگاران آن از عاقبت که گیرید پیش شکیبایی ساخت، مبتال بالیی به اگر و

 هاسختی با اگر و رد؛بپذی شد، داده او به عافیت اگر شود، مواجه هاکامیتلخ و هاشیرینی با دنیا در انسان است ممکن بله

 مدیریتی الگوی در( السالمعلیه) امام بنابراین. است تقوا اهل آنِ از شیرین عاقبت بداند اما کند؛ پیشه صبر شد، امتحان

 .کندمی جلب شودمی باتقوایان حال شامل که شیرینی عاقبت به را توجهات آینده، به نسبت جامعه بخشیآگاهی با خویش

با  دهد؟میرخ  قیامتدوران آخرالزمان که قبل از  یا قیامتکه منظور حضرت از الساعه کدام دوران است؟ ایندر مورد 

که  قیامتست نه در ضروری امریدر دوران آخرالزمان،  شود رعایت تقوامیاز سوره مبارکه محمد، معلوم  آیاتیاستناد به 

 تقوا وجود ندارد. رعایتفرصت  دیگر

 إِذا لَهُمْ فَأَنَّى أَشْراطُها جاءَ فَقَدْ بَغْتَۀً تَأْتِیَهُمْ أَنْ السَّاعَۀَ إِالَّ یَنْظُرُونَ تَقْواهُمْ( و )فَهَلْ آتاهُمْ وَ هُدىً زادَهُمْ اهْتَدَوْا الَّذینَ )وَ

 قرآن دستورات تمامی به که است این دهندمی انجام شیعیان حتی و مسلمانان از بسیاری امروزه که کاری 2(ذِکْراهُمْ جاءَتْهُمْ

 کنندمی بسنده محدود تعداد همان به و کرده استخراج قرآن دل از را اخالقی اصول و قوانین از تعدادی بلکه کنند،نمی عمل

 قهر و خشم موجب بیشتر هاکارمندان و این انسان این که حالی در هستند، سازمان الهی نمونه کارمندان جزو پندارندمی و

 با و خود تشخیص به و ندارند قبول صددرصد طور به را خدا مدیریت دارندمی اعالم رفتار و عمل خود با شوند زیرامی خدا

 شما دنیای از هرگاه: ... فرمایندمی پرداخته و آخرت و دنیا ارزیابی به حضرت ،114 خطبه ادامه در. کنندمی کار خود قانون

 نگاه این که شود، افزوده شما دنیای بر کاسته و شما آخرت پاداش از که است آن از بهتر گردد افزوده آخرت به و یابد کاهش

 .دهدمی خبر جاآن سرنوشت و آخرت از و است نگرآینده و دوراندیش نگاهی هم

اکنانش دارد؛ سو  ینزم یندهآ یمهم برا یاربس ایجهان، برنامه یرو مد یاوصاف روشن است که قطعاً خالق هست اینبا 

 است. "دپر از عدل و دا یزندگ ایجاد یک"و آن برنامه 

 

 (السالمعلیه) امیرالمؤمنین مدیریتی شیوه شناخت جایگاه و اهمیت

 اما شدمی مربوط خودشان عملکرد به( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  خالفت از مردم محرومیت شد گفته قبل مباحث در

 امیرالمؤمنین مدیریتی گفت دوره باید بودند؟ کشیده دست مردم و جامعه مدیریت از سال، حضرت پنجوبیست آن در آیا

 جامعۀ کردند، ایجاد( آله و علیه اهلل صلی) پیامبر رحلت از بعد که فسادی با. است برخوردار خاصی هایویژگی از( السالمعلیه)

 گیردامن آخرالزمان تا آن تبعات بودند؛ بسته غدیر روز در که بود پیمانی نقض دلیل به شد و مواجه بزرگی بحران با زمان آن

                                                           
  نهج البالغه 114بخشی از خطبه  1

 18 و 17 محمد، آیات 2
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. افکند سایه بشری جامع بر ،(السالمعلیهم)بیت اهل مسلّم حق شدن غصب با که است محرومیتی آن و بود، خواهد بشریت

 ایگونه به -نبودند حکومت مسند در ظاهر به سال وپنجبیست حدود ولو -بحرانی شرایط چنین در( السالمعلیه)امیرالمؤمنین 

 است، بحران شرایط در بودن آنراهبردی کارآمد، مدیریت هایشاخص از یکی. است برانگیزتأمل که کردند مدیریت را جامعه

 وپنجبیست مدت در چه گیرد، قرار بررسی و مطالعه مورد مختلف وجوه از( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  مدیریت دارد جا لذا

 بر رسماً نیز را جامعه ظاهری زمامداری که آخر سال پنج الی چهار مدت در چه و ایشان، بودن نشینخانه و سکوت سال

 حق آن گاههیچ اما بود، همراه نیز عمومی اقبال با ظاهر به که حکومتی چنین جایگاه به عنایت با بنابراین داشتند؛ عهده

 اوصیای و ایشان به بود، شده ابالغ و اعالم( آله و علیه اهلل صلی)اهلل رسول توسط که خدا جانب از منصوب ولیّ این شده غصب

 (.1395 ی،)نعمت نشد بازگردانده دیگر

 

 (ع) امیرالمؤمنین مدیریتیشیوه  هایشاخصه از یکی آینده، به نسبت جامعه معرفت تقویت

 معرفت تقویت اند،داشته توجه بسیار آن به خویش مدیریتی سیرۀ در( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  که موضوعاتی از یکی

 جا به آثار و اخبار. دارد قرار بشریت رویپیش در که ایآینده است، بوده پژوهیآینده و آینده به نسبت جامعه شناخت و

 زمان و آن مردم برای هابرنامه تبیین به خویش مدیریتی مختلف هایصحنه در( السالمعلیه)امام  که است آن گویای مانده،

 .اندداشته ویژه توجه آیندگان

 از پژوهیآینده به نسبت جامعه معرفت تقویت بحث ،(السالمعلیه) امیرالمؤمنین مدیریت مختلف هایشاخصه میان از

. است اثرگذار انسان عمل و گذاریهدف گیری،جهت در آینده به و شناخت نسبت معرفت که است اهمیت حائز جهت آن

 خواهد دنبال به را جامعه و فرد سعادت گیرد، قرار توجه مورد اگر که دارد اهمیت آن قدر بشریت و خود آیندۀ به توجه

 .داشت

 :است طرح قابل ذیل وجوه از( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  الگوی مدیریتی از شاخصه این لزوم و اهمیت

 (مسیرنمایی و راهنمایی) جامعه هدایت نقش

 جداسازی نوعی به و اندگرفته پیش در عصیان راه که هاییآن به انذار و هستند خدا امر تسلیم که کسانی به بشارت

 .گیردمی انجام باطل جریان و حق جریان

 به را ما نگرش است( السالمعلیه) امیرالمؤمنین مدیریتی سیره از مهمی وجه که آینده به نسبت جامعه معرفت تقویت

 .کندمی نزدیک صالحان مدیریت

 برای آن کارآمدی از حاکی عصر، آن فتنه و بحران شرایط در( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  مدیریت بودن راهبردی

 (.1395 ی،)نعمت است امروز موجود وضع از رفتبرون

 بخشی. کنندمی آینده به معطوف را توجهات مختلف هایموقعیت در ایشان که است مشهود وفور به حضرت بیانات در

 آخرالزمان دوران و غیبت دوران از اعم دارد، عالم آینده به توجه هم ایعمده بخش. هست عملش و انسان خود آینده آن، از

 :است طرح قابل مختلف جهات از شودمی صحبت آن از که پژوهیآینده. ظهور و

 رفتارها فرجام و عاقبت بیان و آینده، هایصحنه در مطلوب هایارزش ترسیم یعنی ارزشی؛ آینده -

 اقوام و افراد فرجام و آینده -

 غیبت دوران در جامعه آینده -

 آخرالزمان هایصحنه و عالم آینده -

 (.1395 ی،)نعمت بعد به ظهور دوران در زمین و هاآسمان تحوالت -
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 مهدویت و پژوهیآینده

 هافتنه پسِ از روشن ایآینده سناریوهای و تصویرسازی

 روحیات روی، پیش هایصحنه ورای از جامعه است نیاز الهی، امتحانات و ابتالئات بر مبنی خداوندی سنت به توجه با

 آمال جزو ا را ظهور از بعد بهشت یعنی ا هافتنه و شدائد از بعد دیدار اشتیاق و کنند درک را( السالمعلیه) مهدی اصحاب

 :فرمایندمی ابراز گونهاین را خود اشتیاق( السالمعلیه) امیرالمؤمنین دهند؛ قرار خود

( را مردم) که خدا هایخلیفه زمین در اندآنان ؛رُؤْیَتِهِم إِلَی شَوْقاً آهِ آهِ دِینِهِ، إِلَی الدُّعَاۀُ وَ أَرْضِهِ فِی اللَّهِ خُلَفَاءُ أُولَئِکَ»

 «.هستم آنان دیدار آرزومند و مشتاق بسیار آه آه خوانند،می او دین سوی به

 لذا .بود نخواهد غیبت دوران مانند دیگر امام، از انتفاع و مندیبهره( السالمعلیه)مهدی  مُلک در که نگاه این با

 پنج از کمتر دوره در و شیعه خواص برای عموماً نشینیخانه و سکوت سال وپنجبیست دوران در( السالمعلیه) امیرالمؤمنین

 پسِ از روشن ایآینده کردند تالش ا بوده مفصل هم بسیار بعضاً که ا هاخطبه قالب در جامعه همۀ برای شانزمامداری سال

 .دهند نشان جامعه به هافتنه

 :فرمایدمی بیان را ظهور زمانه سازمانی رفتار دوران، آن برای آمادگی ضمن( السالمعلیه) امام که مواردی از یکی

 أَدْرَکَهَا مَنْ إِنَّ وَ أَلَا تَعْرِفُونَ لَا مَا طَلْعَۀِ مِنْ دُنُوٍّ[ دُنُوٌّ] وَ مَوْعُودٍ کُلِّ وُرُودِ إِبَّانُ هَذَا قَوْمِ یَا غَدٍ تَبَاشِیرِ مِنْ الْیَوْمَ أَقْرَبَ مَا وَ»

 صَدْعاً یَشْعَبَ وَ شَعْباً یَصْدَعَ وَ رِقّاً فِیهَا یُعْتِقَ وَ رِبْقاً فِیهَا لِیَحُلَّ الصَّالِحِینَ مِثَالِ عَلَی فِیهَا یَحْذُو وَ مُنِیرٍ بِسِرَاجٍ فِیهَا یَسْرِی مِنَّا

 وَ أَبْصَارُهُمْ بِالتَّنْزِیلِ تُجْلَی النَّصْلَ الْقَیْنِ شَحْذَ قَوْمٌ فِیهَا لَیُشْحَذَنَّ ثُمَّ نَظَرَهُ تَابَعَ لَوْ وَ أَثَرَهُ الْقَائِفُ یُبْصِرُ لَا النَّاسِ عَنِ سُتْرَۀٍ فِی

 این جامعه، ای! است نزدیک چه فردا رسیدن فرا به امروز و ؛الصَّبُوح بَعْدَ الْحِکْمَۀِ کَأْسَ یُغْبَقُونَ وَ مَسَامِعِهِمْ فِی بِالتَّفْسِیرِ یُرْمَی

 کند درک را آینده هایفتنه که کسی آن ما از بدانید. دانیدنمی آنچه آمدن پدید نزدیک و است موعودی هر آمدن زمان وقت

 جمع و کند آزاد اسیری را و بگشاید را بندی هافتنه آن در تا بردارد، قدم نیکان روش به و کند حرکت آن در روشن چراغی با

 پیاپی چند هر نبینند را نشانش جویندگان است، مردم دیده از دور به او. کند جمع را حق پراکندگی و پراکنده را گمراهان

 جال قرآن نور به هایشاندیده گردد، تیز آهنگر دست به شمشیر تیزشدن چون قومی بصیرت هافتنه آن در گاهآن. کنند نظر

 .باشند آشامیده صبحگاهان در کهآن از پس نوشند حکمت جام از شبانگاه و افکند طنین هاشانگوش در آیات حقیقت و گیرد

 

 پژوهیآینده نگاه با آخرالزمان توصیف

 السُّرَی أَعْلَامُ وَ الْهُدَی مَصَابِیحُ أُولَئِکَ یُفْتَقَدْ لَمْ غَابَ إِنْ وَ یُعْرَفْ لَمْ شَهِدَ إِنْ نُوَمَۀٍ مُؤْمِنٍ کُلُّ إِلَّا فِیهِ یَنْجُو لَا زَمَانٌ ذَلِکَ وَ»

 عَلَیْکُمْ سَیَأْتِی النَّاسُ أَیُّهَا -نِقْمَتِهِ ضَرَّاءَ عَنْهُمْ یَکْشِفُ وَ رَحْمَتِهِ أَبْوَابَ لَهُمْ اللَّهُ یَفْتَحُ أُولَئِکَ الْبُذُرِ الْمَذَایِیعِ لَا وَ بِالْمَسَایِیحِ لَیْسُوا

 گمنام نشان، و نامبی ایمانی با جز نیابد، رهایی آن در که است روزگاری آن و فِیهِ؛ بِمَا الْإِنَاءُ یُکْفَأُ کَمَا الْإِسْلَامُ فِیهِ یُکْفَأُ زَمَانٌ

. ضاللت بیابان روانشب راهنمایان و اندهدایت هایچراغ اینان. نپرسندش نباشد، اگر و نشناسندش، باشد، اگر. مردمان نظر در

 به را خود رحمت درهای خدا. خوانند آن و این گوش به را کسی زشتی نه و رسانند، بدان را این سخن نه و جویند فتنه نه

 «.فرموده برطرف آنان از را خویش عذاب سختی و است گشوده اینان روی

 سناریوها درآخرالزمان، ابتالئات گسترة تبیین       

 :فرمایدمی ایشان. نیست ابتالگریزی از را کسی

 ذلِکَ فِی إِنَّ -قَائِلٍ مِنْ جَلَّ قَالَ قَدْ وَ یَبْتَلِیَکُمْ أَنْ مِنْ یُعِذْکُمْ لَمْ وَ عَلَیْکُمْ یَجُورَ أَنْ مِنْ أَعَاذَکُمْ قَدْ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا»

 بوته در که است نداده پناهتان اما ندارد، روا ستم شما بر و است، داده پناه را شما خدا همانا،! مردم لَمُبْتَلِین؛ کُنَّا إِنْ وَ لَآیاتٍ

 «.آزمایندگان ما بودیم گرچه و هاستنشانه این در همانا «قائل من جلّ»است، گفته و نیارد در تانآزمایش
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نظام  مدیر است؛ مشهود نظامات خلقت مدیریت در پژوهیآینده و نگریآینده اصل رعایت نیز مهدویت از بحث در

 داد در و عدل پاییبر و حق احقاق برای را غیبت پرده در امامِ و اندیشیده تدبیر حق، احقاق و داد و عدل اقامه برای هستی

باشد  رمندانکا عملکرد بر ناظر نامحسوس صورت به امام)ع( واقع است این بر فعلی سیاست البته. است کرده گزینش زمین

 اسامی که فرادیا یاری و همراهی با ایشان شود؛ صادر حضرتش ظهور دستور که زمانی تا بپردازد شایسته افراد گزینش به و

 است، دهش ضبط و ثبت( عج)الزمانصاحب مبارک دست به نمونه کارمندان جزو و هابرترین لیست در غیبت زمان در هاآن

اکنون با بالی که هم شهود را ارض پهنه سرنوشت و کنند قیام مستحقین حقوق اعطا و احقاق و جهانی عدل برپایی جهت

 .برسانند جهان آفرینش مدیریت مطلوب و سامان کند، بهمهیب و جهانی کرونا دست و پنجه نرم می

 

 موعود مهدی ویژگی و زمین آینده درباره السالم()علیه علی امام پژوهیآینده

، إذا عَطَفُوا القرآنَ على الرَّأىِ، حتَّى القُرآنِ عَلَى الرَّأىَ عطِفُیَ، إذا عَطَفُوا الهُدى عَلَى الهَوى، و الهُدى عَلَى الهَوى عطِفُیَ»

 1«، مَملُوءَهً أَخْالفُها، حُلْواً رَضاعُها، عَلْقَماً عاقِبَتُهانَواجِذُها اًیتَقُومَ الحَربُ بِکم عَلى ساق، بادِ

 هاى نفسانىخواسته به را الهى تیگرداند، آن هنگام که مردم هدامىبر الهى رهنمود و تیاو هواى نفس را به هدا

 .دهد شیگرا قرآن به را اتینظر و آراء او کنندرأى به ریتفس گاه که مردم قرآن رااند و آنبرگردانده

او را در  خداوند کالم اشاره به امامى است که نی: ادیگوسخنان امام على)ع( مى ازفراز  نیا رامونیپ دیالحدابن ابى

به قرآن، لغو احکام  شیشده است و مقصود از گرا داده دینو او به آثار و اتیآورد و همو باشد که در رواآخرالزمان به وجود مى

 بیترت نیکردن عمل بر طبق قرآن است. بدنیگزیو جا نیو منع از عمل بر طبق گمان و تخم اسیصادره از روى رأى و ق

 تیهدا تیریمد و تی( و نقش او در حاکمج)عمهدى حضرت امی)ع( از ظهور و قرمؤمنانیام ینگارندهیآبه  دیالحدىاب ابن

 -دهدمى لیشکتفرقه حنفى را  ژهیو فقهى اهل تسنن به و دتىیکه روش عق -اسیو هوس و رأى و ق اجاى هو هب قرآن و الهى

 دهند که:سخن را ادامه مى نیچن نیمام )ع( اا. استه کرداعتراف 

 األَرضُ لَهُ تُخرِجُ و ، أَعْمَالِها مَساوِىءِ عَلى عُمَّالِها رِهایغَ مِن الْوَالِى أخُذُیَ اا تَعرِفوُن ال بِما غَدٌ أْتىیأَال وَ فِى غَد اا و سَ»

 «2السُّانَّهِ و الکِتابِ اتَیِّمَ ىیِحیُ وَ ، رهِیالسِّ عَدلُ فَیک کمیریُفَ ، دَهایمَقال سِلماً هِیإِلَ تُلقِى و ، کَبِدِها ذَیأَفالِ

 براساس که ژگىیو نیوالى و زمامدار )با ا - دیناآگاهفردائى که از آمدنش و آنچه همراه دارد  -، در فردا دیآگاه باش

ب روى رغ و شرق استعمارگران به سرسپردگى ایها و احزاب چپ و راست، بندوبست با گروه ایهاى قبل حکومت از وراثت

اند، محاکمه ى که مرتکب شدهیهاانتیحسب تجاوزات و خ هها را بآن حکومت رانیو مد العمّ و انیکارفرما ،(امدهیکار ن

 گوشه اری)اخت خود اىدهیکل فروتنى و میو از روى تسل آورد رونیهاى جگر خود را براى او بپاره ،نیو زم رساند فریده، به ککر

و آثار مرده و  دهد نشان شما به را امبریپ دادگسترى نیگاه او روش زمامدارى و آئو آن ،( را به سوى او اندازدجهان کنار و

 ندهیآ آن وها،یسنار نیا شودیم مالحظه که طورهمانشده کتاب و سنّت را دگر بار زنده و به اجرا و گسترش درآورد. فراموش

 .دارد نظر در یهست نیا تیغا یبرا نظام آفرینش، ریمد که ستیمطلوب
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 حق احقاق سناریوی

 سایر به منظور این به و است مدیریت خویش تحت سازمان در حق برپایی و حق احقاق دنبال به همواره پروردگار،

 ارزیابی نتخبم مدیر روش و راه و رویکردها از سازمان هایدپارتمان تمامی در حق توسعه برای که دهدمی دستور کارمندان

 :فرمایندمی( السالمعلیه) علی که آنجا کنند، پیروی و اطاعت عملکرد

، امی، بَطاِىءُ القِالکَاالم ثُیمَک لُهایمَرق، و مَن تَخلَّف عَنها زَهق، و مَن لَزِمها لَحَق، دل ، مَن تَقدَّمهاالحقِّ هَیرا نایو خلَّف ف»

 اهللُ طلِعَیُ، حتَّى اهللُ ماشاءَ بَعدَه فَلَبِثتُم بِه فذَهَب المَوتُ جاءَهُ بِاأَصابِعِکم هی، فإذا أنتُم أَلَنتم لَه رِقابَکم، و أَشَرتم إلقَام إذا عٌیسَر

، هِیْ، فإنَّ المُدْبرَ عَسى أن تَزِلَّ بِهِ إِحدَى قائِمَتَامُدْبِر مِن أَسُوای، و التَمُقبِل رِی، فالتَطمَعوا فِى غَنَشرَکم ضُامُّیَ، و جمَعُکمیَ مَن کملَ

 «1عاًیو تَثبُتَ األُخرَى، فَتَرجِعَا حتَّى تَثْبُاتا جَمِ

نهد از  شیپاى پ پرچم نیا هیسا ریکس که از ز آن گذارد، ادگاری به ما انی( پرچم حق را برافراشت و در مامبریاو )پ

 به پرچم نیا هیسا ریکه زی و سرانجام کس ؛سر باز زند به هالکت رسد شیرویو آن کس که از پ گردد خارج اسالم عتیشر

دى و تأنى در و با کن دیى و آرامش سخن گویبایشک با پرچم نی. پرچمدار اابدی دست آن به و مودهیپ سعادت راه رود شیپ

گاه که سر در گرو فرمانش پس آن ؛ى رسدینها روزىیپا خواست بسى شتاب کند تا به پ هاما چون ب زد،یاجراى کارها بپا خ

 تیمش که ىمدت ،ری، دوران او سپرى شده و مرگش فرا رسد. از آن پس ناگزدیاشاره کرد شیو با سرانگشت به سو دینهاد

 ،(دیادهییى گرایو جادا )که به اختاالف تا شما را زدیرا برانگ تىیگاه خداوند شخص، آندیسر بر هانتظار بى اقتضاء کند در اله

که رو گردانده و از آن دیکه( رو نکرده دل مبندی زیکه )چی جمع کند و پراکندگى شما را سر و سامان بخشد. پس به کس

از  کىیآن هنگام که  ،باشند نایم گنبد نیآله( همانند ستارگان ا و هیعل)صلَّى اهلل  محمّد آل که دی. آگاه باشدیمشو دیناام

و تمام شده  هاى الهى را بر شما فراواننعمت ،ى چنان است که در پرتو آل محمد)ص(یبدرخشد. گو گرىیها غروب کند دآن

 .دیافتی دست بدان دیپروراندمی دل در را شیو آنچه را که آرزو نمیبمى

 

 تیعدل و مهدو ندهیآ یویسنار

 به یکالم مسائل از یاریبس یبناریز که است حکمت و عدل اصل ،یاله انیاد کالم در مهم و یمحور مسائل از یکی

 هیاهلل عل ی)صل اسالم یگرام رسول حضرت زمان به مسئله نیا قدمت. شودیم استناد آن به مختلف ابواب در و رودیشمار م

و آله( در  هیاهلل عل ی)صل امبریپ یروز: فرمود که کرده تیالسالم( رواهی)علی عل حضرت از صدوق خیگردد. شیو آله( برم

: دیو از آن جمله پرس نمود مطرح خدا صفات و دیتوح نهیرا در زم ییهاپرسش و شد وارد یهودی یمسجد نشسته بود، مرد

لعلمه  داد پاسخ امبریپ ل؟یدل چه به گفت یهودی ر،یخ: فرمود( آله و هیاهلل عل ی)صل امبریپ کند؟یپروردگارت ستم م ایآ

باره از جانب خدا نیا در ایآ: گفت یهودی به انجام آن ندارد. یازیظلم آگاه است و ن یچون به زشت ،بقبحه و استغنائه عنه

 .2نمود تالوت او یبرا را قرآن از یاتیگاه آآن ،یآر: فرمود( آله و هیاهلل عل ی)صل امبریپ است؟ دهیبر تو نازل گرد یمطلب

و  انیهودی مسلمانان،. اوست عدالت خداوند صفات از کىی دارند، اعتقاد متشخص ىیخدا به که انىیاد همه در باًیتقر

 به که افتی تیقدر اهمآن مسئله نیکند. ایدانند و معتقدند خداوند به بندگان خود ظلم نمیم عادل را خداوند انیحیمس

 یعنی هی. عدلهیعدلریو غ هی: عدلشدند نحله دو یاسالم نیمتکلم - عدل لهأمس یعنی - لهأمس نیا در اثبات و ینف واسطه

 یاله عدل نیاست که منکر الزم نکته نیا ذکر البته. یاله عدل اصل نیمنکر یعنی هیعدلریو غ یطرفداران اصل عدل اله
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 که ستین یقتیحق خود عدل، شانیکردند. به نظر ایم ریخاص تفس یاکند بلکه عدل را به گونهیگفتند خداوند ظلم مینم

قراردادن  ،یفعل اله یبرا اسیو مق اریمع فعل پروردگار قرار داد. اساساً یبرا یاریو مع اسیکرده و مق فیبتوان آن را توص قبالً

فعل پروردگار  اسیعدل، مق .شودیذات حق محسوب م یو اراده برا تیمش دییو تق دیو تحد فهیوظ و فیتکل و نییتع ینوع

  عدل است. اسیپروردگار، مق بلکه فعل ست،ین

 عالم در زیرآن ندانند. از منظر قیم« عدل»اسالم را اصل  نیاز اصول د یکیهستند و  هیاز عدل عموماً عهیش نیمتکلم

 دهیگرد یتلق اءیانب بعثت هدف نیترمهم عدل زین عیتشر عالم در و ندارد ییجا یهست نشیآفر در یعدالتیب و ظلم ن،یتکو

 کند:یم اشاره یاله صفت نیاست. قرآن در موارد مختلف به ا

 1«مُیالْحَکِ زُیبِالْقِسْطِ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِ ماًشَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ وَالْماَلَئِکَۀُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئ»

 گواهى زین اندانشور و]او[  فرشتگان و ستین معبودى چیه او جز که دهدمى گواهى دارد امیخدا که همواره به عدل ق

 .ستین معبودى چیه است میحک و توانا که او جز که دهندمى

 2«نَیحَاسِبِ بِنَا کَفَى وَ بِهَا نَایْأَتَ خَرْدَلٍ مِّنْ حَبَّۀٍ مِثْقَالَ کَانَ وَإِن ئًایْشَ نَفْسٌ تُظْلَمُ فَلَا امَۀِیَالْقِ وْمِیَلِ الْقِسْطَ نَیوَ نَضَعُ الْمَوَازِ»

وزن دانه خردلى هم]عمل[  اگر و ندیبنمى ستم زىیچ]در[  کس چیه پس مینهمى زیو ترازوهاى داد را در روز رستاخ»

و  گرانیعدل عبارت است از ادا کردن حق د یدر مناسبات انسان. «میباش حسابرس ما که است کافى و میآورباشد آن را مى

 یدر مناسبات انسان عدالت فیکند. تعرینم مالیپا را گرانی. پس عادل کسى است که حقوق دگرانیحق خود از د یفایاست

من حق دارم مورد احترام واقع شوم و در "را به دنبال خود دارد؛  فیتکل کی شهیاست. اما حق هم ختهیه حق درآمألبا مس

 خداوند با کس چیندارد چرا که ه یمعن فی. اما در مورد خداوند تکل"کنم حفظ زین را گرانید احترام که دارم فهیل وظبمقا

 عدالت پس. شود مکلف خداوند ق،یطر نیا از و کرده دایپ خاصى استحقاق شیخو عملِ فالن با تا ستین مساوى طیشرا در

عدل عبارت است  یکار رفته برا هب یاز معان یکار رفته است. برخ هب یمختلف یعدل در لغت به معان معناست؟ چه به خداوند

. العدالۀ و المعادلۀ استقامت و استواء ط،یتفر و افراط انیاعتدال در امور و حد وسط م ،یو برابری تساو از تعادل و تناسب،

 .3...سواء یعل طی... فالعدل هو التقسالمساوات یمعن یقتضیلفظ 

مفهوم عدالت محقق    یزمان  گفت توان یم شاااود داده قرار مدنظر  عدل  یمعنا  از شاااده ذکر فیقن تعار یر متقد اگر 

شاره  عدل از معنا نیبه هم خود السالم( در کلمات هی)علی . امام علردیگ قرار خود مناسب  گاهیجا در یزیشود که هر چ یم   ا

معنا از عدل در کلمات      نیا« .دهد یم قرار خود ژهیو گاه یرا در جا  یزیعدل هر چ »4مواضاااعها  االمور ضاااعیکند: العدل   یم

 حقّ یذ کل اعطاء و موضعه  یف ءیعدل گفته است: وضع کل ش    فیدر تعر یسبزوار  میحک خورد،یم چشم  به زیفالسفه ن 

الساافه ف فیتعر یطور کل ه. ب5را به او اعطا نمودن یو حق هر صاااحب حق نهادن خود مناسااب یجا در را یزیهر چ حقّه،

سالم  شىء فى موضعه    » کرد: خالصه  جمله نیتوان در ایاز مفهوم عدل را م یا ضع کل  شاندن هر چ : «العدل هو و  زیعدل ن

در جهان دارد  یص و معلوممشخ  گاهیجا زیچ هر که است  دگاهید نیا بر یمبتن فیتعر نی. ااست  خودش سته یبا گاهیجا در

 .6اوست عهده به نیاى معفهیو وظ
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را  نیکند زمست که پر مىعباس که گفت: و اما مهدى آن ابه نقل از مجاهد از ابن «مستدرک» حاکم در ینگارندهیآ

هاى پاره نیسر خواهند برد و زم به تیامن در درندگان و انیچهارپا موقع نیکه پر شده باشد از ستم و در ا از عدالت، همچنان

ى از طال یهاعباس پاسخ داد: قطعاتى همانند ستونابن ست؟یچ نیزم هاى جگر: پارهدی. مجاهد پرساندازد رونیجگرش را ب

 و نقره.

 گیرینتیجه

 توجه به با و است آینده به معطوف توجهات، تمام رسدمی نظر به عالم، در خداوند مدیریتی برنامه به کالن نگاه با

 مورد( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  الگوی مدیریتی رویکرد این با وقتی. است خورده رقم پژوهیآینده و نگاریآینده رویکرد

 به نسبت جامعه معرفت تقویت و اندداشته توجه بسیار امر این به( السالمعلیه)امام  شودمی مالحظه گیرد،می قرار مطالعه

 را آینده پازل از قطعاتی و کردندمی باز آن به را سخن سر مختلف هایمناسبت به که بوده مهمی موضوعات جمله از آینده

 .دادندمی قرار خود جای در مرتبط و متوالی سناریوهای با

 بوده توجه مورد( السالمعلیه)امیرالمؤمنین  مدیریتی شیوه در که پژوهیآینده و آینده به نسبت جامعه معرفت تقویت

 از. شود مطرح باید که است ایمقدمه یعنی امروز؛ فرهنگی و فکری بحران شرایط از رفتبرون برای است الزمی شرط است،

 این از بشریت، و خود آیندۀ به نسبت افزاییمعرفت با باشد، شده فکری اعوجاج و فرهنگی بحران دچار ایجامعه اگر طرفی

 اگر. خداست منویات ولیّ به عملی التزام فرهنگی، و فکری ارتقای برای کافی شرط که چرا شوند،نمی داده نجات بحران

 شرط بلکه شود،نمی هاآن نجات باعث لزوماً آگاهی این کنند،می بازگو کوفیان به را کوفه آینده( السالمعلیه)امیرالمؤمنین 

 مدیریتی شیوه از وجه این دستاوردهای از یکی و است شده ارزانی هاآن بر که است هدایتی از تبعیت آنان، نجات برای کافی

امام . است کارآمد زمانی موقعیت این برای زمان، آن در ایشان هایبخشی آگاهی که است همین( السالمعلیه)امیرالمؤمنین 

 آینده و خود زمان از ترسیمی فرهنگی و فکری هایبحران از رفتبرون برای تا کرد آشنا خود آیندۀ با را بشر( السالمعلیه)

 ظهور برای را خود و بگذارد اجرا به جامعه الهی در اهداف بردپیش برای را راهبردی مدیریتی آن بر مبتنی و باشد دست در

 .کند آماده( فرجه تعالی اهلل عجل)مهدی  مدیرآخرالزمان فرج و

 منابع
 کریم قرآن

 النجفی. المرعشی اهلل آیۀ مکتبۀ: قم .(اول)چاپ  البالغهنهج شرحه(. 1404) .اهللهبه بن عبدالحمید الحدید،أبی ابن
زمان )ره(، نقش ینیحضرت امام خم یفقه یمبان یمجموعه آثار کنگره بررس .فقه اسالم یاییپو (.1374) اهلل.یبحب ی،احمد
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 دهیچک

 ابتدا تحقیق این در. است شدهتبدیل  هاسازمان اساسی نیازهای از یکی به سازمانی هر در فرآیندها سازیبهینه مسئله امروزه

 غیرضروری، فرآیندهای و هاجریان حذف با و کرده شناسایی را مویرگی پخش هایشرکت در موجود فرآیندهای و هاجریان کل

 عناصر و مشتریان و کنندگانتأمین از باید یکپارچه تأمین زنجیره یک منظور بدین. است شده آورده پایین سیستم کل هزینه

 که مفهومی طراحی مرحله از بعد. شود بررسی مربوطه جریانات و فرآیندها همه و باشد شده تشکیل مویرگی پخش شرکت

 نظر در با سازیمدل مرحله شود، ERP یکپارچه افزارنرم در اطمینان قابل و کارا بسیار هاییفرم تعیین به منجر تواندمی

 هایمحدودیت و هاسفارش هایهزینه انبار، موجودی هایهزینه ونقل،حمل هایهزینه بازاریابی، از اعم هاهزینه کل گرفتن

 با نیز تحقیق این از آخر بخش در. است شده ارائه مویرگی پخش شرکت یک برای دقیق بسیار ریاضی مدل یک موجود،

 حل کوچک مقیاس در سفیر پخش و بازرگانی شرکت از هاییداده با پیشنهادشده ریاضی ، مدلGAMs افزارنرم از استفاده

 .است شده شناسایی دارند، بیشتری نقش هزینه هدف تابع در که تأثیرگذار پارامترهای همچنین. است شده

 پخش شرکت یکپارچه، تأمین زنجیره ،ERP یکپارچه افزارنرم سازی،شبیه و سازیمدل مفهومی، طراحی: یدیکل واژگان

  مویرگی
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 مقدمه

 درباره تصمیم. دارد قرار مدیران فراروی که است تصمیماتی ترینمهم ازجمله کاال، فروش و توزیع کانال درباره تصمیم

 اما است، آن فروش و توزیع شبکه دست در شرکت یک نبض. گذاردمی مستقیم تأثیر بازاریابی تصمیمات سایر بر کاال توزیع

 برای باریزیان عواقب گاه امر این و ندارند کافی توجه خود کاالهای توزیع هایکانال به هاشرکت اغلب شرایط این همه با

اند یافتهدست رقابتی مزیت به خالق، توزیع هایدستگاه از استفاده با هاشرکت از بسیاری مقابل، در و دارد دنبال به آنان

 شبکه و فروشیعمده یا دستبهدست پخش شبکه: دارد وجود اساسی شکل دو به بازار در پخش طورکلیبه. (1390پور، )علی

 تحقیق این در است، مویرگی نوع از اکثر حاالت سفیر در بازرگانی و پخش شرکت عملکرد کهجاییاز آن. مویرگی پخش

 هاهزینه کاهش جهت در دقیق مدل یک ارائه با و شدهشناسایی  مویرگی پخش شرکت فرآیندهای کلیه است شده سعی

 مرور دوم، بخش در. است شده پرداخته مویرگی پخش و توزیع زمینه در ایمقدمه به اول بخش در تحقیق این در. برود پیش

. است شده آورده پخش صنعت تأمین زنجیره در ERP یکپارچه افزارنرم نقش و مویرگی پخش پخش، صنعت برای ادبیاتی

 شرکت از هاداده تحلیل تحقیق، شناسیروش ریاضی، مدل و مفهومی مدل که است شده آن بر نیز سعی بعدی هایبخش در

 شود. داده پوشش گیرینتیجه و بحث و سفیر پخش و بازرگانی

 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 هدف داشت. خواهیم مویرگی پخش صنعت موضوع با مرتبط هایحوزه در شدهانجام تحقیقات بر مروری بخش، این در

 بر گذرا نگاهی دنیا، سطح در محققان دیگر تحقیقات هاییافته بندیطبقه و بررسی تحقیق، از بخش این ارائه از اصلی

. باشدمی زمینه این در شدهانجام هایتوسعه از برخی و آن در فعال و واحدهای مویرگی بازرگانی و پخش هایشرکت تاریخچه

 هم و رسدمی مشتریان دست به کنندگانتأمین از مستقیم صورتبه کاالها هم سفیر مویرگی پخش و بازرگانی شرکت در

 مشتریان نیاز به بنا بعداً و شودمی آوریجمع شرکت این انبار در و شده شرکت این وارد کنندگانتأمین از کاالها کهاین

 کنترل و توانایی که مویرگی توزیع شبکه یک طراحی به مدیران مویرگی، پخش هایشرکت در شود.می داده مشتریان تحویل

 محصوالت همه توزیع ظرفیت باید مویرگی توزیع شبکه این یکسان، زمانیک در و دارند نیاز باشد، داشته را هامشتری همه

 درست اطالعات بگیرد، قرار باالرده مدیران اختیار در باید مویرگی پخش برای که قدرتمندی ابزار. باشد داشته هامشتری به را

 از استفاده راهکار، بهترین موارد این در. است حملقابل و موردنیاز کاالهای از طبیعتی مورد در که است اعتمادیقابل و

، ERP نقشه آنالیز و طراحی با سازمان را بیرون و داخل تواندمی یکپارچه تأمین زنجیره. باشدمی ERP یکپارچه افزارنرم

 که داد نشان( Koh et al., 2006)همکاران  و کوه مطالعات(. Al‐Mashari & Zairi, M, 2000)نماید  مجدد مهندسی

 سیستم و کنندگانتأمین بین نزدیک ارتباطات همچنین و دهند پوشش را همدیگر باید ERP و تأمین زنجیره یکپارچگی

 یک برای. بشود متصور هاشرکت از نوع این برای مدل یک تواندمی اطالعات این. باشد یکپارچه صورت به باید مرکزی

 هر به گوییپاسخ برای آن از تواندمی کنندهمشاهده که است موضوعی یک سیستم، از مدلی یک خارجی، کنندهمشاهده

. دهد ارائه را واقعی سیستم یک از رفتاری تواندمی ایجادشده مدل یک بنابراین. کند استفاده آن از سیستم پیرامون سؤالی

 قابل کمک مفهومی، طراحی. کند تحلیل واقعی صورت به را درست اطالعات شده ایجاد مدل باید نیز مویرگی پخش برای

 مویرگی، توزیع شبکه یک از طراحی در. دهدمی انجام یکپارچه تأمین زنجیره در ERP سازیپیاده و دقیق اجرای برای توجهی

 برای) کنندگانتوزیع تعداد و هزینه بین ارتباط. است مشتریان به محصوالت انتقال و آوریجمع هایهزینه قسمت، ترینمهم

. شود بینیپیش زیاد دقت با تواندمی( هستند شرکت اختیار در محصوالت انتقال برای که هاییماشین و کامیون تعداد مثال
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 را هستند قطعیت عدم دارای که خاص کاراکترهای با مقابله توانایی که کندمی ارائه هاهزینه این از رفتاری ایجادشده مدل

 (Nah et al., 2001) داریم نیاز احتمالی آماری مدل یک به ما تصادفی، عناصر و قطعیت عدم خاطر به. باشد دارا

 که انتقال زمان یا و کنندمی توزیع هاآن که کاالهایی طبیعت به توجهیبی و نگرفتن نظر در لجستیکی، هایشرکت در

 موارد این گرفتن نظر در برای قطعی هایروش از شدهارائه مدل در باید که است مرسوم گیرندمی سفارش مشتریان از هاآن

 تعداد مثال طوربه شود، گنجانده مدل در قطعی صورتبه باید لجستیکی هایشرکت از جوانب همه طورکلی،به. کرد استفاده

 فرآیندهای و هاجریان کلیه و بار تخلیه زمان هایشان،مکان و توزیع هایایستگاه و هاتاب تعداد مسیر، انتخاب ها،وسیله

 استفاده لجستیکی هایشرکت به مربوط تحقیقات در گسترده طوربه احتمالی آماری هایمدل(. متقابل اتصال) شرکت

 استفاده مشخص آماری کاراکترهای اضافهبه قطعی هایمدل کردنکامل در باید آماری هایمدل این موارد، بیشتر در. شودنمی

 آماری وسیله مسیریابی مشکالت صورتبه تواندمی که است VRP 1 وسیله مسیریابی مشکالت مورد، این از مثال یک. شود
2SVRP هایمدل. بشود شامل را مشخص آماری پارامترهای کهوقتی شود، گذارینام VRP که هاییمکان تعداد براساس 

 شناخته کنندگان،آوریجمع و دهندگانانتقال وزن مثل قطعی کاراکترهای و کنندمی پیدا حضور جاآن در کاال حمل برای

 پیدا حضور جاآن در هاآن که هاییمکان حتی و مشتریان بین مسافرت زمان مشتری، تقاضای مثل پارامترهایی. شوندمی

 هایمدل صورتبه VRP هایمدل دلیل، این به. شوند گنجانده مدل در باید هستند آماری کامالً صورتبه که کنندمی

SVRP هایمدل از آماری بخش. شوندمی گذارینام SVRP از بعضی .باشندمی 3مارکوویان آماری فرآیندهای براساس 

محصول،  سبد بودن کامل مشهور، برندهای از استفاده بهبود فناوری، همچون مهمی بسیار متغیرهای روی نیز محققین

 کارایی افزایش بر تواندمی که موقع به و مناسب وصول در وربهره و کارا هایروش از استفاده و انبار ونقل،حمل بهینه مدیریت

 تحت را پخش استراتژی اولویت باید هاسازمان چگونه کهاین از مفیدی دید تواندمی روابط این درک که اندکرده کار بیافزاید،

 برای نیاز مورد پارامترهای کلیه تحقیق، این در .(1392 قنبرپور،) دهدمی دست به کنند تعیین امروز محیطی پیچیده شرایط

 توزیع هایناحیه اگرچه دیگر، هایبررسی. است شده گرفته نظر در قطعی صورت به یکپارچه تأمین زنجیره یک سازیمدل

 روی محققان این کنند،می طراحی را وسیله هر برای مالقات و هامشتری از ایشدهتعیین مسیر یک با کارکرده جایبه خاص

 شود،می تربیش توزیع هایوسیله از وریبهره اینجا،. کنندمی تمرکز هاآن توزیع ناحیه با توزیع وسیله هایراننده بودن آشنا

 در بودن آسان خاطر به راننده عملکرد آشنایی، افزایش با. یابدمی افزایش توزیع هایناحیه با راننده یک آشنابودن که وقتی

 از و یابدمی افزایش هاآن وریبهره و کاالها انتقال در هاآن توانایی روش، این در. یابدمی بهبود یابیمکان و آدرس کردن پیدا

 ریاضی مدل یک است شده سعی تحقیق این در(. Hervani et al., 2005) شودمی جلوگیری غیرضروری هایهزینه ایجاد

 .گردد ارائه پخش صنعت در یکپارچه تأمین زنجیره برای قطعی و دقیق

 

 ریاضی مدل و مفهومی مدل

 آل،ایده و استاندارد صورت به مویرگی پخش شرکت هر برای مفهومی مدل یک ارائه با ابتدا در تحقیق، از قسمت این در

 و یکپارچه فرآیندی مدل یک ارائه جهت در سپس و کرده شناسایی واحدها سایر با را تأثیرگذار و حساس واحدهای ارتباط

 در موجود هایفرم ارائه برای که کرده سازیمدل را جامع فرآیندی مدل یک ها،آن با ارتباط و واحدها تمامی با منسجم

                                                           
1 Vehicle Route Problem 

2 Statistical Vehicle Route Problem 

3 Markovian Process 
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. پردازیممی فرآیندها این از استفاده با ریاضی مدل یک ارائه به قسمت این در در نهایت. باشندمی مفید بسیار ERP افزارنرم

 .است شده آورده فلوچارت صورت به طرح اجرای فرآیند کلی نمای 1 شکل در

 

شناخت فرآیند ها در بخش تامین 
و ارتباط آن با سایر بخش ها

شناخت فرآیند ها در بخش 
توزیع و (پشتیبانی و اجرائی

و ارتباط آن با سایر بخش ) پخش
ها

شناخت فرآیند ها در بخش 
و ارتباط آن با بازاریابی و فروش 

سایر بخش ها

حذف فرآیندهای غیر ضروری در 
این چهار بخش 

شناختن مساله و تعریف 
پارامترهای مساله به صورت 

ریاضی

مدل سازی مساله به صورت 
ریاضی

بهینه سازی مساله

حل مساله با داده های در مقیا  
کوچک شرکت بازرگانی و پخش 

سفیر

آنالیز حساسیت روی پارمترهای 
تا یر گذار در شرکت

تعیین دوباره ساست گذاری های و 
استرتژی های شرکت

اجرا کردن درست مساله در نرم 
GAMsافزار 

خیر

بلی

پایان شروع

طراحی یک ارچه فرآیند ها در یک 
شرکت پخش مویرگی

و شناخت فرآیند ها در بخش مالی 
ارتباط آن با سایر بخش ها

خیر

 
 (فلوچارت) طرح اجرای فرآیند کلی نمای. 1 شکل                                               

 

 ،(پخش و توزیع)اجرایی  و پشتیبانی تأمین، بخش 4 بین ، ارتباط5تا  2 هایشکل در کنیدمی مشاهده که طورهمان

 سایر با باشند،می مویرگی پخش صنعت در سازمانی هر در ناپذیرجدایی و اصلی واحدهای جزء که مالی و فروش و بازاریابی

 سایر با واحدها این اصلی فرآیندهای و کاری هایجریان است شده سعی هاشکل این در. است شده آورده مربوطه واحدهای

 با. کندمی شایانی کمک مویرگی پخش سازمان هر در یکپارچه کاری جریان برای که شود آورده استاندارد به صورت واحدها

 موجود جریانات بر عالوه یکپارچه، کاری جریان یک ارائه برای سفیر پخش و بازرگانی شرکت در شده انجام بررسی به توجه

 افزارنرم در هافرم طراحی برای و کند ایجاد رقابتی مزیت تواندمی پخشی صنعت هر برای که نیز آلایده کاری جریانات کاری،

ERP صورتبه و درست اگر پخشی صنعت هر در کاری جریانات این. است شده آورده نیز شود،می واقع مؤثر بسیار 

 ایجاد و بررسی کاری، هایجریان چنین از هدف و بردکاری را باال می وریبهره و کاری انتقال سرعت شود انجام سیستماتیک

 طورهمان. ببرد بین از سازمان در را بوروکراسی توجهی قابل طوربه تا باشد،می ERP افزارنرم در مختلف واحدهای بین ارتباط

 تعریف توانمی پخش صنعت تأمین زنجیره یک برای اییکپارچه و پیچیده بسیار ارتباط یک کرد، درک توانمی 6شکل  از که

 با کامپیوتری محیط یک باید حتماً دقیق صورت به کار جریان این اجرای و فرآیندها کل کردن سیستماتیک برای. کرد

 هر برای. دهدمی نشان مویرگی پخش صنعت هر برای را آلایده کاری جریان یک 6 شکل که شود ایجاد مشخص هایفرم

 کاری جریان کردن سیستماتیک برای کامپیوتری محیط یک در مشخصی فیلدهای با مشخصی فرم توانمی هاقسمت از کدام

 آلایده مفهومی برای طراحی واقع در. است ERP یکپارچه افزارنرم امر، این برای افزارنرم و محیط بهترین که شود ایجاد

 که های کاریجریان در پخشی سیستم هر ضعف که شودمی پیشنهاد 6 شکل کاری جریان مویرگی، پخش صنعت هر برای
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 و پیشنهادشده کاری هایجریان و موجود های کاریجریان ترکیب واقع در. باشندمی اند،شده مشخص قرمز رنگ به

 .کندمی موجود هایهزینه کردنکم و کارها انجام در بخشیدن سرعت به شایانی ، کمکERP افزارنرم در هاآن کردنیکپارچه

 

 

پشتیبانی و اجرائی

انبار

مالی

بازرسی و اداری

تامین

حقوقی

بازاریابی و فروش

تامین کنندگان اصلی

برنامه ریزی

مرجوعی و ضایعات کاال

با توجه به (شارژ کاالهای انبار
اطالعاتی که از بازاریابی و فروش 

)بدست می آورند

سفارش برای کاالهایی که یا به 
صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 

حمل خواهند شد

انعقاد قرارداد با بخش تامین برای 
صدور کاال

کاالی خواسته شده توس  بخش 
بازاریابی و فروش، کیفیت و قیمت 

مورد درخواست کاال

تاییدیه تمام قراردادها باید توس  
بخش حقوقی صورت گیرد

ه 
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ک

 

تامین

انبار

مالی

بازرسی و اداری

پشتیبانی و 
توزیع و (اجرائی

)پخش

حقوقی

بازاریابی و فروش

اعتبار دهی به 
مشتریان

برنامه ریزی

گزارش در مورد کیفیت کاال و تاریخ 
گذشته های کاال

اطالعات تمامی ابالغات

اعتبار سنجی مشتریان

انعقاد قرارداد با بخش تامین برای 
صدور کاال

سفارش کاالهای مورد درخواست

تاییدیه تمام قراردادها باید توس  
بخش حقوقی صورت گیرد

ه 
ام
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د ب
ر
ک
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ی
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ا 
ن ب
رد
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ه
وی
س
ت

گزارش کمبود کاالها

اطالعات تمامی گزارش ها

 
 سایر با( پخش و توزیع)اجرایی  و پشتیبانی بخش ارتباط. 3 شکل مویرگی پخش صنعت در واحدها سایر با تأمین بخش ارتباط. 2 شکل

 مویرگی پخش صنعت در واحدها

 

تامین

مالی

بازرسی و اداری

بازاریابی و فروش

حقوقی

پشتیبانی و اجرائی

انبار

برنامه ریزی

اطالعات در مورد کاالی خواسته 
شده که در سبد کاالی خرید بخش 

تامین قرار بگیرد

اطالعات در مورد موجودی کاال که 
به صورت آنالین در اختیار بخش 
بازاریابی و فروش قرار می گیرد

اطالعاتی در مورد تحویل بار، در 
مورد فاکتور کاالها، پی گیری 
مطالبات مشتری ها و اینکه کدام 
کاال به دست کدام مشتری برسد

تاییدیه تمام قراردادها، بازگرداندن 
پول، شکایت حقوقی و انجام 

ت امین مشتریان 
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بازاریابی و فروش

مالی

بازرسی و اداری

مالی

حقوقی

پشتیبانی و اجرائی 
)توزیع و پخش(

برنامه ریزی

به (نظارت بر رعایت آیین نامه ها 
 10طور م ال رعایت اصول چک 

)روزه

صورت وضعیت کاال

انجام مسائل حقوقی

ه 
ام
رن
د ب
کر
مل
 ع
ی
یاب
رز
و ا
ت 
شا
ار
گز

و 
ه 
یان
سال
ت 
ور
ص
ه 
ت ب
رک
ش
ی 
ها

ی 
یز
 ر
مه
رنا
و ب
ر 
کا
ه 
ش
نق
ن 
نی
چ
هم

و 
ه 
یان
اه
 م
ت
ور
ص
ه 
ر ب
کا
ی 
ها

نه
یا
سال

روال سالم کار

ر 
زا
 اف
رم
ر ن
 د
ها
ور
کت
فا
ی 
ام
تم
م 
ال
اع

ن 
 آ
از
ی 
مال
ش 
خ
ه ب
اد
تف
س
و ا
ر 
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ی
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تو
ت ا
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ص
ه 
ب

نظارت بر فرستاده شدن پول کاالها

کنترل فاکتورهای خرید 
کاال

 
 واحدها سایر با فروش و بازاریابی بخش ارتباط. 4 شکل

 مویرگی پخش صنعت در                  

 مویرگی پخش صنعت در واحدها سایر با مالی بخش ارتباط. 5 شکل
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 برای یکپارچه تأمین زنجیره برای ریاضی مدل یک ارائه به کاری، هایجریان کردن یکپارچه و مفهومی طراحی از بعد

 .است شده پرداخته( سفیر پخش و بازرگانی شرکت: موردی مطالعه)مویرگی  پخش صنعت

 پارامترها و هااندیس

 پارامترهای و هااندیس مویرگی، بایستی پخش صنعت یکپارچه تأمین زنجیره ریاضی سازیمدل برای ساکن به ابتدا

 .است شده پرداخته پارامترها و هااندیس این ارائه به زیر در که شود آورده ریاضی سازیمدل برای مربوطه

t :هاماه شماره tCF :کنندگانتضمین به مربوط مالی هایهزینه میانگین 

 ام t ماه در

j:  تریااان   هااایگروه یریاات   در مشاااا تباااط   مااد   بااا ار

 ام j( CRM)مشتریان

rtCR :منطق به ویزیتورها تخصیص هزینه میانگین r در ام 

 ام t ماه

i :کنندهتأمین i ام tCV :ماه در گیریسفارش و ویزیت ثابت هزینه میانگین t 

  ام

k :شرکت انبار در موجود کاالهای تعداد wrtTR :وسیله با کاال واحد یک مویرگی حمل هزینه w ام 

 ام t ماه در ام r منطق به

r :مویرگی فروش بخش در مربوطه مناطق تعداد wgtTG :وساایله با کاال واحد یک حمل هزینه w نوع ام g  

 و ایزنجیره    و تعاااونی   هااا،شاااهرساااتااان   عاااملین   ) ام

 ام t ماه در( هافروشعمده

w :فروش بخش در کاال پخش و توزیع هایوسیله تعداد 

 و ایزنجیره و تعاونی ها،شهرستان عاملین مویرگی،

 هافروشعمده

tCZ :ماه در کاال مرجوعی هزینه میانگین t ام 

g :ها،شهرستان عاملین هایبخش در فروش به مربوط 

 هافروشعمده و ایزنجیره و تعاونی

vtCC :مشتری ازای به رفتهازدست اعتبار هزینه میانگین 

 ام t ماه در ام v نوع

v :هاآن با ارتباط در شرکت که مشتریانی هایگروه تعداد 

 .شودمی رفتهازدست هزینه متحمل

tCP :شامل) مشتریان پرداختی عدم هایهزینه میانگین 

....(  و شکایت هایهزینه مشتریان، پرداختی عدم هایهزینه

 ام t ماه در

tM :ماه در بازار تحقیقات به مربوط ثابت هزینه t ام krtDR :منطق مشتریان تقاضای r کاالی برای ام k در ام 

 ام t ماه

tC :در مشتریان با ارتباط مدیریت به مربوط ثابت هزینه 

 ام t ماه

kgtDG :نوع مشتریان تقاضای g کاالی برای ام k ماه در ام 

t ام 

jtCV :گروه به مربوط متغیر هزینه j مدیریت در مشتریان 

 ام t ماه در مشتریان با ارتباط

itTdI :کنندهتأمین از کاال تحویل زمان i ماه در ام t ام 

tCS :     یز   و بررسااای  بااه مربوط   هزینااه   میااانگین  آنااال

 ام t ماه در کنندگانتأمین

rtTdR :منطق مشتریان به کاال تحویل زمان r ماه در ام t 

 ام

tCG :واحد)کاال  انتخاب و بررسی به مربوط هزینه میانگین 

 ام t ماه در( کیفیت تضمین و کنترل

gtTdG :نوع مشتریان به کاال تحویل زمان g ماه در ام t ام 



 

 

کارونامه راهبری و مدیریت کسب ویژه 68  

tCN :در کنندگانتأمین با مذاکره به مربوط هزینه میانگین 

 ام t ماه

µt :از کاالها تحویل برای مجاز حداکثری زمان 

 ام t ماه در شرکت به هاکنندهتضمین

tCL : یانگین نه  م   تضااامین، گرفتن از اعم)حقوقی  هزی

یش    یس   پ عقااد    نو بوط بااه   ....(  و قرارداد  قرارداد،   مر

 ام t ماه در کنندگانتضمین

 αt :مشتریان به کاالها تحویل برای مجاز حداکثری زمان 

 ام t ماه در ام r منطق

kitTK :از که ونقلیحمل)غیرمستقیم  ونقلحمل هزینه 

 واحد یک( آیدمی شرکت انبار به مستقیم ام i کنندهتأمین

 ام t ماه در ام i کنندهتأمین از ام k کاالی

tβ :مشتریان به کاالها تحویل برای مجاز حداکثری زمان 

 ام t ماه در ام g نوع

 

tH :ماه در انبارداری ثابت هزینه میانگین t ام ktR :کاالی برای شرکت انبار ظرفیت حداکثر k ماه در ام t 

 (تعداد اساس بر) ام

ktHV :کاالی واحد یک به مربوط انبارداری متغیر هزینه k 

 ام t ماه در ام

kr :کاالی حجم k ام  

 

ktHK : کاالی  به  مربوط انبارداری  متغیر هزینه k ماه  در ام  

t ام 

tW :ماه در شرکت کارکنان هزینه میانگین t ام 

tHS :ماه در انبار ضایعات ثابت هزینه میانگین t ام trθ :مشتریان به مربوط واحد هر ازای به جریمه هزینه 

 ام t ماه در ام r منطق

ktA :کاالی به مربوط ثابت دهیسفارش هزینه k ماه در ام 

t ام 

tgθ :نوع مشتریان به مربوط واحد هر ازای به جریمه هزینه 

g ماه در ام t ام 

 

 مدل گیریتصمیم متغیرهای

 متغیرهای اینجا در شود،می انجام غیرمستقیم یا و مستقیم صورت به که پخش صنعت در نقلوحمل نوع به بسته

 .داریم را شود آورده دست به ریاضی مدل از بهینه صورت به هاآن باید و دارد ارجحیت پخش صنعت برای که گیریتصمیم

krwtXR :کاالی مقدار k منطق مشتریان به شدهفرستاده ام 

r وسیله با w ماه در ام t (غیرمستقیم صورتبه) ام 

 

krtYR :کاالی مقدار k منطق مشتریان به شدهفرستاده ام 

r ماه در ام t (مستقیم صورتبه) ام 

 

kgwtXG :کاالی مقدار k نوع مشتریان به شدهفرستاده ام 

g وسیله با ام w ماه در ام t (غیرمستقیم صورتبه) ام 

kgtYG :کاالی مقدار k نوع مشتریان به شدهفرستاده ام g 

 (مستقیم صورتبه) ام t ماه در ام

 

kitXI :کاالی مقدار k کنندهتضمین از شدهخریداری ام i ام 

 ام t ماه در
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 ریاضی سازیمدل

 یک کاری جریان روی از توانمی حال پخش، صنعت به مربوط کاری جریان آوردندستبه و مفهومی طراحی از بعد

 با ارتباط مدیریت بازار، تحقیقات هایهزینه شامل که است شدهتشکیل  قسمت چند از هدف تابع. کرد ایجاد ریاضی مدل

 و کنترل واحد)کاال  انتخاب و بررسی کنندگان،تضمین آنالیز و بررسی) کنندگانتضمین به مربوط هایهزینه مشتریان،

 غیرمستقیم، ونقلحمل ،(کنندگانتضمین به مربوط حقوقی هایهزینه کنندگان،تضمین با مذاکره ،(کیفیت تضمین

 و ویزیت هایهزینه دهی،سفارش هایهزینه ،(انبار ضایعات هایهزینه و انبارداری هایهزینه)انبار  به مربوط هایهزینه

 و ایزنجیره تعاونی، ها،شهرستان عاملین هایبخش به حمل و مویرگی حمل از اعم حمل هایهزینه گیری،سفارش

 این. است مشتریان پرداختی عدم و رفتهازدست اعتبار کاال، مرجوعی هایهزینه مثل غیرمشهود هایهزینه و هافروشعمده

 :باشدمی زیر صورتبه هدف تابع

 

( ) ( . . .

( [(

t t t t t t t t t t t t t

t T

jt kt kt rt vt kit kit wrt krwt wgt kgwt

t T j J k K r R v V t T i I k K r R w W k K g G w W k K

rt krt krw

MinZ M C CS CG CN CL H HS CF CV CZ CP W

CV HK A CR CC TK X TR XR TG XG

DR XR



             

             

 
       

 

 



          

) ]) ( [( ) ])

.

t krt gt kgt kgwt kgt

r R k K w W g G k K w W

kt kit kt

i I

YR DG XG YG

H X HV


     



   



     



 

 :باشد ترنزدیک واقعی دنیای به ما مدل تا شوند دیده مدل در نیز هامحدودیت این باید هدف تابع از بعد

(1) ,krwt kgwt kit krt kgt

r R w W g G w W i I r R g G

XR XG XI YR YG k t
      

          

(2) ,kit kt

i I

XI R k t


   

(3) ( ) , ,krwt krt krt

w W

XR YR DR k r t


    

(4) ( ) , ,kgwt kgt kgt

w W

XG YG DG k g t


    

(5) . ( )kit it kit t

k K i I k K i I

XI TdI XI t
   

    

(6) . ( )krt rt krt t

k K r R k K r R

XR TdR XR t
   

    

(7) . ( )kgt gt kgt t

k K g G k K g G

XG TdG XG t
   

    

(8) , , , , 0kit krwt kgwt krt kgtXI XR XI YR YG  

 فرستاده مشتریان به مستقیم صورتبه که محصوالتی و انبار ظرفیت محدودیت( 1) محدودیت باال، هایمحدودیت در

 بیشتر نباید کهطوریبه دهد،می نشان را ام g نوع مشتریان و ام r مناطق مشتریان به شدهفرستاده محصوالت با را شوندمی

 .باشد است، شدهفرستاده  غیرمستقیم صورتبه که محصوالتی و انبار ظرفیت از
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 از کاال مقدار نباید که دهدمی نشان انبار ظرفیت با را ام i کنندهتأمین از شدهخریداری کاالی میزان( 2) محدودیت

 .کند تجاوز انبار ظرفیت

 مقادیر باید که دهدمی نشان را ام  g نوع مشتریان و ام r مناطق مشتریان تقاضای میزان ،(4) و( 3) هایمحدودیت

 .کند برآورد را مشتری نوع هر تقاضای مستقیم، ونقلحمل صورتبه یا و انبار از شدهفرستاده کاالی

 کاالها مجاز، زمانیک در باید کنندگانتأمین که هستند زمانی هایمحدودیت( 7) و( 6) و( 5) هایمحدودیت آخر در و

 مجاز، زمانیک در باید سفیر مویرگی پخش شرکت همچنین و دهند تحویل سفیر بازرگانی و پخش شرکت مرکزی انبار به را

 .دهد تحویل مشتریان انواع به را کاالها

 

 تحقیق شناسیروش       

 مقیاس در هاییداده از استفاده با است شده سعی آن در که هست، ایتوسعه-کاربردی تحقیق یک موجود تحقیق       

 .باشندمی کمی تحقیق این در موجود هایهم چنین داده .شود پرداخته آن حل و ریاضی مدل یک ارائه به کوچک

 شرکت واحدهای از هر کدام در که فرآیندهایی کلیه)سفیر  پخش و بازرگانی شرکت فرآیندهای شناخت ابتدا پروژه این در

 اطالعات از استفاده با سپس و شده انجام( فروش و ریزیبرنامه حقوقی، مالی، اجرایی، و پشتیبانی تأمین، مثل دارد وجود

به  GAMs افزارنرم در استفاده و آنالیز برای واقعی هاینیازمندی همه شرکت، خود مشتری با افزار ارتباطنرم در موجود

 دست آمده است.

 افزارنرم یک از استفاده با سپس و شده داده ارائه ریاضی مدل یک پارامترها، تعریف و هافعالیت کلیه شناخت و تعریف با

 شرکت برای کوچک مقیاس در شده،گرفته  نظر در ریاضی پویای هایمدل برای که (GAMs تخصصی افزارنرم) تخصصی

 .است شده انجام سفیر پخش و بازرگانی

 

 تحقیق هایمحدودیت و فرضیات بیان       

 است برخوردار واقعی سازیمدل برای باالتری قابلیت از یافتهتوسعه ریاضی مدل. 

 کنندمی عمل تراثربخش موجود هایروش با مقایسه در شدهارائه هایالگوریتم. 

 هایپژوهش واقعی، هایداده آوردندستبه برای و بوده کوچک مقیاس در طرح این برای شده آورده هایداده 

 .است الزم دیگری فراگیر

 است خوب نسبتاً بازار به کاال انتقال سرعت. 

 مراکز و مشتری تعدد مشکالت شده،فروخته کاالی وجه بازپرداخت و دهیسفارش سیستم متمرکزبودن دلیل به 

 .است نفر یک حساب طرف و ندارد وجود سفارش

 شودمی واحد منبع یک از پول پرداخت به منوط شرکت، مالی تأمین سیستم. 

 العملعکس تواندنمی تولیدکننده شرکت نباشد، تولیدکننده رضایت مورد توزیع سیستم عملکرد کهدر صورتی 

 .دهد نشان خود از سریع و مناسب

 تابع باید تولیدکننده و بود خواهد تولیدکننده مشیخط کنندهتعیین عمالً کنندهتوزیع شرکت بلندمدت، در 

 .باشد کنندهتوزیع تصمیمات

 در مشتریان و سفیر شرکت خود و کنندگانتأمین از اعم کلی تأمین زنجیره یک سفیر، مویرگی پخش شرکت در 

 .رسندمی مشتریان دست به غیرمستقیم هم و مستقیم صورتبه هم کاالها که شودمی گرفته نظر
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 هاداده تحلیل و تجزیه       

 کوچک مقیاس در Gams افزارنرم از است، شده آورده قبل بخش در که ریاضی مدل حل تحقیق از بخش این در

. است شده اعتبارسنجی سفیر پخش و بازرگانی شرکت از شده انجام هایبررسی صورتبه هاداده این همه. است شده استفاده

 کاالی نوع هر مقدار شود،می فرستاده عامل مشتریان یا و مویرگی منطقه هر به انبار از که کاالیی مقادیر بخش این در

 .شودمی تعیین هزینه کمترین با خاص کنندهتأمین از دریافتی

 

 هاداده       

 شده فرض انبار در شدهتعریف  کاال عدد 10 دارند، ارتباط CRM واحد با که مشتری 5 کننده،تأمین 4 مدل، حل برای

 وانت هایبا نام بار حمل وسیله نوع دو سازمان، در فقط شودمی فرض. است شده گرفته نظر در پخش برای منطقه 6. است

 مشتری 5 بین از همچنین. است شده فرض عاملین فروش برای بخش دو پخش، مناطق بر عالوه همچنین. داریم کامیون و

. شودمی رفتهازدست هزینه متحمل سازمان و هستند ناراضی ما سازمان از مشتری دو که شودمی فرض CRM با ارتباط در

 یک برای....  و مشتریان با ارتباط مدیریت و انبار ثابت هایهزینه بازار، تحقیقات از اعم هدف تابع در شدهتعریف ثابت هزینه

 .است شده گرفته نظر در تومان میلیون 2 ماه

 C(j): است شده فرض 1 جدول صورتبه CRM با ارتباط در مشتری 5 متغیر هایهزینه همچنین

 

 CRM با ارتباط در مشتریان متغیر هایهزینه. 1 جدول

 

 

 

        

 زیر صورتبه شودمی نگهداری انبار در که هر ماه در 10 تا 1 کاالهای از هر کدام برای انبارداری متغیر هایهزینه

 h(k): است شدهتعریف 

 

 انبارداری متغیر هایهزینه. 2 جدول

 

 A(k): است شده فرض زیر صورتبه نیز k کاالی مقدار هر ازای به دهیسفارش هایهزینه

 

 دهیسفارش هایهزینه. 3 جدول

 10 کاالی 9 کاالی 8 کاالی 7 کاالی 6 کاالی 5 کاالی 4 کاالی 3 کاالی 2 کاالی 1 کاالی

400000 500000 450000 300000 600000 250000 750000 80000 1400000 0 

 5 مشتری 4 مشتری 3 مشتری   2مشتری 1 مشتری

100000 200000 150000 250000 300000 

 10 کاالی 9 کاالی 8 کاالی 7 کاالی 6 کاالی 5 کاالی 4 کاالی 3 کاالی 2 کاالی 1 کاالی

500 1000 2500 3500 2000 2500 1500 1000 7000 2000 
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های اعتبار از همچنین هزینه و 4 جدول صورتبه هر ماه در نیز مویرگی پخش منطقه 6هر  کردنویزیت هزینه مقدار

 C(r)، C(v) :است شدهگرفته  نظر در 5 جدول صورتبه ماه یک در 2 و 1 ناراضی برای مشتریان رفتهدست

 

 رفتهدست از اعتبار هایهزینه. 5 جدول                                       ویزیت هایهزینه. 4 جدول                                

 ناراضی مشتریان برای                                                                                                                       

 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1 منطقه

40000

0 

50000

0 

45000

0 

35000

0 

60000

0 

25000

0 
 

 2 ناراضی مشتری 1 ناراضی مشتری

1500000 2500000 
 

  

 

 آن نتوانیم که مویرگی پخش برایg  عاملین منطقه تقاضای و r منطقه تقاضای واحد هر ازای به جریمه هزینه مقدار       

 θ، (g)θ(r: )است شده آورده 7 و 6 جداول در کنیم، برآورد را تقاضا

 

              

 

 

 

                 

 

  

 مویرگی پخش برایg  عاملین منطقه تقاضای واحد هر ازای به جریمه هایهزینه. 7 جدول

 

 

 

  R(k)   است:  شدهتعریف زیر صورتبه فرضی به شکل نیز خاص ماه یک در کاال هر برای انبار ظرفیت مقدار

 

 کاالها از کدام هر برای انبار ظرفیت. 8 جدول

 10 کاالی 9 کاالی 8 کاالی 7 کاالی 6 کاالی 5 کاالی 4 کاالی 3 کاالی 2 کاالی 1 کاالی

9000 20000 10000 15000 60000 18000 2000 4000 1000 13000 

 

 فرض زیر صورتبه کنندمی حمل که کاالیی نوع براساس کنندهتأمین 4 از که کاالیی واحد هر ازای به حمل هزینه

 T(k,i): است شده

 

 

 

 منطقه

1 

 منطقه

2 

 منطقه

3 

 منطقه

4 

 منطقه

5 

 منطقه

6 

1000 800 1200 7000 1500 500 

 2 عاملین منطقه 1 عاملین منطقه

50000 70000 

واحد  هر ازای به جریمه هایهزینه. 6 جدول

 مویرگی پخش برای r منطقه تقاضای
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 هاکنندهتأمین از کاال واحد هر ازای به حمل هزینه. 9 جدول

 4 کنندهتأمین 3 کنندهتأمین 2 کنندهتأمین 1 کنندهتأمین 

 90 80 70 100 1 کاالی

 90 80 70 100 2 کاالی

 90 80 70 100 3 کاالی

 50 40 30 20 4 کاالی

 25 40 20 110 5 کاالی

 90 80 85 95 6 کاالی

 48 75 55 50 7 کاالی

 90 180 170 200 8 کاالی

 130 50 75 120 9 کاالی

 40 20 150 100 10 کاالی

 

 ام r مناطق به کامیون یا و وانت وسیله توسط که کاالیی نوع براساس انبار از که کاالیی واحد هر ازای به حمل هزینه

 T(w,r)،T(w,g): است شده فرض 11 و10 جداول در شودمی حمل امg  مناطق به و

 

 ام r مناطق به کامیون یا وانت انبار توسط از کاال واحد هر ازای به حمل هزینه. 10 جدول

 

 

 

 

 انبار  از کاال واحد هر ازای به حمل هزینه. 11 جدول

 ام g مناطق به کامیون یا وانت توسط

 

 

 

 

 

 D(k,r)، D(k,g): آوریممی را ام g عاملین و ام r مناطق تقاضای به مربوط هایداده نیز آخر در

 

 

 

 

 

 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1منطقه 

 160 80 20 70 150 200 وانت

 42 22 5 20 40 50 کامیون

 عاملین منطقه 

1 

 عاملین منطقه

2 

 700 500  وانت

 450 400 کامیون
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 کاال نوع هر برای ام r مناطق تقاضای. 12 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام برای هر نوع کاال g. تقاضای مناطق 13جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است شدهانجام  ماه یک برای محاسبات همه و است شده گرفته نظر در تومان براساس هاهزینه همه: تبصره

 

 حساسیت آنالیز

 صورتبه مدل در شدهتعریف  گیریتصمیم متغیرهای از هرکدام مقادیر شد، اجرا افزارنرم در که باال هایداده طبق

 تومان میلیون 65 ماه یک در گرفته صورت هایهزینه کل میانگین طوربه. )شد اجرا 65،085،000 کلی هزینه با آمیزموفقیت

 منطقه 

1 

 منطقه

2 

 منطقه

3 

 منطقه

4 

 منطقه

5 

 منطقه

6 

 400 350 200 700 600 500 1 کاالی

 240 900 850 1000 700 700 2 کاالی

 950 1100 1400 800 1200 1000 3 کاالی

 900 50 0 200 430 740 4 کاالی

 0 2000 700 600 400 500 5 کاالی

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6 کاالی

 20 30 150 40 70 60 7 کاالی

 150 300 250 300 200 200 8 کاالی

 100 30 25 20 15 10 9 کاالی

 450 750 1100 900 850 800 10 کاالی

 2 عاملین منطقه 1 عاملین منطقه 

 6000 4000 1 کاالی

 7500 7000 2 کاالی

 12000 10000 3 کاالی

 0 5000 4 کاالی

 4000 5000 5 کاالی

 10000 10000 6 کاالی

 700 600 7 کاالی

 0 2000 8 کاالی

 0 170 9 کاالی

 8500 8000 10 کاالی
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 Gams افزارنرم در گیریتصمیم متغیرهای برای شدهمحاسبه مقادیر همه.( آمد دست به کارمندان حقوق احتساب بدون

 .است شده آورده

 

 گیرینتیجه

 دینامیکی و پویا کامالً صورتبه هاهزینه کردن بهینه چنینهم و فرآیندها کردن بهینه در مورداستفاده هایمدل امروزه 

 به رسیدن هامدل این حل آن از ترمهم و هامدل این از هدف .شودمی طراحی( ایدورهچند هم و ایدورهتک صورتبه هم)

 مطرح هدف تابع عنوان تحت سازیبهینه و ریاضی مسائل در که مطلوبیت این است. همچنین مطلوبیت در بهینه حالت

در  و پردازیممی یافتیم،دست بدان که نتایجی تمامی ارائه به بخش این در .باشد داشته را مختلف هایحالت تواندمی است

 .شودمی ارائه آتی تحقیقات انجام برای هاییپیشنهاد نیز نهایت

مشتریان پرداخته  تا کنندگانتأمین از تأمین زنجیره به مربوط جریانات و فرآیندها کل در این پروژه در ابتدا به شناسایی 

 هایهزینه از هر کدام برای ریاضی مدل یک سیستم و ارائه از زائد جریانات و فرآیندها شده است. در بخش بعدی به حذف

 ... و ضایعات هزینه ی،انباردار هزینه ها،سفارش هزینه ونقل،حمل هزینه مثل مویرگی پخش صنعت برای موردبررسی

 مویرگی آنالیز شده است. پخش صنعت برای حساس و ویژه پارامترهای شناسایی و حساسیت پرداختیم. در بخش آخر نیز

 

 آتی هایپژوهش برای هاپیشنهاد ارائه

 هایداده برای را مدل این توانیممی است، شدهاستفاده  کوچک مقیاس در هاداده از تحقیق این در چون 

 دست به برای همچنین. داد تعمیم سفیر بازرگانی و پخش شرکت کامل هایمحدودیت با و بزرگ مقیاس در واقعی

 .کرد تعریف عنوان این با ایپروژه توانمی دقیق مقیاس در هاداده این آوردن

 نمودار این از آتی کارهای برای توانمی که شد ارائه کامل طوربه شرکت این برای فرآیندی جریان نمودار 

 .کرد استفاده شرکت این ERP افزارنرم سیستم تحلیل در مربوطه فیلدهای و فرم طراحی در فرآیندی جریان

 شود. بهتر مسئله مطلوبیت که کرد ارائه ایگونهبه توانمی را مسئله مدل 
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 تهران بهادار اوراق بورس در هابانک در هیسرما ساختار و رهیمد تیأه بیترک

 

 2ینیحس یلیل ، *1یکو ر یمهد

 
 رانیا تهران، ن،یمع شهیاند آزاد یعال یآموزش مؤسسه ،Post DBA دوره آموختهدانش 1

kosari_mahdi_dvm@yahoo.com 
 رانیا تهران، ن،یمع شهیاند آزاد یعال یآموزش مؤسسه ،Post DBA دوره آموختهدانش 2

 

 دهیچک

 قلمرو. است بوده هابانک در هیسرما ساختار بر آن یهایژگیو و رهیمد تیأه ساختار و بیترک ریثأت یبررس ،قیتحق نیا هدف

 .است بوده 1395 تا 1391 یهاسال ی،زمان قلمرو و تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت قیتحق نیا یمکان

 قرار مدنظر روش و تیماه براساس قاتیتحق انواع یبندطبقه چهچنان دارد، قرار یکاربرد قاتیتحق هزمر در حاضر قیتحق

 یهمبستگ قاتیتحق هدست در زین روش نظر از و داشته قرار یفیتوص قاتیتحق هزمر در تیماه لحاظ از حاضر قیتحق رد،یگ

 هایدادههمچنین بخشی از . شد استفاده ایکتابخانه روش از اطالعات، و هاداده آوریجمع برای پژوهش این در. گیردقرار می

 بورس ماهنامه و توضیحی هاییادداشت مالی، هایصورت بهو مراجعه  نمونه هایشرکت هایداده آوریجمع طریق از پژوهش

 منظور به. شدند انتخاب یآمار نمونه عنوان به شرکت 20 تعداد ،کیستماتیس حذف روش براساس. گردآوری شد بهادار اوراق

 ابتدا هاداده تحلیل منظور به. است شده گرفته بهره استنباطی و توصیفی آمار از ،شده آوریجمع هایداده تلخیص و توصیف

 ونیرگرس آزمون از سپس و برا – جارک آزمون و هاسمن آزمون مر،یل F آزمون انس،یوار یناهمسان یهاآزمونشیپ

 قیتحق جینتا خالصه. است شده استفاده( Eviews افزارنرمگیری از با بهره) قیتحق یهاهیفرض رد یا دأییت یبرا رهیمتغچند

ای رابطه هابانک در هیسرما ساختار با رهیمد تیأه تیجنس بیترک و رهیمد تیأه در رموظفیغ رانیمد نسبت داد نشان

 در هیسرما ساختار بر رهیمد اتیه اعضاء یمال تخصص. دارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اندازه وندارد 

 .دارد ریثأت هابانک

 هابانک ه،یسرما ساختار ره،یمد تیأه ساختار هیأت مدیره، بیترک :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 حداکثرکردن. رودیم شمار به هاشرکت اهداف نیترمهم جمله از بلندمدت در سهامداران ثروت شیافزا و ارزش جادیا

 .دارد یمال مینأت به نیاز نیز سودآور یهاپروژه یاجرا. باشدیم هاآن توسط سودآور یهاپروژه یاجرا مستلزم هاشرکت ارزش

 یمال مینأت نوع انتخاب. باشدیم اثرگذار هاشرکت هیسرما ساختار بر یاهیسرما مخارج مینأت یبرا موجود یهایاستراتژ

. گذاردیم ثیرأت شرکت کل ارزش بر نیز هیسرما ساختار و هیسرما مطلوب ساختار بر وام گرفتن ای دیجد سهام انتشار از اعم

 یمال منابع مینأت یبرا که ییهانهیهز و هاآن یمال مختلف منابع شناخت و درک ،هاشرکت هیسرما ساختار کردنبهینه یبرا

 ارزش یحداکثرساز جهت یمال مینأت درباره یگیرتصمیم منظور به هاشرکت یمال رانیمد یبرا شوند،یم متحمل مختلف

 ایفا کنندهتعیین نقشی گذاریسرمایه هایتصمیم در هاشرکت هیسرما ساختار .است برخوردار یخاص اهمیتاز  شرکت

 اندازه ها،دارایی بازده نرخ سهام، بازده همچون عواملی و مالی اهرم بین رابطه وجود بیانگر قبلی هایپژوهش از برخی .کندمی

ی عیود) است شرکت تجهیزات و آالتماشین اموال، خالص و سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت شرکت،

 دیبا مناسب رشد هایفرصت با ییهاشرکت رانیمد که کنندیم انیب هیسرما ساختار هایتئوری(. 1394، همکاران و نوقابی

 هایفرصت اییمزا از بود نخواهند قادر دهند، شیافزا را خود یخارج یبده زانیم هاآن اگر رایز ند،ینما انتخاب کمتری اهرم

 با ییهاشرکت رانیمد رایز شود،یم جادیا اهرم و یآت رشد انیم یمنف ارتباط جهینت در و کنند استفاده شانگذاریهیسرما

 کنترل را رشد هایفرصت که ییهاونیرگرس در تواندیم یجینتا نیچن. کرد خواهند انتخاب را نییپا اهرم باال، رشد فرصت

 .باشد داشته وجود کنند،یم

 

 ینظر یمبان

 نیا که است سهام و یبده بیترک نییتع عام، یسهام یهاشرکت در یمال رانیمد ماتیتصم نیتریاصل از یکی

 هینظر نیا بر ه،یسرما ساختار در یسنت دگاهید .شود اتخاذ سهامداران ثروت حداکثررساندن به یراستا در دیبا ماتیتصم

 از توانیم را هیسرما ساختار مدرن اتینظر آغاز اما. داد شیافزا را شرکت ارزش اهرم، از استفاده با توانیم که بود استوار

 در. است هیسرما ساختار از مستقل شرکت ارزش خاص، طیشرا تحت کردند اظهار که دانست لریم و یانیلیمود هیاول مقاله

 به هاسازمان اتیح و شودیم رد ای رفتهیپذ ،شده لیتنز آن توسط هاپروژه که باشدیم ینرخ همان ،هیسرما نهیهز واقع

 تحت هم را گرید یهاسازمان تواندیم سازمان کی هیسرما ساختار البته. است وابسته سودآور یهاپروژه یاجرا و انتخاب

 که دارد یبستگ نیا به هم هاسازمان نیا اتیح ادامه که چون ،...و هابانک ،یگذارهیسرما یهاشرکت مثل دهد قرار ریثأت

 ادامه خود اتیح به جهینت در و نموده درآمد کسب قیطر نیا از و کنند شرکت گرید یهاسازمان یمال نیمأت در دنبتوان

 انجام جهت ازیموردن یمال نیمأت. دارند ازین یمال نیمأت به اتیح ادامه و هاپروژه انجام شدن، جادیا یبرا هاشرکت. دهند

 .باشد سهام صاحبان حقوق ای و هایبده محل از تواندیم شرکت یمال ساختار اصالح منظور به ای و شرکت یآت یهاطرح

 ساختار نییتع و یمال مختلف منابع از استفاده خصوص در یریگمیتصم درواقع باشد،یم یمهم اریبس موضوع هیسرما ساختار

 روهروب آن با همواره رانیمد کهی لئمسا نیترمهم از یک. یگرددیم سهامداران ثروت حداکثرشدن موجب هیسرما مطلوب

 خود خاص نهیهز کی هر که کنند نیمأت مختلف یمال منابع از را خود یمال یازهاین توانندیم هاشرکت که است نیا هستند

 سکیر شتر،یب یبده از استفاده طرف کی از. کندیم برقرار را بازده و سکیر نیب موازنه ه،یسرما ساختار استیس. دارد را

 یبرا هاسازمان. گرددیم منجر یشتریب انتظار مورد بازده نرخ به گر،ید طرف از و کندیم شتریب را شرکت یسودآور انیجر

 طیمح در که ییهاتیمحدود و عوامل ریسا نیهمچن و خود یهاتیمحدود و هاییتوانا به توجه با خود یهایریگمیتصم

 توانندینم و هستند روهروب مشکل با هیسرما نهیبه ساختار انتخاب یبرا هاآن حال نیا با اما .رندیگیم میتصم دارد وجود خارج
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 ریسا رییتغ با هیسرما ساختار راتییتغ قیتطب عدم نیا سفانهأمت .دهند قیتطب گوناگون عوامل راتییتغ با را خود سرعت به

 نهیهز جهینت در و هیسرما ساختار که است شده باعثمسأله  نیا و کشورهاست ریسا از دتریشد یرانیا یهاشرکت در عوامل

 با رقابت در هاآن قدرت کاهش و یرانیا یهاشرکت یباال سکیر و هانهیهز شیافزا باعث جهینت در و باشد نهیربهیغ هیسرما

 .است گشته یالمللنیب یهاشرکت

 نسبت شودیم منعکس ترازنامه چپ سمت در که شرکت کی مختلف یمال منابع بیترک یچگونگ به هیسرما ساختار

 دهند قرار یمناسب تیوضع در را سهام صاحبان حقوق به یبده نسبت تا رودیم انتظار هاشرکت از امروزه .شودیم داده

 یبرا یمال رانیمد که است یموارد نیترمهم از یکی هیسرما ساختار نییتع .(1395 ،لنگرودی نوربخش و یبهبهانمیر)

 ساختار بیترک نیبهتر نییتع قیطر از که هستند نیا دنبال به همواره هاشرکت. ندامواجه آن با یمال اهداف به یابیدست

 در هیسرما ساختار راتییتغ و التیتعد سرعت(. 1395 ی،ریشاهمیی و ایحی) برسانند حداکثر به را شرکت ارزش ،هیسرما

 ،یعباد و یذورق) باشدیم یقو یشرکت تیحاکم یدارا یهاشرکت از شتریب فیضع یشرکت تیحاکم یدارا یهاشرکت

1394.) 

 و نهیپرهز یهاروش یگاه هاآن نند،یگزیبرم را مختلف هیسرما یساختارها مختلف یهاتیموقع در هاسازمان

 عدم از موقعهب تطابق عدم(. 1394 همکاران، و یحجاز) کنندیم انتخاب را سکیپرر و نهیهزکم یهاروش یگاه و سکیرکم

 تیفعال تداوم یبرا ازین مورد یمال منابع چگونه شرکت که نیا. شودیم یناش هیسرما ساختار با رهایمتغ ریسا رابطه شناخت

 و هیسرما ساختار (.1394 پور،میابراه و یرینص) دهدیم شکل را شرکت هیرماس ساختار تینها در د،ینمایم نیمأت را خود

 یادیز یهاکمک تواندیم موضوع دو نیا به توجه .باشدیم یحسابدار و یمال مباحث در مهم اریبس مبحث دو ،سود تیفیک

 ثروت بر اثرگذار و یدرون عامل کی عنوان به شهیهم ،هیسرما ساختار آن در که باشد مناسب یهایگذارهیسرما جهت در

 .ردیگیم قرار یجد یبررس مورد سهامداران

ی مال منابع نیمأت یبرا بزرگ یهابانک توسط شده استفاده هیسرما ساختار حیتوض یپ در مطالعات از یاریبس

( 1984) ماجلوف و رزیما و( 1984) رزیما مراتب سلسله هینظر قات،یتحق برجسته خط کی. بودند خود یهایگذارهیسرما

 منابع از استفاده در تیاولو بیترت یدارا هابانک انتخاب، نامطلوب یهانهیهز لیدل به که کندیم استدالل هینظر نیا. است

 مدتکوتاه یبده ،یبده از شیب انباشته سود از دهندیم حیترج هابانک که دینمایم ینیبشیپ هینظر نیا. هستند خود یمال

 و رانیمد نیب در اطالعات تقارن عدم از مراتب سلسله نیا. ندینما استفاده سهام از شیب یبده و بلندمدت یبده از شیب

 بر رهیمد تیأه بیترک ریثأت لیتحلوهیتجز و یمراتب سلسله هینظر براساس مطالعه نیا. شودیم یناش یخارج گذارانهیسرما

 شیافزا به منجر ثرترؤم و ترمستقل رهیمد تیأه کی که میزنیم حدس ما. است شده بنا بانک یمال نیمأت منابع ساختار

 با انتخاب نامطلوب یهانهیهز کاهش جهینت در و مردم عموم به یداخل عوامل توسط شده ارائه اطالعات تیکم و تیفیک

 بر رهیمد تیأه یهایژگیو اااریثأت لیوتحلهیتجز به ما ،هیفرض نیا شیآزما یبرا .گرددیم مراتب سلسله هینظر به توجه

این  رد،یگیم قرار یبررس مورد نجایا در که یقاتیتحق پرسش گر،ید عبارت به. میپرداخت یمال نیمأت مختلف منابع ساختار

 ،کمتر اطالعات تقارن عدم کهنیا به توجه با. نه ای است رگذاریثأت یمال منابع ساختار بر رهیمد تیأه بیترک ایآ که است

 سهام صاحبان حقوق از استفاده بر ترمستقل رهیمد تیأه کی یرگذاریثأت گردد،یم انباشته سود از یکمتر استفاده به منجر

 یبرا. شودیم محسوب بانک نیا سهام صاحبان حقوق از یبخش ،انباشته سود که چرا باشد دشوار یامر یابیارز در تواندیم

 یعنی) یداخل سهام دیتول و یخارج سهام بر رهیمد تیأه بیترک ریثأت لیوتحلهیتجز به حاضر مطالعه له،أمس نیا به پرداختن

 ،باشد ازین یبده با هیسرما نیمأت به که یصورت در کندیم ینیبشیپ مراتب سلسله ن،یا بر افزون. پردازدیم( انباشته سود

 انباشته، سود به را بانکی مال نیمأت منابع ما .دینما استفاده مدتبلند یبده یجا به مدتکوتاه یبده از دیبا بانک گاهآن
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 هر ساختار و رهیمد تیأه بیترک نیب ارتباط لیتحلوهیتجز به آن از پس. مینمود کیتفک مدتبلند یبده و مدتکوتاه یبده

 حاصل جینتا شاهد، ای کنترل یرهایمتغ از یاگسترده مجموعه نمودن کنترل از پس. میپرداخت یمال نیمأت منابع نیا از کی

 در مستقل رانیمد نسبت که دهیگرد مشخص خاص، طور به. نمودند تیحما شده ارائه یهاهیفرض از یتجرب قاتیتحق از

 با یمثبت ارتباط زین رهیمد تیأه استقالل ن،یا بر عالوه. دارد یخارج یمال منابع نیمأت نسبت با مثبت ارتباط رهیمد تیأه

 ترمستقل رانیمد با یهابانک ن،یا بر افزون. مدتکوتاه یهایبده تا دارد تربلندمدت یهایبده از متشکل یبده ساختار

 ارائه را یشواهد ،جینتا نیچنهم. هستند بلندمدت یهایبده از یشتریب یخارج سهام از متشکل یاهیسرما ساختار یدارا

 یسو به را شرکت تواندیم ییراجرایغ سیرئ آن در که ییجا و رهیمد تیأه تیجنس شتریب تنوع کهنیا بر یمبن ندینمایم

 و مشخصات از یتعداد یازا به جینتا نیا ،سازد رهنمون ترمدتبلند یمال نیمأت منابع از متشکل هیسرما ساختار کی

 تیحاکم ریثأت نهیزم در شده انجام یتجرب یکارها بسط به مطالعه نیا. باشندیم مستحکم و یقو استحکام، یهاآزمون

 تیأه ساختار از یخاص صفات بر حاضر مطالعه تمرکز نخست،. انجامدیم یاصل قیطر سه به هیسرما ساختار بر یشرکت

 ای رعاملیمد که یصورت در و رهیمد تیأه اندازه زن، رانیمد نسبت ای ونیفراکس مستقل، رانیمد کل تعداد یعنی ره،یمد

 از یاریبس رایز ،باشدیم تیاهم حائز متمرکز لیتحل و هیتجز نیا. است باشد، زین رهیمد تیأه سیرئ ییاجرا ارشد ریمد

 دارندگان نفع به هم و سهامداران نفع به هم که باشند یتیحاکم یهادستگاه بر مشتمل است ممکن یتجمع یهاشاخص

 .شودیم محسوب یضدتصاحب یهادستگاه از یحالت که باشدیم قرضه اوراق

 یمال نیمأت منابع مختلف انواع با رابطه در یمختلف یتجرب یامدهایپ ،مراتب سلسله یتئور که ییجاآن از ،یثان در

 یبده و مدتکوتاه یبده ،یخارج سهام انباشته، سود نسبت بر رهیمد تیأه ساختار ریثأت لیتحلوهیتجز به مطالعه نیا دارد،

 مبحث به و نموده ارائه هیسرما ساختار نییتع نهیزم در را یدیجد یهانشیب مطالعه نیا ت،ینها در. پردازدیم بلندمدت

 :میهست تاالؤس نیا به دادن پاسخ یپ در قیتحق نیا در .دیافزایم هیسرما ساختار یهاهینظر

 دارد؟ ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه در رموظفیغ رانیمد نسبت ایآ -1

 دارد؟ ریثتأ هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اندازه ایآ -2

 دارد؟ ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه تیجنس بیترک ایآ -3

 دارد؟ ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اعضاء یمال تخصص ایآ -4

 

 پیشینه تحقیقات داخلی 

مالکیت به بررسی تأثیر  "مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایهتأثیر "( در تحقیقی با عنوان 1395فخاری و فصیح )

نتایج حاصل از این تحقیق نشان پرداختند.  تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت خانوادگی بر ساختار سرمایه

 چنین رشد وبررسی دارد. هم های موردمعناداری بر ساختار سرمایه شرکتدهد که مالکیت خانوادگی تأثیر مثبت و می

 سرمایه بازار در هاشرکت ۀیسرما ساختار و خانوادگی مالکیت بین رابطۀ بر داریو معنی مثبت کنندهسودآوری هم اثر تعدیل

 دارد. ایران

 ساختار بر ثرؤم یشرکت برون و درون عوامل یبررس" عنوان تحت خود پژوهش در( 1394) همکاران و بینوقا یعیود

 هیسرما ساختار بر یشرکت و یاقتصاد یرهایمتغ ریثأت یبررس به ،"یفاز میتصم درخت یشناسروش از استفاده با هیسرما

 یدیکل عامل 31 موضوع، ینظر یمبان و اتیادب یبررس از پس. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در رفتهیپذ یهاشرکت

 یمال اطالعات از پژوهش یرهایمتغ یریگاندازه یبرا. شد یریگاندازه ریمتغ 22 کمک به و ییشناسا هیسرما ساختار بر ثرؤم

 و هیسرما ساختار نیب روابط از یمدل ،یبندطبقه تمیالگور کمک به هاداده لیوتحلهیتجز جهینت در. شد استفاده هاشرکت



 

 

وکار اندیشه معین مجله تخصصی کسب 81  

 ،ینگینقد عامل پنج آن، از حاصل جینتا طبق و بوده الگو یک از متشکل مدل نیا. دیگرد ارائه و جادیا آن بر ثرؤم عوامل

. هستند برخوردار درصد کی از شیب تیاهم سطح از صنعت اهرم انهیم و هاییدارا قهیوث سطح شرکت، اندازه ،یسودآور

 عوامل انیم از. باشدیم یشرکتبرون عوامل به نسبت یشرکتدرون عوامل شتریب تیاهم انگریب پژوهش جینتا نیهمچن

 .شدند شناخته ترتیاهم با عوامل ریسا به نسبت یسودآور و ینگینقد عوامل زین یشرکتدرون

 

 پیشینه تحقیقات خارجی

عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و تأثیر آن بر سررسید "ای با عنوان ( در مقالهUllah et al., 2017اواله و همکاران )

به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه پرداختند. طبق تحلیل آنان نتایج تحقیقات  "نساجیهای صنعت بدهی شرکت

گونه ارتباط معنادار با سررسید بدهی ندارد. از طرفی سودآوری و عمر شرکت بر های رشد، هیچحاکی از آن بود که فرصت

 ساختار سرمایه و سررسید بدهی تأثیرگذار است.

شهرت حسابرس، مدیریت سود و "با عنوان خود  قاتیدر تحق (Magnis and Iatridis, 2017) مگنس و ایاتریس

با استفاده از مدل ها پرداختند. در بانک هیسود و ساختار سرما تیریمد برشهرت حسابرس  تأثیر یبه بررس "ساختار سرمایه

 تیریمعنادار بر مد طوربه  عتاندازه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنپژوهش آنان نشان داد  جینتارگرسیون خطی، 

 است. رگذاریثأها تبانک هیسود و ساختار سرما

 

 پژوهش روش

 ای مانع کی ز،یچ کی درباره کهآن نخست. است مطالعه مورد مسئله کردنمشخص پژوهش، ندیفرآ در گام نیدشوارتر

 پژوهش اهداف ت،یماه نوع، دیبا ابتدا پژوهش هر در .است نییتع ازمندین که یدیترد دارد، وجود دیترد مبهم تیموقع کی

 .افتی دست هاتیواقع به معتبر یهاراه از و مناسب ابزار و قواعد از استفاده با بتوان تا شود نیمع آن دامنه و

 .باشدیم یدادیروپس آن جهت و یکاربرد قاتیتحق نوع از هدف، یمبنا بر یبندطبقه نظر از حاضر پژوهش ،نیبنابرا

 از پژوهش تیماه و روش نظر از حاضر، پژوهش نیهمچن. است خاص نهیزم کی در یکاربرد دانش توسعه ،یکاربرد قیتحق

 است یبررس مورد یهادهیپد ای طیشرا کردنفیتوص آن هدف که لیدل نیا به یفیتوص. باشدمی یهمبستگ و یفیتوص نوع

 .است موردنظر رهایمتغ نیب رابطه ،پژوهش نیا در کهنیا لیدل به یهمبستگ و باشدیم موجود طیشرا شتریب شناخت یبرا و

 یهاداده براساس یکنون طیشرا در رابطه نیا وجود اثبات یپ در و پرداخته رهایمتغ نیب روابط یبررس به حاضر پژوهش

 . پردازدیم موضوع یبررس به دادهایرو وقوع از پس پژوهشگر که شودیم استفاده یزمان یدادیروپس روش از. باشدیم یخیتار

 

 یآمار نمونه و جامعه

 صفت چند یا یک دارای مشخص جغرافیایی مقیاس یک در که افرادی و عناصر کلیه از ستا عبارت آماری جامعه

 جامعه. نمود مطالعه بزرگتر آماری جامعه یک از تردقیق را آن توانمی باشد ترکوچک آماری جامعه هرچه. باشند مشترک

ی زمان بازه کی در که بوده تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته یاعتبار و یمال سساتؤم و هابانک ،حاضر تحقیق آماری

 .باشندیم قیتحق یآمار جامعه ،1395 تا 1391 سال از ساله، 5
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 یآمار نمونه حجم و یریگنمونه روش

 

 هابانک یبرا شدهاعمال یهاتیمحدود -1 جدول

فیرد تیمحدود شرح   تعداد 

 32 تیمحدود اعمال از قبل یو اعتبار یسسات مالؤها و مکل بانک تعداد 1

(4) ه است.نبود سال هر اسفندماه آخر هاآن یمال سال انیپا 3  

(3) .بودند داده رییتغ را خود یمال سال یبررس مورد دوره یط که ییهابانک 4  

(5) .نبود موجود آزمون مورد یهاسال هیکل در یبررس مورد یرهایمتغ اطالعات 6  

 20 ماندهیباق یهابانک کل جمع

 

 و باشدیم کیتماتیسس یحذف یریگنمونهبه روش  قیتحق نیانتخاب نمونه ا معیار ی،آمار جامعه محدودبودن لیدل به

 به عنوان نمونه انتخاب شدند. یو اعتبار یمال مؤسسهبانک و  20تعداد  ،رونیا از

 

 هاآن یریگاندازه نحوه و رهایمتغ یاتیعمل فیتعر

 است. یو کنترل وابسته مستقل، ریمتغ به هاآن یبندمیتقس رها،یمتغ یبندطبقه یبرا راه نیدتریمف و نیترمهم

و  یژگیو کیمستقل،  ریآن است. متغ یریرپذییتغ ینیبشیپ ای حیاست که هدف محقق تشر یریوابسته، متغ ریمتغ

که به  است یریمتغ زین یکنترل ریمتغ. ردیگیمقرار  یوابسته توسط محقق مورد بررس ریاست که اثر آن بر متغ تیخصوص

 (.1391 ،ی)خاک ردیگیمقرار  یمورد بررس رها،یمتغ ریوابسته از اثر سا ریمستقل بر متغ ریاثر متغ کیمنظور تفک

 نیپژوهش و همچن یزیرطرحو  کردنیمفهومکه در  یاژهیو تیو اهم یسادگ ،یکاربرد کل لیبه دل یبندطبقهنوع  نیا

 و ارزنده است.  دیمف اریآن دارد بس جیگزارش نتا هیته

 :پژوهش یرهایمتغ

  :مستقل یرهایمتغ
 (itBDSIZE) رهیمد تیأه اندازه -

 رهیمد تیأه یاعضا تعداد :یریگاندازه نحوه

 (tFEMi) رهیمد تیأدر ه تیجنس بیترک -

 رهیمد تیأه در زن یاعضا تعداد :یریگاندازه نحوه

 (Aacc) رهیمد تیأه یمال تخصص -

 .برخوردارند یکه از دانش مال رهیمد تیأه یکه برابر است با تعداد اعضا رهیمد تیأه یمال تخصص

 (itbind) رهیمد تیأه در رموظفیغ رانیمد نسبت -

منظور از عضو غیرموظف  ،آیدبه دست می ت مدیرهأاعضای هی مدیره باه کال تأکه از تقسیم تعداد اعضای غیرموظف هی

 .سمت اجرایی نداشته باشد مادیره، عضاوی اسات کاه در شرکت، تأهی

 :وابسته ریمتغ

 (Capital Structure)یه سرما ساختار
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 t سال در i شرکت یهاییدارا کل به یبده نسبت: هیسرما ساختار

 کنترل یرهایمتغ

 گرفته نظر در یکنترل یرهایمتغ عنوان به ی کهمال اهرم و اندازه شامل هاشرکت خاص یهایژگیو قیتحق نیا در

 .اندشده

( 1986) جنسن. شودیم حاصل ییدارا کل به شرکت یبده مجموع میتقس قیطر از یمال اهرم(: ) یمال اهرم -

 حقوق یدفتر ارزش بر هایبده کل میتقس از ما و شودیم یندگینما مسائل جادیا موجب یبده یباال سطح که داد نشان

 .میکرد استفاده یبده نسبت عنوان به سهام صاحبان

 

 دیآیم دست به شرکت بازار ارزش یعیطب تمیلگار قیطر از شرکت اندازه (:)شرکت اندازه -

 (sagr) رشد یهافرصت -

 دارد را منفعت به شدنلیتبد تیقابل که یطیشرا و تیوضعاز  است عبارت

 (Prof) یسودآور -

 سود نام به یاضاف یمبلغ ،یجار یهانهیهز پرداخت از پس که یاگونه به یکاف درآمد جادیا در سسهؤم ای شرکت توان

 بماند یباق شرکت یبرا

 پژوهش مدل

 :1 هیفرض یبرا 1 مدل

capital structur𝑒𝑖𝑡=α 0+ α1 bindit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit 

 :2فرضیه  یبرا 2 مدل

capital structur𝑒𝑖𝑡=α 0+ α1BDSIZEit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit 

 :3 هیفرض یبرا 3 مدل

capital structur𝑒𝑖𝑡=α 0+ α1 femit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit 

 :4 هیفرض یبرا 4 مدل

capital structur𝑒𝑖𝑡=α 0+ α1 Aaccit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit 

 

 یفیتوص آمار

 یهاشاخص و)مد(  نما انه،یم ،نیانگیم مثل یمرکز یهاشاخص از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز ،بخش نیا در

 .است گرفته انجام یدگیکش و یچولگ ،اریمع انحرافی از قبیل پراکندگ

 

 

 

 

 

 

tiLEV ,

tiSIZE .
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 قیمتغیرهای تحق یفیآماره توص -2 جدول

 

. اندافتهی تمرکز نقطه نیا حول هاداده شتریب دهدیم نشان کهباشد یم 027/0عدد  هیسرما ساختار ریمتغ نیانگیم

 انهیم دهدیم نشان جینتا که طورهمان. دهدیم نشان را جامعه تیوضع که است یمرکز یهاشاخص از گرید یکی انهیم

 شتریب گرید یمین و مقدار نیا از کمتر هاداده از یمین که است نیا انگریب که باشدیم 021/0 با برابر هیسرما ساختار ریمتغ

 از مشاهدات یپراکندگ زانیم یبرا یاریمع و است یپراکندگ یپارامترها نیترمهم از یکی اریمع انحراف. هستند مقدار نیا از

 .باشدیم 023/0 با برابر هیسرما ساختار ریمتغ یبرا پارامتر نیا مقدار نیشتریب است؛ نیانگیم

 

 یآمار یهاآزمون

 و ثابت اثرات مشترک، اثرات یهاروش از یکی از استفاده با مدل نیبهتر نیتخم یبرا شد انیب باال در که طورهمان

 یهاداده روش نیب انتخاب یبرا ابتدا در. شودیم استفاده هاسمن آزمون از لزوم صورت در و مریل F آزمون از ،یتصادف اثرات

 :باشدیم ریز صورت به آن یهاهیفرض و است شده استفاده مریل F آزمون از پانل یهاداده روش و یقیتلف

 

  H0 = روش دادههای تلفیقی 

  H1 = روش دادههای پانل 

    
 

 

 

 

   
 

 

 

 حداقل حداک ر میانه میانگین 
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 7.460773 1.782955 0.023459 0.000391 0.127248 0.021972 0.027185 ساختار سرمایه

 51.84445 -5.327477 0.601681 0.000000 7.000000 5.000000 5.040000 اندازه هیأت مدیره

ترکیب جنسیت در 

 هیأت مدیره
- 0.000000 1.000000 0.000000 0.479372 0.628971 1.395604 

نسبت مدیران 

غیرموظف در هیأت 

 مدیره

- 1.000000 1.000000 0.000000 0.319058 2.446307 - 6.984416 

تخصص مالی هیأت 

 مدیره
3.838710 5.000000 6.000000 0.000000 2.060447 1.108925- 2.464899 

 2.869721 0.866498 1.898899 11.85897 19.06638 14.11827 14.60427 اندازه شرکت

 4.808532 0.653540 0.263502 0.135578 1.648045 0.664182 0.623820 اهرم مالی

 2.457308 0.674763 0.120652 0.019748 0.487586 0.139883 0.165940 های رشدفرصت

 3.387225 0.507093 0.123513 -0.171415 0.455344 0.110226 0.125850 سودآوری
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 مریل Fآزمون  جینتا -3 جدول

 نتیجه آزمون داریمعنیسطح  درجه آزادی آماره آزمون

1.182302 (19.75)  0.0253 Panel 1مدل 

1.333841 (19.75) 0.0088 Panel 2مدل 

1.421017 (19.75) 0.0231 Panel 3مدل 

1.396887 (19.68) 0.0183 Panel 4مدل 

 

 ی،قیتلف یهادادهدر  .میکنیم برازش را مریل F آزمون نخست ،(پانل و یقی)تلف برآورد یالگو نوع دو نیب از انتخاب یبرا

 هیبق با هاأمبد از یکی حداقل که است نیا بر فرض ،پانل یالگو درو  برابراند هم با هاأمبد از عرض که است نیا بر فرض

. با توجه به میکنیها استفاده مبرازش داده یبرا یقیتلف یصفر رد نشود از الگو هیاگر فرض مر،یل Fدر آزمون  .است متفاوت

ها مدل نیدرصد است، به منظور برآورد ا 5پژوهش کوچکتر از  یهاهیدر فرض مریل Fدست آمده از آزمون هب P-value کهنیا

 .شد خواهد استفاده (Panel)پانل  یهااز مدل داده

 

 هاسمن آزمون

ست و روش  قابل لحاظ یفرد یهادر مقاطع وجود دارد و تفاوت یکه مشخص شد ناهمگن   نیاز ا بعد   یهادادهکردن ا

 نیا ایدر مقاطع است   رییاز تغ یناش  ن،یتخم یاطمشخص شود که خ   دیبرآورد مدل پژوهش مناسب است، با   یبرا یبیترک

شاود. در   یاساتفاده م  یدو اثر ثابت و اثر تصاادف  از ییخطاها نیزمان رخ داده اسات. در نحوه در نظر گرفتن چن  یکه در ط

ض    سمن، فر صادف  یصفر آن مبتن  هیآزمون ها ست که نتا  یبرآورد یبودن خطاهایبر ت   افتهیانعکاس  ریآن در جدول ز جیا

 است. 

 آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی -4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

 0.0378 5 5.322332 آماره آزمون هاسمن

 0.0348 5 2.577143 آماره آزمون هاسمن

 0.0481 5 2.687121 آماره آزمون هاسمن

 0.0432 5 4.401188 آماره آزمون هاسمن

 درصد 5 یخطا سطح*

 مدل در دیبا نیبنابرا و بوده درصد 5 از کمتر آمده دستهب احتمال ،(هاسمن) شده انجام آزمون جینتا به توجه با

 .شود استفاده ثابت اثرات روش از مربوطه یونیرگرس
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 یی:مانا آزمون       

 نیو لو نیآزمون ل -5 جدول

 یمعنادار سطح  آماره ریمتغ نام

 0.0051 -4.1515 رهیمد تیأه اندازه

 0.002 -6.6815 رهیمد تیأه در تیجنس بیترک

 0.006 1.7484 رهیمد تیأه در رموظفیغ رانیمد نسبت

 0.001 -7.4613 رهیمد تیأه یمال تخصص

 0.004 5.1623 شرکت اندازه

 0.009 2.3714 یمال اهرم

 0.003 8.1378 رشد یهافرصت

 0.0006 -3.8177 یسودآور

 درصد 5 یخطا سطح*

 همه یبرا یینامانا بر یمبن صفر هیفرض است؛ کمتر 05/0 از رهایمتغ همه یمعنادار سطح چون فوق جدول به توجه با

 .هستند مانا سطح در موردمطالعه یرهایمتغ یتمام و شودیم رد رهایمتغ

 

 قیتحق یهاهیفرض آزمون

 اول هیفرض -

0H= ندارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه در رموظفیغ رانیمد نسبت. 

1H= دارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه در رموظفیغ رانیمد نسبت. 

 

 هیسرما ساختار اب رموظفیغ رانیمد رابطه -6جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف برآورد ضرایب برآوردی نام متغیر

نسبت مدیران غیر 

 موظف در هیأت مدیره
0.030853- 0.012248 2.518960 0.1135 

 0.2406 1.180914 0.001334 -0.001576 اندازه شرکت

 0.1689 1.386328 0.009287 0.012874 اهرم مالی

 0.4440 0.768619 0.020253 0.015567 های رشدفرصت

 0.6049 0.519182 0.019741 0.010249 سودآوری

C 0.059409 0.021890 2.713985 0.0079 

 سطح معناداری Fآماره  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین واتسون-دوربین

1.615857 0.480115 0.431185 0.673933 0.000714 

 

 چرا ندارد وجود یهمبستگ خطاها به دهدیم نشان نیا و باشدیم 1.6 با برابر واتسون -نیدورب آماره جدول، به توجه با

 مستقل یرهایمتغ دهدیم نشان که باشد،یم 35/0 با برابر آزمون نیا شدهلیتعد نییتع بیضر. دارد قرار 5/2 تا 5/1 نیب که

 سطح در F آماره معناداربودن لیدل به. ندینما ینیبشیپ را وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد 35 توانندیم حاضر مدل در
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 نسبت ریمتغ یبرآورد بیضر. باشدیم مناسب و معنادار یآمار لحاظ از قیتحق مدل که گفت توانیم درصد، 1 یخطا

 t آماره یمعنادار سطح کهنیا لیدلهب و باشدیم -0.030853 با برابر هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه در رموظفیغ رانیمد

 رانیمد نسبت نیب ارتباط وجود درصد 95 نانیاطم با توانیم است، باالتر درصد 5 یخطا سطح از قیتحق مستقل ریمتغ

 .کرد رد را هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه در رموظفیغ

 :دوم هیفرض -

0H= ندارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اندازه. 

1H= دارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اندازه. 

 

 هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اندازه ریثأت -7جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف برآورد ضرایب برآوردی نام متغیر

 0.0062 2.801696 0.004264 -0.011947 اندازه هیأت مدیره

 0.4579 -0.745347 0.001304 -0.000972 اندازه شرکت

 0.2792 1.088322 0.009140 0.009948 اهرم مالی

 0.7165 0.364184 0.020074 0.007311 های رشدفرصت

 0.5509 0.598625 0.019628 0.011750 سودآوری

C 0.030360- 0.029511 1.028765- 0.3062 

 سطح معناداری Fآماره  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین واتسون-دوربین

1.788711 0.393702 0.345495 1.943736 0.000048 

 

، ندارد وجود یهمبستگ خطاها به دهدیم نشان نیا و باشدیم 8/1 با برابر واتسون – نیدورب آماره ،جدول به توجه با

 یرهایمتغ دهدیم نشان که باشد،یم 39/0 با برابر آزمون نیا شدهلیتعد نییتع بیضر. دارد قرار 5/2 تا 5/1 نیب که چرا

 در F آماره بودن معنادار لیدل به. ندینما ینیبشیپ را وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد 39 توانندیم حاضر مدل در مستقل

 اندازه ریمتغ یبرآورد بیضر. باشدیم مناسب و معنادار یآمار لحاظ از قیتحق مدل که گفت توانیم درصد، 1 یخطا سطح

 هیسرما ساختار و رهیمد تیأه اندازه ریمتغ نیب دهدیم نشان که باشدیم -0.011947 با برابر هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه

 سطح کهنیا لیدلهب. ابدییم کاهش هیسرما ساختار ره،یمد تیأه اندازه شیافزا با یعنی دارد، وجود معکوس و یمنف رابطه

 ریثأت وجود درصد 95 نانیاطم با توانیم است، ترنییپا درصد 5 یخطا سطح از قیتحق مستقل ریمتغ t آماره یمعنادار

 .کرد دأییت را هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اندازه

 :سوم هیفرض -

0H= ندارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه تیجنس بیترک. 

1H= دارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه تیجنس بیترک. 
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 هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه تیجنس بیترک ریثأت آزمون -8 جدول

 سطح معناداری tآماره  انحراف برآورد ضرایب برآوردی نام متغیر

 0.8519 -0.187252 0.005301 -0.000993 اندازه هیأت مدیره

 0.4603 -0.741421 0.001361 -0.001009 اندازه شرکت

 0.2972 1.048201 0.009860 0.010335 اهرم مالی

 0.5746 0.563326 0.021397 0.012053 های رشدفرصت

 0.7570 0.310374 0.020399 0.006331 سودآوری

C 0.033021 0.019839 1.664485 0.0993 

 یمعنادار سطح F آماره شدهلیتعد نییتع بیضر  نییتع بیضر واتسون – نیدورب

1.605577 0.418388 0.333826 0.352166 0.000085 

 

 کهنیا لیدلهب و باشدیم -0.000993 با برابر هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه تیجنس بیترک ریمتغ یبرآورد بیضر

 وجود درصد 95 نانیاطم با توانیم است، ترنییپا درصد 5 یخطا سطح از قیتحق مستقل ریمتغ t آماره یمعنادار سطح

 .کرد رد را هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه تیجنس بیترک ریثأت

 

 :چهارم هیفرض -

0H= ندارد. ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اعضاء یمال تخصص 

1H= دارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اعضاء یمال تخصص. 

 

 هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اعضا یمال تخصص ریثأت -9 جدول

 سطح معناداری tآماره  برآوردانحراف  ضرایب برآوردی نام متغیر

 اعضاء یمال تخصص

رهیمد تیأه  
0.000113 0.001239 0.090860 0.0278 

شرکت اندازه  0.001452- 0.001410 1.029441- 0.3061 

یمال اهرم  0.015930 0.010891 1.462615 0.1472 

 0.4220 0.806849 0.021656 0.017473 رشد یهافرصت

یسودآور  0.014119 0.022214 0.635595 0.5267 

C 0.034770 0.021937 1.584945 0.1166 

 یمعنادار سطح F آماره شدهلیتعد نییتع بیضر  نییتع بیضر واتسون – نیدورب

1.553937 0.337978 0.317311 1.64512 0.004623 

 

 ندارد وجود یهمبستگ خطاها به دهدیم نشان نیا و باشدیم 5/1 با برابر واتسون – نیدورب آماره، جدول به توجه با

 یرهایمتغ دهدیم نشان که باشد،یم 33/0 با برابر آزمون نیا شدهلیتعد نییتع بیضر. دارد قرار 5/2 تا 5/1 نیب که چرا

 در F آماره بودن معنادار لیدل به. ندینما ینیبشیپ را وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد 33 توانندیم حاضر مدل در مستقل

 .باشدیم مناسب و معنادار یآمار لحاظ از قیتحق مدل که گفت توانیم درصد، 1 یخطا سطح
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 دهدیم نشان که باشدیم 0.000113 با برابر هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اعضاء یمال تخصص ریمتغ یبرآورد بیضر

 تخصص شیافزا با یعنی دارد، وجود معنادار و مثبت رابطه ،هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اعضاء یمال تخصص ریمتغ نیب

 از قیتحق مستقل ریمتغ t آماره یمعنادار سطح کهنیا لیدله ب. ابدییم شیافزا هیسرما ساختار ره،یمد تیأه اعضاء یمال

 ساختار بر رهیمد تیأه اعضاء یمال تخصص ریثأت وجود ،درصد 95 نانیاطم با توانیم است، ترنییپا درصد 5 یخطا سطح

 .کرد دأییت را هیسرما

 قاتیتحق ریسا با حاضر قیتحق جینتا سهیمقا

 ریتأث هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد أتیه در رموظفیغ رانیمد نسبت: قیتحق اول هیفرض آزمون جهینت 

 کاهش در مستقل افرادی عنوان به غیرموظف مدیران نقشموجود مبنی بر  هاییافته طبق که، حالی در. دارد

 سرمایه ساختار و مدیره تأهی غیرموظف اعضای درصد میان معناداری رابطه رفتمی انتظار نمایندگی، مسائل

 عمر چرخه صنعت، نوع مانند خارجی و داخلی متغیرهای توانمی را آن احتمالی دالیل .باشد داشته وجود

 متضاد هایدیدگاه و هاپژوهش در متفاوت هایشناسیروش مختلف، کشورهای در گرفتن قرار ها،شرکت متفاوت

 غیرموظف مدیران کافی استقالل عدم نیز، دیگر دالیل از. دانست گیریتصمیم در مدیره هیأت مشارکت درباره

 .است هاآن نظارتی نقش اعمال برای

 مدل ضرایب تحلیل .دارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اندازه: قیتحق دوم هیفرض آزمون جهینت 

 رابطه وجود .دارد وجود معناداری و منفی رابطه سرمایه ساختار و مدیره تأهی اندازه بین که داد نشان رگرسیون

 از باید تر،ضعیف راهبری ساختار دلیل به مدیره، تأهی اعضای کمتر تعداد با هایشرکت که دهدمی نشان منفی

 .کنند استفاده نمایندگی، مسائل کاهش برای بیشتری بدهی

 با . این یافتهدارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه تیجنس بیترک: قیتحق سوم هیفرض آزمون جهینت

 .دارد مطابقت (1391) تاکر و یخداداد پژوهش هاییافته

 با که دارد ریثأت هابانک در هیسرما ساختار بر رهیمد تیأه اعضاء یمال تخصص: قیتحق چهارم هیفرض آزمون جهینت

 .دارد مطابقت (1391) تاکر و یخداداد پژوهش هاییافته

 

 :قیتحق جینتا بر یمبتن شنهاداتیپ

 عنوان به مدیرعامل مسئولیت دوگانگی و مدیره تأهی اندازه مانند مدیره تأهی هایویژگی از برخی اهمیت بر تأکید -

 گذارانهیسرما و بهادار اوراق بورس سازمان توسط هاشرکت سرمایه ساختار بر مؤثر عوامل

 اثرگذار و مستقل طور به هابانک مدیره تأهی در غیرموظف اعضای حضور برای الزم هایزمینه ایجاد -

 افراد تا نمایند افشا بانک سایت طریق از را شرکت عامل مدیران تجربی و علمی سوابق شودمی پیشنهاد هاشرکت به -

 .نماید ایفا مهمی نقش زمینه این در تواندمی نیز بهادار اوراق بورس سازمان و نمایند استفاده اطالعات این از بتوانند ذینفع

 یآت قاتیتحق یبرا شنهاداتیپ

 سرمایه ساختار بر آن هایویژگی و مدیره هیأت ساختار و ترکیب تأثیر بررسی به شود در مطالعات آتیمی پیشنهاد -1

 .بپردازند فرابورسیو  بورسی هایشرکت در

 .شود بررسی مدیره هیأت هایویژگی سایر -2

 .شود سنجیده رابطه این بر صنعت نوع گرتعدیل متغیر شودمی پیشنهاد -3
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 منابع

 یهاشاخص ثرؤم عوامل ی و تعیینبررس. (1394) .ی، عباساریاسفند و ؛فرهاد ،جابرزاده؛ منوچهر، نیخرم؛ رضوان ی،حجاز

 کنفرانس .تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت در هیسرما ساختار لیتعد سرعت بر یحسابدار

 ی، تهران.بهشت دیشه دانشگاه. یحسابدار و تیریمد در یکاربرد یهاپژوهش یالمللنیب

 ، تهران: کوهسار.نویسی(نامهروش تحقیق )با رویکرد به پایان(. 1391خاکی، غالمرضا. )

های پذیرفته شده در (. تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت1391تاکر، رضا. )خدادادی، ولی؛ و 

 . 1-21، 15، تحقیقات حسابداری و حسابرسیبورس اوراق بهادار تهران. 

 رفتهیپذ یهاشرکت در هیسرما ساختار ییایپو بر یشرکت تیحاکم ریثأت یبررس (.1394) .فرحدختی، عباد و ؛بیحب ی،ذورق

 .زاهدان ،وکارکسب در ینوآور و تیریمد ،یحسابدار یالمللنیب کنفرانس نیاول. تهران بهادار اوراق بورس در شده

 اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت هیسرما ساختار بر یخانوادگ تیمالک ریثأت(. 1395) .الهام، حیفص و ؛نیحس ،یفخار

 .164-145(، 20) 5 ،یگذارهیسرما دانش فصلنامه. )مبتنی بر تئوری نمایندگی( تهران بهادار

 گرفتن نظر در با هیسرما ساختار ماتیتصم یبررس (.1395) .محسنی، لنگرود محمدنوربخش و ؛دمحمدرضایس ی،ربهبهانیم

 .تیریمد و عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس. تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت در صنعت عامل

 شده رفتهیپذ یهاشرکت هیسرما ساختار در یمال اهرم بر ثرؤم عوامل یبررس (.1394) .دیحم، پورمیابراه و ؛محمد ی،رینص

 ، سارینور امیپ دانشگاه ،یتیترب علوم و یحسابدار اقتصاد تیریمد یالمللنیب کنفرانس. تهران بهادار اوراق بورس در

 یشرکت برون و درون عوامل یبررس (.1394) .فرهادی، طوس مینس و ؛محمود، اضیبدشت یالر؛ و نیمحمدحس ی،نوقاب یعیود

 یپژوهش نینو دستاوردهای یالمللنیب کنفرانس. یفاز میتصم درخت یشناس روش از استفاده با هیسرما ساختار بر موثر

 .کانین یعال آموزش سسهؤم، اقتصاد ی،حسابدار ،تیریمد

 و یحسابدار یالمللنیب کنفرانس نیپنجم. هیسرما ساختار لیتحل (.1395) .یریشاهم دمحمدیس و ؛خانم روزهیف یی،ایحی

 .سمنان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،باز یهاینوآور و ینیکارآفر کنفرانس نیدوم و تیریمد
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capital management in the banking sector: An international investigation. Research in 

International Business and Finance, 39, 338-357.  
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 چکیده

 الکترونیکی و دیجیتالی وکارهایکسب حوزه در محتوایی بازاریابی ویژه به آن انواع و دیجیتال بازاریابی مبحث کلی طور به

 که دهدمی نشان جستجوها سوی دیگر، از. است داخلی هایپژوهش میان در شده کار کمتر و نوین ایحیطه حاضر، حال

 بر بتوانند که پیرامون عواملی و داده قرار مبنا را دیجیتال بازاریابی نوین سبک این ابعاد صرفاً زمینه این در موجود تحقیقات

 نمایند، تمرکز الکترونیکی وکارهایکسب بستر در آنان مشارکت و اعتماد مانند کنندگانمصرف مهم رفتاری پارامترهای ایجاد

 به توجه با توانندمی عواملی چه کهاین دانستن بنابراین. دارد وجود زمینه این در پژوهشی خالء و است نشده انجام پژوهشی

 در مشتریان اعتماد و مشارکت کنندهتقویت و موجد شدن،دیجیتال بازاریابی سمت به وکارهاکسب حرکت کنونی وضعیت

 مبادله طرف دو هر برای توانندمی حالتی چه در عوامل این از یک هر و باشند اجتماعی هایشبکه و الکترونیکی هایمحیط

 این در موجود مقاالت و ادبیات مرور بر تکیه با حاضر، پژوهش در. نماید برطرف را خالء این حدودی تا تواندمی باشند، مفید

 .شود پرداخته سؤال این پاسخ به حدودی تا است شده سعی زمینه،

 کنندگان.مصرف مشارکت کنندگان،مصرف اعتماد محتوایی، بازاریابی دیجیتال، وکارهایکسب: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 و برندها افزایش رقابتی، محیط اجتماعی، دنیای شناسایی با تنگاتنگی ارتباط مشتریان، نیازهای شناسایی و بازاریابی

 و مبانی. است کشیده چالش به مشتریان حفظ و مداریمشتری عرصه در را هاشرکت و است داشته مشتریان انتظارات رشد

 هاحلراه این از یکی که شوند ارائه جدیدی هایحلراه باید و نیستند گوجواب امروز برای احتماالً سنتی بازاریابی هایمدل

 (.1397 محمدی، و شکوری) است شده ارائه 1محتوایی بازاریابی توسط

 ارزشمند محتوایی ،مخاطبان به دستیابی و جذب منظور به سازمان، آن در که است بازاریابی از روشی محتوایی، بازاریابی

اعمال  که فهد این با کند،می منتشر و ایجاد مستمر صورتی به...(  و مخاطب عالیق فرهنگ، شامل) شرایط با متناسب و

 به و دارند یبیشتر هوشمندی هامشتری امروزه معتقدند هابازاریاب .شود سازمان برای سودبخش رفتاری به تبدیل مشتریان

 داندمی مشتری امروزه. کرد تبدیل خریدار به را آنان ها،آن اراده از خارج و تصویری تبلیغات بنرها، گذاشتن با تواننمی راحتی

. دارد دوست که مکنی تولید محتوایی او برای که است این کار بهترین. داندمی نیز را اطمینان کسب مسیر و چیست دنبال به

 اعتماد هم و اشتهد مناسبی تبلیغات هم طریق این از و شودمی داده او به دارد نیاز که اطالعاتی و شده او همراه حقیقت در

 هایروش ایرس از بیشتر بسیار را وفادار و همیشگی مشتری به شدنتبدیل قابلیت مشتریان گونهاین. است شده جلب مشتری

 (.1395 انصاری، و شکیبدوستی) دارند سنتی

 نیز و هاآن اجتماعی هایشبکه صفحات در 2محتوایی بازاریابی هایطرح اجرای در ایمعتبر دن یبرندها تجربه

 اعتماد بیشتر، تعامل کننده،مصرف آگاهی تقویت برای رشد به رو و مهم رویکردی دهندهنشان هایشان،سایتوب

 است دیجیتال بازاریابی از بعد یک عنوان به محتوایی بازاریابی زمینه در مشتریان برای بیشتر ارزش خلق و بیشتر

(Hollebeek and Macky, 2019.) 

 یآن برا یعکننده و توزو مجاب یراگ یمحتوا یدتولبه است که  تالیجید یابیبازار یکردهایاز رو یکی ییمحتوا یابیبازار

 یانسودآور در مشتر یهااقدام یختنگروه مشخص هدف از مخاطبان، با هدف برانگ یک یرکردنو درگجلب توجه، جذب 

 شناسایی، فرآیندکاربرد را دارد، به  یشترینب یتجار هایسایتوب و اجتماعی هایشبکه در که بازاریابی از نوع این. دارد تمرکز

 گرددمی منجر برند یا محصول به مربوط دیجیتالی محتوای طریق از مشتریان بیشتر نیازهای برآوردن و بینیپیش

(Carranza, 2017.) 

 در مدنظرشان حصوالتم و برندها با کاربران و مشتریان بین رابطه بر مبتنی بازاریابی نوعی واقع در بازاریابی نوع این

 محیط در هاشرکت با کنندهمصرف ارتباطات توسعه سازسبب بازاریابی، از سبک این. است اجتماعی هایشبکه بستر و زمینه

 معتقدند ققانمح بنابراین. کندمی کمک وکارکسب خوب عملکرد به نتیجه در و برندها بوده به دلبستگی افزایش دیجیتال و

 و اعتماد کت،مشار توسعه موجبات و کندمی تقویت را فروش نهایت در و کنندهمصرف توسط برند ادراک محتوایی، بازاریابی

 نظریه براساس الدیجیت محتوایی بازاریابی بنابراین. دهدمی توسعه را فروش بلندمدت در و مستقیم طور به ارتباطی هایراه

 است نیکیالکترو محیط در مشتریان و دیجیتال وکارکسب یعنی طرف، دو هر برای ارزش تبادل نوع یک اجتماعی، مبادله

(Ashley and Tuten, 2015.) 

 و مشتریان بین مشارکت اثر در اعتماد ایجاد و وکارکسب و مشتری برای مشترک ارزش خلق دارند اعتقاد محققان

(. Hollebeek and Macky, 2019) باشد دیجیتال بازاریابی سبک این پیامدهای از تواندمی الکترونیک فضای در وکارکسب

 زیادی حجم هاآن. اندداده تغییر دنیا اقتصادی محیط و فناوری با راستاهم را رفتارشان چشمگیری طور به مشتریان امروزه

                                                           
1 Content Marketing 

2 Digital Content Marketing (DCM) 

https://motamem.org/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
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 تماس از پیش محصول به نسبت را خود آگاهی شوند،می آشنا هاآن با و باخبر محصوالت از آورند،می دست به را اطالعات از

 آن تأثیر تحت راحتی به و یابندمی آگاهی آن عملیاتی و اجرایی جزئیات و تبلیغات فرآیند از دهند،می افزایش فروشنده با

 و داده ترجیح را سفارشی خدمات و محصوالت طرفی، از. دهندمی دست از تبلیغات به را اعتمادشان و گیرندنمی قرار

 داده تغییر را بازاریابی قواعد تبلیغات، سنتی بسترهای شدنگران بر افزون موارد این. دهندمی تغییر را خود خرید هایکانال

 (.Patel, 2016) است

 به مجبور برآیند، خود مشتریان نیاز و تقاضا تغییرات عهده از کهاین برای خدماتی و تولیدی وکارهایکسب بنابراین 

 اقتباس و خود مشتریان با ارتباطی هایفعالیت تجاری، نشان ایجاد هایمشیخط بازاریابی، هایروش تغییر حتی یا اصالح

 جدیدترین از دیجیتال محتوای طریق از بازاریابی راهبرد یا محتوایی بازاریابی. هستند بازاریابی هایگرایش جدیدترین

 ,Pulizzi) دارد دنبال به را مشتریان جذب موثق، و مرتبط ارزشمند، محتوای توزیع و تولید با که است بازاریابی راهبردهای

 و مشتریان به هاآن تبدیل و احتمالی مشتریان رفتار بهبود و تغییر بر راهبرد این تمرکز که رودمی انتظار بنابراین(. 2013

 محتوایی، بازاریابی کلیدی هدف دیگر، عبارت به. باشد ارزش با محتوای تولید طریق از کنندهمشارکت و وفادار خریداران

 هر که چیزی. است معتمد و وفادار جو،مشارکت خریداران به بالقوه مشتریان تبدیل و تشویق تجاری، نشان تقویت و آگاهی

 (.1397 ناصری،) دارد نیاز آن به وکاریکسب و صنعت

 و گردد محقق محتوایی بازاریابی زمینه در مشارکت و اعتماد که داشت انتظار توانمی آیا که است مطرح سؤال این اما

 چگونه یابند؟ دست کنندگانمصرف مشارکت و اعتماد به بتوانند دیجیتال محتوایی بازاریابی بر مبتنی وکارهایکسب

 مشارکت و فعالیت برای مشتریان اعتماد عواملی چه انگیزاند؟می بر را مشتریان مشارکت محتوایی بازاریابی در ارتباطات

 شوند؟می موجب را محتوایی بازاریابی زمینه در بیشتر

 شود،می محسوب دیجیتال بازاریابی انواع از که محتوایی بازاریابی نقش زمینه در موجود ادبیات مرور به مقاله این در

 .بیانجامد زمینه این در مدلی پیشنهاد به پایان در شودمی سعی و پرداخته

 

 نظری ادبیات

  ایابعاد و مزا ف،یتعار ،ییمحتوا یابیبازار

 قابل صورت به کننده،مصرف یزندگ به ارزش افزودن یبرا کامل و یباطن لیم کی هیپا بر تالیجید ییمحتوا یابیبازار

 کنندهمصرف حفظ ای اکتساب صورت، نیا به و( برند کی کاربرد درباره هادادن به آنمثال، با آموزش ی)برا است شده بنا اعمال،

 ،گرفت قرار استفاده مورد نخستین بار یبرا 2001 سال حدود در عبارت نیا که یزمان از. (Taylor, 2012) کندیم لیتسه را

 (BMWمثال  ی)برا کنندگانمصرف بادوام یبرندها شامل هابخش از یابازه انیم در تالیجید ییمحتوا یابیبازار

(Wakefield, 2012 ،)برا شده یبندبسته یکاالها(مثال تورتونز؛  یDavis, 2016 )فرست؛ تنسیمثال ف ی)برا خدمات و 

Wright, 2016 )داده، شکل را یمشتر روابط بتواند تا شده یطراح یاگونه به مفهوم، نیا. است گرفته قرار استفاده مورد 

برند، مشارکت،  یآگاه تیتقو یبرا توانیم را تالیجید ییمحتوا یابیبازار(. ندهیآ به)مربوط  کند حفظ ای دهیبخش بهبود

 یمشارکت در توسعه وفادار ای( افتهی)بهبود یفروش، ارائه خدمات به مشتر یرقابت یکردن برترتیتقو ایکردن لیو تبد اعتماد

 ییمحتوا یابیکه بازار ی(. در حال,Holliman and Rowley, 2014 Kakkar, 2017)مورد استفاده قرار داد  یمشتر

مجزا در نظر  کامالً یمحصول عنوان به وانتیآن را م یدارد، محتوا یابیبازار بیترک جیبا عنصر ترو یادیارتباط ز تال،یجید

 (.Steck, 2016)گرفت 
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 مشارکت، ،کنندهمصرف یآگاه تیتقو یبرا تیاهم حائز و رشد به رو حامل کی ییمحتوا یابیبازار دارند اعتقاد محققان

 تالیجید ییمحتوا یابیبازار یجهان درآمدبراساس  راستا، نیهم در. رودیم شمار به یوفادار و اعتماد فروش، شرویپ به لیتبد

 4/313 به که شودیم ینیبشیپ کرده، دایپ شیافزا 2014 در دالر اردیلیم 8/144 به 2009 در دالر اردیلیم 2/87 از که

 مسئول که یتیریمد ندیفرآ عنوان به که تالیجید ییمحتوا یابیبازار(. Statista, 2017) برسد 2020 سال تا دالر اردیلیم

(، Rowley, 2008) است شده فیتعر مربوطه تالیجید یمحتوا قیطر از یمشتر ملزومات یسودآور و ینیبشیپ ،ییشناسا

 به اتصال و کنندهمصرف ارتباط توسعه در توانسته یعنی شود؛یم گرفته نظر در مهم یارابطه یابیابزار بازار کیبه عنوان 

 (.Carranza, 2017) باشد داشته یتیاهم حائز نقش شرکت عملکرد در صورت نیا به و کرده فایا نقش برندها،

 ند،ک یداریرا خر یکانون شنهاداتیپ دینما متقاعد را کنندهمصرف تا شوندیم یطراح یاگونه به که غاتیتبل برخالف

 هاآن به آموزش)همانند  شانیزندگ به ارزش افزودن با شرکت، ای برند از یمشتر درک شیافزا بر تالیجید ییمحتوا یابیبازار

 ,Jarvinen &Taiminen( )هاپادکست ای هابالگ زها،ییکو ،یکیالکترون یهاکتاب ،یکیالکتر یهانامه قیطر از برند درباره

 ییمحتوا یابیکنند، بازار تیتقو مدتفروش را در کوتاه کنندیم تالش غاتیتبل که یحال در یعنی است؛ متمرکز( 2016

 صورت به چه و میمستق صورت به)چه  محصوالت فروش بدون( نگرندهی)آ یمشتر با ارتباط یبرقرار هنر ،تالیجید

 درک تا کندیم تالش( غاتیتبل)همانند  تالیجید ییمحتوا یابیبازار که یحال در نیبنابرا(. Bicks, 2016) است( میرمستقیغ

 کننده،فمصر مشارکت توسعه قیطر از را کار نیا(، غاتیتبل)برخالف  کند تیتقو را فروش ت،ینها در و برند از کنندهمصرف

 یابیبازار ن،یبنابرا. دهد شیافزا مدتیطوالن در را فروش م،یمستق صورت به تواندیم واقع در که دهدیم انجام روابط و اعتماد

 که شودیم باعث( نگرندهی)آ دارانیخر به مستمر و ارزشمند یمحتوا ارائهو  است ینظر هایزمینه تبادل هیپا بر ییمحتوا

 (.Blau, 1964) رندیبگ پاداش خود اعمال از انیمشتر یآت یوفادار آوردندست به با عوامل نیا

 تیساوب)شامل  شودیم اجرا( نی)آنال تالیجید یهاپلتفرم قیطر از که دهدیم نشان را ییهاتیفعال ییمحتوا یابیبازار

شامل  محتوا نمونه یهافرمت(. Breidbach, 2014..( ). و یاجتماع یهارسانه ها،الگبو بالگ، ،یمجاز جوامع شرکت،

 ای دانلود قابل یهانمونه ک،ینفوگرافیا ز،یکوئ زنده، یدئویو انیجر ،یکیالکترون یهامجله ها،پادکست ،یخبرهای نامه

 باشد.که برای مشترکان در دسترس است، می ییمحتواهاو  نارهایوب ،یمجاز یهاکنفرانس ،یمورد مطالعات ها،ستیلکچ

(Harris, 2017 .)کی تال،یجید ییمحتوا یابیبازار ن،ییپا نسبتاً نهیهز با تالیجید یهاکانال یباال یریپذدسترس به توجه با 

 .(Elkin, 2017) دهدیم نشان را رشد نیترعیسر که است محتوا یابیبازار از حالت

 است کمتر یابیبازار نهیهز با مخاطبان شتریب مشارکت شامل شرکت، بر یمبتن تالیجید ییمحتوا یابیبازار قوت نقاط

 کنندگان،مصرف یبرا. (Duhon, 2015) دهد کاهش را یشخص فروش یهاتیو فعال غیتبل یبرا ازین متعاقباً تواندمی که

 ببخشد بهبود دارد، شانیشخص یازهاین با را ارتباط نیشتریب که ییمحتوا به یابیدست تواندیم تالیجید ییمحتوا یابیبازار

( زمان در ییجوصرفه قیمثال، از طر ی)برا شتریب یراحت ای یسرگرم برند، با مرتبط یریادگی یبرا ییهافرصت ارائه)شامل 

 (.Lied, 2011) شودیم شتریب ارزش به منجر که

 رفتار بر آن راتیأثاز ت یدرست درک تال،یجید ییمحتوا یابیبازار روزافزون تیاهم برخالف اوصاف، نیا تمام با

 یبرا نی. بنابرادینما جادیا را یمهم یدانش شکاف تواندیم کهدر ابعاد مشارکت و اعتماد وجود ندارد  ژهیبه و کنندهمصرف

 .پرداخت کنند،یم جادیا را درک نیا که یعوامل ییشناسا به دیبا ،یشکاف دانش نیپرکردن ا
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 تجربی پیشینه

 خلق نهیزم در که یقاتیتحق اما. است تالیجید یوکارهاکسب در دیجد حوزه کی ،ییمحتوا یابیبازار مورد در قیتحق

کمتر انجام شده  باشد، نینو یوکارهاکسب تحت یابیبازار نوع نیا اثر در مشارکت و اعتماد مانند کنندهمصرف رفتار ینمادها

 محتوای بازاریابی نقش"با عنوان  یقیدر تحق( Hollebeek and Macky, 2019) کیهلبک و مک عنوان مثال به است.

 در اندکرده عنوان ،"مفاهیم و بنیادین پیشنهادات چارچوب،: کنندهمصرف ارزش و اعتماد مشارکت، رشد در دیجیتال

 برند مشارکت رشد هدفش که دیجیتال محتوای بازاریابی شرکت، و کنندهمصرف رشد حال در و آنالین تعامالت اندازچشم

 بازاریابی مطالعات متخصصان، روزافزون عالقه رغمعلی وجود، این با. باشدمی توسعه حال در است، اعتماد و کنندگانمصرف

 گسترده، بررسی یک مبنای بر .شودمی دانشی عمیق شکاف موجب که کندمی رشد کندی به دانشگاهی دیجیتال محتوای

 فعلی مشتریان به برند با مرتبط ارزشمند و مناسب محتوای انتشار و ایجاد عنوان به را دیجیتال محتوای بازاریابی، محققان

 کنندگانمصرف مستقیم ترغیب مقابل در) مطلوب برند روابط و اعتماد مشارکت، توسعه برای دیجیتال هایپلتفرم در آینده یا

 بازاریابی مهم ادبیات که است یافته توسعه مفهومی چارچوب یک همچنین تحقیق این در. اندکرده سازیمفهوم( خرید به

 و استفاده آگاهانه عملکردهای بر مبتنی هایانگیزه شامل که کندمی شناسایی را کنندهمصرف بر مبتنی دیجیتال محتوای

 بازاریابی تعاملی درون اول درجه پیامدهای. باشدمی دیجیتال محتوای بازاریابی تعامالت برای اصالت و مطلوبیت لذت،

 معنابخشی، رشد، موجب ترتیب به که کنندهمصرف رفتاری و عاطفی شناختی، هایمشارکت از اندعبارت دیجیتال محتوای

 بازاریابی تعاملیبرون و دوم درجه پیامدهای به منجر خود نوع در موارد این. شودمی برند با مرتبط شهروندی رفتار و هویت

 نقش سوم درجه دیجیتال محتوای بازاریابی توسعه در ترتیب به که شوندمی برند به نگرش و اعتماد شامل دیجیتال محتوای

 را خود نتایج محققان. باشدمی شرکت بر مبتنی برند ویژه ارزش و کنندهمصرف ارزش بر مبتنی پیامدهای شامل که دارند

 آنالیز کلیدی پیامدهای بندیجمع با و نموده خالصه دیجیتال محتوای بازاریابی با مرتبط بنیادی اصول از مجموعه یک در

 نقش" عنوان با تحقیقی در (Meire et al., 2019)میر و همکاران  راستا، همین در. اندنموده گیرینتیجه و بحث خود،

 احساس شده داده نشان اهمیت رغمعلی اندکرده عنوان ،"مشتری مشارکت بازاریابی در بازاریاب توسط تولیدشده محتوای

 مشتری، جذب ابتکارهای از هاشرکت روزافزون استفاده و خرید رفتار قبیل از پیامدهایی برای اجتماعی هایرسانه در مشتری

 مشتریان دیجیتال تعامل احساسات بر تأثیرگذاری در هاشرکت توانایی بررسی به مطالعات از کمی تعداد تعجب کمال با

 با تا کنندمی طراحی را آنالین محتوای کنند،می ردیابی را خریداران آفالین هایتعامل هاشرکت از بسیاری. اندپرداخته

 محتوای که دهدمی را امکان این مسئله این و کنند ایجاد وقایع حین در را متنوعی عملکرد و داشته مطابقت مشتریان تجارب

 هایرسانه تعامل ابتکارهای نقش بررسی به مطالعه این. نمایند سازگار رویداد نتایج با متناسب را بازاریاب توسط شده تولید

 حاکی نتایج. پردازدمی مشتریان دیجیتالی تعامل احساسات بر تأثیر در مشتریان تجربی تعامل حوادث در هاشرکت اجتماعی

 مشتری با تعامل طی در خود مدنظر ابعاد از فراتر مشتریان دیجیتالی تعامل احساسات بر توانندمی بازاریابان که است آن از

 تواندمی احساسی، محتوای از بیش اطالعاتی، بازاریاب توسط تولیدشده محتوای نامطلوب، رویداد نتایج برای و بگذارند تأثیر

 زندگی ارزش برای برجسته شاخص عنوان به را احساسات نقش همچنین مطالعه این. کند تقویت را مشتری احساسات

 کند.می برجسته محتوایی بازاریابی در مشتری

 پادشاهان پادشاه اما - است پادشاه محتوا" عنوان با تحقیقی در (Muller and Christandl, 2019)مولر و کریستان 

 اندکرده عنوان ،"تجاری هایپاسخ روی بر کاربر توسط شده تولید و مالی حمایت محتوای محتوا، بازاریابی تأثیر کیست؟

 بازاریابی مقایسه. است در این مورد پراکنده تحقیقات بازاریابی، نوین ابزار عنوان به محتوا بازاریابی در روزافزون تمرکز رغمعلی

 این و است گرفته قرار بررسی مورد کمتر کاربران توسط تولیدشده و مالی حمایت محتوای یعنی محتوا، اشکال سایر با محتوا
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 شکاف این به توجه با. است برخوردار شرکت یک بازاریابی استراتژی برای باالیی اهمیت از محتوا نوع این که است حالی در

 دانش طریق از برند هایپاسخ بر تأثیرگذاری چگونگی و محتوا مختلف انواع درک چگونگی بررسی به مطالعه این تحقیقاتی،

 مختلف انواع کندمی فرض که است شده ایجاد گریمیانجی مدل یک راستا این در و پردازدمی محتوا طریق از شده ترغیب

 تأثیر مشتری نگرشی و ترغیبی دانش اثبات بر نتیجه در که شودمی متفاوت مفهومی متقاعدکننده دانش به منجر محتوا

 تحقیقی در نیز (Du Plessis, 2017)پلسیس . شودمی برند به نسبت مختلف هاینگرش به منجر خود نوبه به و گذاردمی

روش برتر در  کیمحتوا به  یابیازارب اندکرده عنوان ،"اجتماعی هایرسانه محتوایی جوامع در محتوا بازاریابی نقش" عنوان با

 یهارسانهجذاب در  یمحتوا یگذاراشتراکو به جادیا قیشده است و از طر لیتبد نگیمارکت تالیجیدر ارتباطات د یابیبازار

 قاتی. تحقکندیمروابط استفاده  جادیا یبرا کنندگانمصرف دگاهیاز د شود،یمروزمره  یزندگ تیکه باعث تقو یاجتماع

 یاز مارک تجار یمجاز یهادگاهیدو  یاجتماع یهارسانه یابیعمدتاً بر بازار یاجتماع یهارسانهموجود در مورد جوامع 

 دهیعمدتاً ناد یاجتماع یهارسانهمحتوا در جوامع  یابیکه نقش ارزشمند و محجوب بازار یدر حال ،متمرکز شده است یمجاز

تعامل با مخاطب هدف  یبرا یاجتماع یهارسانهمحتوا در جوامع  یابینقش بازار یبررس قیتحق نیگرفته شده است. هدف از ا

 یهاکانالپلتفرم و  یخاص برا یمحتوا ،ییساخت جوامع محتوا یعنی هادادهسه دسته از  جیبوده است و نتا یبه صورت ذات

 به بسته را، محتوا یابیبازار که است یزیچ نیا متأسفانه،داده است.  شنهادیپ انیمشتر با روابطبهبود  یتفاهم را برا جادیا

. یمنف ایمثبت  - کندیم لیدو لبه تبد ریشمش کیبه  اندداشتهمحصوالت و خدمات آن  شرکت، نیا با انیمشتر که یاتیتجرب

 ،که شرکت در حال انجام کار درست است. برعکس دهدیمرا در مورد شرکت ارسال کنند، نشان  یمثبت یهاامیپاگر کاربران 

 هامایپ نیا دیبا هاشرکت رو،نیاوارد کنند. از  یریناپذجبران بیشرکت آس ریبه اعتبار و تصو تواندیمباشند،  یمنف هاامیپاگر 

 .دهندیمنسبت به برندها را شکل  کنندگانمصرفدرک  رایز رندیبگ یرا جد

 جادیبر ا یاجتماع یهارسانهو  نترنتیا ریتأث یچگونگ حیمحتوا و توض یابیبازار یسنتز برامتا بر یمقاله مرور نیا

در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی ارائه شود تا  .متمرکز شده استمناسب بر محصوالت و خدمات شرکت  یمحتوا

شود کند و یم دیها تولآن انیکه توسط مشتر ییمحتوا نیخودشان و همچن یبه توسعه و استفاده از محتوا ها را قادرشرکت

 .دشوتجارت  یو سودآور دیبازد کیتراف شیباعث افزا

 یمحتوا بر رو یابیبازار ریتأث"با عنوان  یقیدر تحق (Bunpis and Saberi Haron, 2014) صابری هارونبانپیس و 

 بهداشتی صنایع رشد اندکرده، عنوان "لندیتا یاهیگ یو بهداشت یشیلوازم آرا ینترنتیدر فروشگاه ا محوریمشتر ینام تجار

تایلندی  کارآفرینان از بسیاری. است گیاهی بازارهای بزرگترین از یکی تایلند. دارد ملی اقتصاد توسعه در مهمی نقش زیبایی و

های هدف خود از بین گروههایی برای دستیابی به کنند و کانالبه تولید لوازم آرایشی تایلندی توجه میبرای افزایش آنالین 

 .کنندهای کوچک و متوسط انتخاب میشرکت

 دیده آن در پژوهشی شکاف یک هنوز اما است، مشتری تجاری نام با تعامل ایجاد هایتکنیک از یکی محتوایی بازاریابی

 تأثیر مورد در دانش زمینهپیش بررسی هدف با موردنظر تحقیق پژوهشی، شکاف این محدودکردن برای رو،این از. شودمی

. است شده انجام تایلند در گیاهی بهداشتی و آرایشی لوازم اینترنتی فروشگاه سمت به مشتری برند تعامل بر محتوا بازاریابی

 تجاری نام مورد در دانش گسترش و بنیادی هایبینش مقاله این نتیجه. است شده متمرکز اسناد بررسی بر مطالعه این

 منجر امر این این، بر عالوه. شود استفاده آینده مطالعه هدایت برای است ممکن که دهدمی ارائه را محتوا بازاریابی و مشتری

 .دهدمی افزایش را متوسط و کوچک هایشرکت درآمد و آنالین خرید خود نوبه به که شودمی مشتریان تمایل افزایش به

 مدیریت معرفی: اجتماعی هایرسانه عصر در مشتری روابط مدیریت" عنوان با تحقیقی در نیز (Malthouse, 2013)مالتوس 

 با روابط مدیریت که شرکتی به مشتریان با ارتباط مدیریت سنتی طور به اندنموده عنوان ،"اجتماعی مشتریان با روابط
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 کند،می متصل به هم را توانمند مشتریان که اجتماعی هایرسانه ظهور اما. است کرده اشاره است، داشته عهده بر را مشتریان

 ظهور مشتریان با با روابط مدیریت سازگاری چگونگی بررسی به مقاله این در. کشدمی تصویر به را اساسی چالش این

 هاییفرصت و مشکالت مشتریان، با روابط مدیریت و اجتماعی هایرسانه همگرایی. است شده اجتماعی نیز پرداخته هایرسانه

 "اجتماعی مشتریان با روابط مدیریت جدید خانه" پیرامون را بحث این محققان. گیردمی قرار بررسی مورد که کندمی ایجاد را

 پشتیبانی و( خاتمه و نگهداری کسب، یعنی) اصلی موارد در اجتماعی هایرسانه تأثیرگذاری چگونگی مورد در و اندداده ترتیب

. اندکرده بحث( بازاریابی کلی استراتژی و معیارها عملکرد، ارزیابی اطالعات،فناوری  مشتریان، یعنی) تجاری ارتباط مناطق از

 حریم ساختار، بدون و بزرگ هایداده مجموعه پیام، انتشار بر سازمان کنترل عدم شامل بحث این در موجود مشکالت

 اجتماعی، هایرسانه بازاریابی ابتکارات از بازگشت نرخ گیریاندازه شرایط، واجد انسانی نیروی کمبود ها،داده امنیت خصوصی،

 .بوده است محتوا بازاریابی و مشتری تماس نقاط ادغام کارمندان، مدیریت برای هاییاستراتژی

 ییمحتوا یابیبازار یهامدل یاسهیمقا یبررس"با عنوان  یقی( در تحق1397و همکاران ) یناصر زین یداخل قاتیتحق در

 هایرسانه در را تجاری هاینشان مردم که است دلیلی سه از یکی جذاب محتوای اندکرده، عنوان "اجرا ندیفرآ و مراحل نظر از

 باالیی اهمیت از سازدمی متقاعد خرید به نسبت و آموزش را کاربران که جاآن از محتوایی چنین. کنندمی دنبال اجتماعی

 تبیین را آن انجام برای الزم فرآیندهای که است مشخصی مدل و چارچوب مستلزم آن براساس بازاریابی و است برخوردار

 دنبال به اجرا فرآیند و مراحل نظر از محتوایی بازاریابی هایمدل انواع ایمقایسه بررسی هدف با پژوهش این رو،این از. کند

 از و است اکتشافی پژوهش، رویکرد باشد.می آن بهتر درک و محتوایی بازاریابی اصلی فرآیندهای و مراحل تبیین و شناسایی

 مدل 9 مقایسه و بررسی از هایافته کند.می استفاده محتوایی بازاریابی هایمدل بررسی و شناسایی جهت ایکتابخانه روش

 بازاریابی مراحل تریناصلی عنوانرا به "سنجش و توزیع تولید، ریزی،برنامه" مرحله چهار محتوایی، بازاریابی فرآیندی

 اصلی مرحله چهار دربرگیرنده دیدنر مدل موردبررسی، هایمدل میان از است داده نشان هابررسی. دهندمی نشان محتوایی

 همچنین برد. نام محتوایی بازاریابی سازیپیاده و اجرا برای جامع و ساده مدلی عنوانبه آن از توانمی که استشده شناسایی

 ،"ایرانسل شرکت در اینترنتی خرید به تمایل بر محتوایی بازاریابی تأثیر" عنوان با تحقیقی در( 1397) همکاران و قنبرزاده

 با و باشدمی مطرح هاشرکت تمامی بین در رشد و رقابت برای موضوع تریناصلی عنوانبه بازاریابی امروزه اندکرده عنوان

 بازاریابی امروزه. است گرفته خود به بیشتری اهمیت حوزه این مشتریان، رفتار و عادات تغییر علم، روزافزون رشد به توجه

 هدف با حاضر پژوهش. یابد دست است مشتریان وفاداری در نهایت و خشنودی که محصول فروش از فراتر هدفی به باید

 هدف، حیث از پژوهش. است شده انجام ایرانسل شرکت در اینترنتی خرید به تمایل بر محتوایی بازاریابی تأثیر بررسی

 بوده مشهد شهر در ایرانسل شرکت مشترکین پژوهش، آماری جامعه. باشدمی پیمایشی - توصیفی تحقیق، روش و کاربردی

 ای،رسانه عناصر شکلی، عناصر ذاتی، عناصر)محتوایی  بازاریابی هایمؤلفه مثبت تأثیرگذاری از حاکی تحقیق نتایج و است

 و لعلیان راستا، همین در. باشدمی ایرانسل شرکت مشتریان اینترنتی خرید به تمایل و اعتماد بر( اثربخشی سنجش عناصر

 اعتماد گریمیانجی نقش با مشتریان جذب بر سایت محتوایی بازاریابی تأثیر بررسی" عنوان با تحقیقی در( 1397) همکاران

 جذب بر سایت محتوایی بازاریابی تأثیر بررسی را تحقیق این از هدف، "(یابش سایت مشتریان: مطالعه مورد) وفاداری و

 که دهدمی نشان شانتحقیق نتایج و اندکرده عنوان یابش سایت مشتریان وفاداری و اعتماد گریمیانجی نقش با مشتریان

 بعد و اطالعاتی بعد که شد مشخص همچنین. دارد مشتریان جذب بر داریمعنی و مثبت تأثیر سایت، محتوایی بازاریابی

 جذب بر سایت طراحی و اطالعاتی بعد مشتریان، وفاداری بر سایت طراحی و اطالعاتی بعد مشتریان، اعتماد بر سایت طراحی

 جذب بر مشتریان وفاداری و اعتماد دارمعنی و مثبت تأثیر تحقیق، نتایج دیگر از. دارد داریمعنی و مثبت تأثیر مشتریان،

 میانجی متغیرهای نظرگرفتن در با مشتریان جذب بر سایت اطالعاتی بعد که شد مشخص همچنین. بود یابش سایت مشتریان
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 متغیرهای واسطه به مشتریان جذب بر سایت طراحی بعد کهاین نهایتاً و ندارد داریمعنی تأثیر مشتریان، وفاداری و اعتماد

 تحقیق، از آمده دستبه نتایج مبنای بر نیز پایان در. دارد داریمعنی و مثبت تأثیر مشتریان اعتماد و وفاداری میانجی

 مدیریت استراتژی بر محتوا بازاریابی تأثیر بررسی" عنوان با تحقیقی در( 1395) همکاران و وثوق گردید. ارائه پیشنهادهایی

 عنوان ،"هاسایتوب و اجتماعی شبکه در الکترونیکی وکارکسب در مشتریان رضایت سطح بهبود برای مشتری با ارتباط

 کرده پیدا گسترش اینترنت و مجازی فضای طریق از وکارکسب ارتقاء برای مختلف صنایع در دیجیتالی محتوای ارائه اندکرده

 مشتری با ارتباط مدیریت در کاربران برای قبولی قابل سطح به هنوز شودمی ارائه که محتوایی یا سرویس سطح اما است،

 مشتریان با روابط تداوم و بالفعل مشتریان جذب برای مشتری با ارتباط مدیریت استراتژی از واقعی، دنیای در. است نرسیده

 وکارکسب مبرم نیاز که مشتری با ارتباط مدیریت استراتژی و محتوا بازاریابی ترکیب از گاههیچ ولی شودمی استفاده قدیم

 سنجش برای ساختاری معادالت مدل یک مقاله، این در دلیل همین به. است نیامده میان به سخنی باشدمی امروزه برخط

 فاکتورهای ابعاد این سنجش برای. گرددمی ارائه محتوا دهندهارائه و خدمات محتوا، بعد سه در محتوا بازاریابی کیفیت سطح

 تأثیر بررسی مقاله این هدف. شوندمی مطرح محتوا پاسخگویی و پایداری وری،بهره و سودمندی دهنده،ارائه اطمینان قابلیت

 دهدمی نشان نتایج که است مشتریان رضایت سطح افزایش برای مشتری با ارتباط مدیریت استراتژی اجرای بهبود در محتوا

 و برخط وکارکسب در مشتری با ارتباط مدیریت استراتژی جانبههمه اجرای در انکاری غیرقابل و مستقیم تأثیر محتوا

 و سایتوب محتوایی بعد أثیرت" عنوان با تحقیقی در نیز( 1394) همکاران و زادهحسن نهایتاً و دارد امروز دنیای غیربرخط

 این اینترنت مزیت یک اندکرده عنوان، "(غذایی صنایع: موردی مطالعه) الکترونیکی بازاریابی اثربخشی بر الکترونیکی اعتماد

 اثربخشی به باید حال این با. کندمی فراهم هاشرکت افزایش حال در بازاریابی هایفعالیت برای را مناسبی ابزار که است

 مشتریان، جمله از)استراتژیک  دارانسهام شناسایی مدت،کوتاه و طوالنی اهداف به سازمان دستیابی با رابطه در اینترنت،

 و کاربر ماندگاری زمان در مهمی نقش سایت،وب جذابیت طرفی از. کرد توجه آرزوهایشان شدنبرآورده و( مالکان مدیران،

 در. است بقا برای ضروری شرط یک سایت،وب از استفاده قابلیت و کندمی بازی جستجوگری و کاوش برای انگیزش باالبردن

 بازاریابی اثربخشی روی بر الکترونیکی اعتماد و سایتوب محتوایی بعد تأثیر تعیین پژوهش این اصلی هدف راستا، همین

 بعد و اطالعاتی بعد)سایت وب محتوایی ابعاد که دهدمی نشان پژوهش هاییافته. باشدمی غذایی صنایع در الکترونیکی

 الکترونیکی اعتماد کهحالی در دارد، مثبت تأثیر الکترونیکی بازاریابی اثربخشی روی بر و الکترونیکی اعتماد روی بر( طراحی

 ندارد. تأثیر الکترونیکی بازاریابی اثربخشی روی بر

 

 مشتریان مشارکت و اعتماد بر محتوایی بازاریابی تأ یر در مهم عوامل و مطالعاتی پیشینه بندیجمع

و اهداف  انیتعامل مشتر محتوا، یمحتوا سه رکن اساس یابیارکان بازارکه  دهدیممطالعات انجام شده نشان  یبندجمع

 یمحتوا به معن یابیکنند که بازاریگونه استدالل منیمحتوا ا یعنی ییمحتوا یابیول بازارادر مورد رکن  محققان یاست. برخ

قادر به  دیباشد. محتوا بایم رقبا به نسبت شرکت با مرتبط و ایتوجه، ارزشمند، پوفرد، قابلهبمنحصر ،تیفیباک یمحتوا دیتول

 یهااست و تمام ارزش انیتعامل با مشتر ،دوم رکنباشد.  انیو آموزش به مشتر یرساندر اطالع ینوآور و عالقه جادیا

قابل انکار ریغ صورت به انیمشتر وکند  انیو ارتباط را ب تیفیک ،یفرد بودن، سازگارهشده شرکت از نظر منحصربییشناسا

 یهاروش بر غلبه به منجر امر نی. اشوند لیتبد شرکت با تعامالت قیرزش، از طرا با یمحتوا جادیا ندآیاز فر یبه بخش

 کی محتوا تیریمد ستمیس ل،یدل نیهم به. است شده نترنتیو ا یتکنولوژ ندآیفر لیبه دل غات،یتبل یارتباطات برا یمعمول

 یضرور یکنندگان باشد و محتوامصرف حاتیترج و قیعال ازها،یم با نئانطباق دا یمحور، دارایمشتر یدگاهید دیبا شرکت

 (.Gunelius, 2011)و الزم را منعکس کند 
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 در ییمحتوا یابیبازار در کنندگانمصرف مشارکت و اعتماد بر یمبتن یدیکل نیشیپ موارد تا است نیاز بنابراین

 دگاهید هیپا بر که گفت دیبا اول درجه در. شوند یسازمانده و ییشناسا چارچوب کی قالب در تال،یجید یوکارهاکسب

تعامل با  یبرا را کنندگانمصرف ماتیتصم کاربرد، و لذت صحت، بر یمبتن یهازهیانگ (،U&G)1 یخشنود و استفاده

 چشم به ییمحتوا یابیبازار نیشیپ عوامل از یکی عنوان به نیبنابرا. کندیم ختهیبرانگ تالیجید ییمحتوا یابیارتباطات بازار

 تیفعال خود، ییمحتوا یابیبازار یکاربرد زهیانگ هیپا بر هستند، رسانیآگاه یمحتوا دنبال به که یکنندگانمصرف. خوردیم

 -یمثال، لذت ی)برا یبیترک یهازهیانگ وجود نیا با(. رندیبگ برند درباره یشتریمثال دوست دارند تا اطالعات ب ی)برا دارند

 هیپا بر را کیالکترون ییمحتوا یابیبازار تعامالت که یکنندگانمصرف مثال، یبرا. فتدیب اتفاق است ممکن زین( انهیگرادهیفا

 نسبت به را یمتفاوت یرفتار مشارکت است ممکن برند،یم لذت محتوا از که شوندیم متوجه اما کرده شروع یکاربرد زهیانگ

 (.Hollebeek and Macky, 2016) کنندیرفتار م ،یکاربرد زهیکه فقط براساس انگ دهند نشان یاشخاص

 یناختش و یاحساس ،یرفتار ییمحتوا یابیبازار مشارکت از یمشخص سطح تواندیم ییمحتوا یابیبازار با تعامل

 (.Schamari and Schaefers, 2015) کند ختهیبرانگ را کنندهمصرف

 مشارکت شود،یم ختهیبرانگ هاآن کاربرد و صحت بر یمبتن یهازهیانگ از کننده،مصرف یشناخت مشارکت که یحال در

 و یلذت یهازهیحاصل انگ عمدتاً یرفتار مشارکت ت،ینها در. دیآیم وجود به اشخاص لذت و صحت یهازهیانگ از ،یاحساس

دادن به  نشان مثال، واکنش ی)برا شوندیم برند با مرتبط یهاتیفعال گرفتنالهام باعث یجمع طور به و است یکاربرد

 عمل یتعاملدرون جهینت کی عنوان به کنندهمصرف مشارکت نیبنابرا. (Hollebeek, 2013) ییمحتوا یابیبازار یمحتوا

 مشارکت قیطر)از  تیهو(، یشناخت مشارکت قیطر)از  برند با مرتبط حس جادیا ندیفرآ تواندیم خود نوبه به که کندیم

 یمعنابخش و تیهو نییبرند، تع ی. رفتار شهرونددینما تیتقو را( یرفتار مشارکت قیطر)از  یشهروند رفتار و( یاحساس

 یابیبازار در برند یشناخت و یاحساس ،یرفتار یهاشیگرا جینتا توسعه متعاقب، صورت به کنندگان،مرتبط با برند مصرف

 نییتع ریثأت و داعتما یریاعتبارپذ بعد بر کننده،مصرف برند اب مرتبط یمعنابخش اثرات نیهمچن. دهدیم توسعه را ییمحتوا

 .داد قرار یبررس مورد دیبا زین را برند اعتماد یرخواهیخ چهره بر برند تیهو

 زاند،یرا برانگ کنندگانمصرفاعتماد و مشارکت  تواندیمکه  ییمحتوا یابیبازار جهینت و امدیپ عامل عنوان به نیهمچن

 نشان ییحتوام یابیسطح اول بازار یتعاملدرون جینتا عنوان به را کنندهمصرف یشناخت و یاحساس ،یرفتار مشارکت توانیم

 در( یتارو رف یمثال شناخت ی)برا کنندهمصرف یگذارهیمفهوم را به عنوان سرما نیا (Hollebeek et al., 2016) و داد

 شودیم رفتهگ نظر در یتیموجود عنوان به مشارکت و (Kumar et al., 2010) رندیگیم نظر در ییمحتوا یابیبازار تعامالت

 یفکر و یذهن حیتشر به یشناخت مشارکت. (Bowden et al., 2017) است یشناخت و یاحساس ،یرفتار ابعاد از متشکل که

 به را ییمحتوا یابیربازا با کنندهمصرف عاطفی تعاملاشاره دارد.  ییمحتوا یابیبازار در کنندهمصرف تعامل در برند با مرتبط

 سطح کنندهمصرف هرچه و (Bowden et al., 2017) کنندمی معرفی برند با کنندهمصرف تعامل مثبت درجه یک عنوان

 ببیند خود از بخشی عنوان به را تجاری نام که دارد احتمال بیشتر باشد، داشته را عاطفی مشارکت از باالتری

(Teixeira et al., 2012 .)ً  مصرف سطح دهندهنشان یی،محتوا یابیبازار با کنندهمصرف رفتاری تعامل نهایتا

 گرایانهلذت و عملکردی هایانگیزه که است کنندهمصرف توسط برند برای یک شدهمصرف زمان و تالش انرژی،

 .دهدیم نشان را ییمحتوا یابیبازار در کنندگانمصرف

 برند اعتماد گفت دیاست، با ثرؤم ییمحتوا یابیبازار پیامدهای ترینمهم از که برند به اعتماد مورد در همچنین

 مثال عنوان به) شرکت یا برند یک قول یا کلمه به توانمی که کنندهمصرف انتظارات( الف: )است بعد دو شامل

                                                           
1 Uses and Gratification 
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 خودشان نفع به که شرکت به کنندهمصرف اعتقاد یا دیگر طرف یک هایانگیزه به اعتماد( ب) و کرد اعتماد( اعتبار

 شناختیروان گرایش دهندهنشان که برند نگرش به باید زمینه این در. (Ganesan and Hess, 1997) کنند عمل

 نیز (Dimara & Skuras, 2003) شودمی بیان آن مزایای از برخی با ییمحتوا یابیبازار در برند ارزیابی با که کنندهمصرف

 برند ساختن حساس که حالی در ،اندشده شناخته رفتاری و عاطفی شناختی، عناصر عنوان به هانگرش. داشت توجه

 یمشارکت رفتار رسدمی نظر به گذارد.می تأثیر کنندهمصرف نگرش( عاطفی) شناختی رویکرد بر اول درجه در( شناسایی)

 .شودمی تبدیل برند شهروندی رفتار به و ردیگیم قرار ریثأت تحت برند نگرش توسط ییمحتوا یابیبازار به مشتریان

 تحقیقات طریق از مثالً) بازار بررسی طریق از باید مدیران موردنظر، مخاطبان و ماهیت به بسته دانست باید البته

 را کنندگانمصرف به مربوط هایانگیزه و کنندگانمصرف موردنیاز اطالعاتی محتوای نظر مورد نسبت ،(تجربی بازار

 نمایند بینیپیش اساس این بر را خود محتوایی یابیبازار سازیپیاده و طراحی پیامدهای و نمایند تحقیق و بررسی

(Storey and Larbig, 2018) .برای آینده در بیشتر کاربردی و ایتوسعه مطالعات بر تکیه با باید هابررسی این البته 

 جذب و مشتریان برای برند به وفاداری افزایش محتوایی، بازاریابی بستر در توانمی چگونه کهاین مانند سؤاالتی به پاسخگویی

 دقیق چیست؟ نقش میان این در مشتریان جویانهلذت یا گرایانهفایده خرید هایارزش اهمیت نمود؟ ایجاد را مشتری بیشتر

 بازاریابی اثر در کنندگانمصرف در مشارکت و اعتماد ایجاد نتایج چیست؟ زمینه این در رفتاری و شناختی فرآیندهای

 یابد. و ... ادامه چیست؟ محتوایی
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 چکیده

مشاهده  خدمات، صنعت بیمه با سایر بازارهای کاالیی تفاوت ماهیتی دارد. به علت خدماتی بودن این رشته و تفاوت بازار بازار

، خاطر دو پدیده فرانشیزهاز سوی دیگر ب کنندگان کاال و محصول بسیار دشوار است.گذاران از مصرفمندی بیمهرضایت

پذیر صنعت امکان این همیشگی درو  مندی پایدارکسب رضایت ای،ی بیمهها در قراردادهاکسورات و ماهیت وجودی آن

خاطر های منتفع گردد. از نگاهی دیگر بنباید از قراردادهای بیمه گذارای، بیمهنبوده و یا دشوار است و براساس اصول بیمه

 حین و بعد از انعقاد قرارداد ،در قبل وجود تنوع مشتریان خاص در بازار بیمه و مباحث انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقی

 بدون تردید ایجاد رضایت در آید.گران پیش میگذاران و مطالبات بیمهها و نیازهای بیمهتعارضی بین خواسته ای،بیمه

های ایشان و سپس اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته هاز کیفیت خدمات، در وهل ایشانمشتریان و حتی به شوق آوردن 

د. این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون نشوها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید میتقال این خواستهان

مند نیاز دارد که هایی نظامها و رویهافتد، بلکه به روشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمیسیستم

ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر مبدل کند. از طرفی تغییر خواستهیندی سازمانی آاین مفاهیم را به فر

 ههدف هم. خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمداست، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می

دهنده های ارائهجا که سازماناز آن .ها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان استمؤسسات خدماتی از جمله بیمه

ها به عنوان اولین سالح در آن کیفیت خدماتکنند، ها در محیطی با محصوالت غیرمتمایز فعالیت میخدمات به ویژه بیمه

 شود.رقابت شناخته می

 گرانبیمه گذاران،بیمه مندی،رضایت بیمه، صنعت گذاری،سیاست: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

گیری رضایت مشتریان ضرورتی ثر بر شکلؤهای خدماتی در عرصه اقتصاد، توجه به عوامل مبخشرشد روزافزون با 

 .چرا که عصر خدمات نیازمند رویکردها و ابزارهای خاص خود است ،ویژه پیدا کرده است

تواند ن میگیری رضایت مشتریاکننده در شکلدر همین راستا توجه به تعامالت رفتاری به عنوان یکی از عوامل تعیین

های خدماتی مالی در ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنانش کمک شایان توجهی نماید. این توجه از آن جهت اهمیت به سازمان

یابد که بپذیریم خدمات، تعامل محورند و این تعامالت نقشی کلیدی در ادراک مشتری از کیفیت خدمت و بیشتری می

 (.1390)سبزی،  رضایت مشتری دارند

زیرا از یک طرف  ،الزم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند ،بیمه و اقتصاد

ای و افزایش های مناسب بیمهآوری مردم برای تهیه پوششرفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه، موجب توجه و روی

 گردد.از طرف دیگر، وجود بیمه موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه میگردد و ها میسهم بیمه در سبد هزینه خانواده

 ،خدمات بازار صنعت بیمه با سایر بازارهای کاالیی تفاوت ماهیتی دارد. به علت خدماتی بودن این رشته و تفاوت بازار

مندی حاصل از خرید تزیرا رضای دشوار است. کنندگان کاال و محصول بسیارگذاران از مصرفمندی بیمهمشاهده رضایت

نامه خریداری شده تا زمان بروز خسارت عینیت و تحقق پیدا کند و کارکرد اصلی بیمهبیمه زمان بروز خسارت نمود پیدا می

 کند.نمی

 ارزیابی اثربخشی سازمان،در  شده و نقدی است،های ارائهرجوع شاخصی مهم برای تشخیص کیفیت برنامهرضایت ارباب

اند که برای رسیدن به اهداف خود و یا فرا رفتن از بردههای بیمه به این مطلب پیهای تجاری از جمله شرکتنامروزه سازما

 (.1392 )کاتلر، است یموتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتر یراز ،خود را جلب کنند یانمشتر یتآن باید رضا

 

 مبانی نظری

 ی:مال یتوسعه بازارها

که شامل  گذاری در زمینه توسعه بازارهای مالی است،در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، سیاست ثرؤاز جمله عوامل م

توسعه بازارهای مالی از یک طرف منابع مالی مازاد افراد جامعه را باشد. می سسات بیمه و ....ؤم ،بورس اوراق بهادار ها،بانک

منابع مالی الزم  اندازها(،)تجهیز پس اندازهاگذاری این پسیهکنند و از طرف دیگر سرماآوری میانداز جمعبه صورت پس

 .(1381 )عالی، شوند.کنند و بنابراین رشد و توسعه اقتصادی را موجب میهای اقتصادی را فراهم میبرای فعالیت

کنند و یها اطمینان خاطر نسبت به آینده ایجاد مسسات بیمه با گرفتن حق بیمهؤم ،سسات مالی مختلفؤاز میان م

های آوری حق بیمهها از طریق جمعهمچنین بیمه شود.های اقتصادی میهمین موجب ایجاد انگیزه برای گسترش فعالیت

ها از یک طرف با کاهش ریسک فردی از طریق انتقال به لذا بیمه کنند.گذاری فراهم میفردی منابع عظیمی برای سرمایه

کنند و از طرف دیگر منابع مالی الزم برای های اقتصادی ایجاد میگسترش فعالیتگروه و شراکت ریسک، انگیزه برای 

بنابراین امروزه دیگر اهمیت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی  کنند.ها را فراهم میهای تولیدی جهت انجام این فعالیتبنگاه

به مشتری خاص خود یعنی د ناچارن ستند،های غیرانتفاعی هدر زمره سازمانکه های بیمه شرکت بر کسی پوشیده نیست.

 گران استهای مهم و اساسی سنجش میزان موفقیت بیمهمندی مشتری یکی از شاخصگذار توجه کنند زیرا رضایتبیمه

 (.1389کاشی، چه و وهابی)قره
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 بیمه پیدایش

بیمه به صورت تعاونی و کمک متقابل وجود داشته است و در واقع بیمه به شکل امروزی  تا قرن چهاردهم میالدی اصوالً

سال قبل از میالد برای کمک به یکدیگر  4500تراشان مصر باستان در سنگ و به شکل معامله و قرارداد مطرح نبوده است.

توانستند از ها در ازای پرداخت سهمی مینو پشتیبانی از خود در برابر حوادث، صندوقی ترتیب داده بودند و هر یک از آ

شود که در مسیر هایی مربوط می(. روایت دیگری در همین زمینه به کاروان1386، )باقرزاده مند شوندهای صندوق بهرهکمک

به یغما  کردند تا ریسکتقسیم می ها کاالهای خود را بین بار شترهای چند کاروانآن کردند.های بابل قدیم تردد میبیابان

ترین سندی که ارجاع به قدیمی (.1390، )اوترویل دهند شن را کاهش رفتن تمامی کاالها به دست راهزنان یا طوفان

گردد، زمانی که قانون هامورابی وضع شد و در آن شرایطی سال قبل از میالد برمی 2250به زمان  های بیمه دارد تقریباًفعالیت

در  ها به دلیل وقوع حوادث تصادفی خاصی مشخص شده بود.و یا بخشیده شدن وام که تحت آن دریافت جبران خسارت

شتافته و های بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته که به کمک درماندگان میسسات دولتی نظیر سازمانؤیونان قدیم م

شده به هنگام لی کشفهای گِاده از لوحاستف با از جمله تأمین زندگی افراد کهنسال و از کارافتاده را به عهده داشته است.

ای برای کارگران ، اطالعاتی به دست آمده که بیانگر وجود مواردی از خدمات بیمه1312برداری از تخت جمشید در سال خاک

 در دوران هخامنشی است.

تاریخ تکامل بیمه،  اگر چه منشأ پیدایش بیمه در پوششی از ابهام است، به طور کلی این اعتقاد وجود دارد که در طی

اولین نوع بیمه به شکل امروزی بیمه باربری دریایی بوده  اند.انواع مختلف بیمه با توجه به شرایط و نیاز جوامع به وجود آمده

 عمر و حوادث به تدریج ایجاد شدند که هر کدام تاریخچه خاص خود را دارند ،سوزیهای آتشاست و پس از آن بیمه

 (.1379بیگی، نجف)

 های دریایی است.مربوط به بیمه ترین سندهای بیمهپژوهشگران کهن از برخی هایطبق نوشته

میانه )قرون وسطی( به  یهاها آموختند. سپس بازرگانان ایتالیایی در سدهها از فینیقیها و رومیدریایی را یونانی بیمه

ها ایتالیایید. دریایی در اروپا ش از مرکزهای اصلی بیمهایتالیا آ در گونه از بیمه روی آوردند و بندرهای ونیز، لمباردی و جنواین

ای به نام داران در کافهنگلیسی و کشتیهفدهم میالدی بازرگانان ا سپس در آغاز سده. بردندانگلستان دریایی را به  بیمه

. پیمان شدند تا در سود و زیان یک سفر دریایی با هم سهیم باشندها هملویدز در نزدیکی بارانداز لندن گردهم آمدند. آن

 بودها ارزشمندتر تری داشتند یا بار آنتر بود، چرا که بار بیشخطر رویدادهای ناخواسته برای برخی از آن افراد بیش

کردند. واقع بار خود را از این راه بیمه می کردند و درتری پرداخت میبیش ها باید هزینهرو، آناز این(. 1381)محمودصالحی، 

پردازد و دریایی شد. این بنیاد اکنون نیز به کار بیمه می ترین مرکز بیمهلویدز شدند که مهم اران بنیاد بیمهزگها از پایهآن

 .های بیمه جهان استادهای مشاوره و پژوهشیکی از بنی

 

 تاریخچه بیمه در ایران

بیمه مردم در ایران از دوره کیقباد )حدود پنج هزار سال پیش( آغاز شده است. در این دوره اگر کسی دچار آسیب 

گفتند. پادشاهی کیقباد می منداندریغ ،شدگانکه به بیمه تاوان و به بیمه کردندپرداخت میشد باید به او تاوان یا بیمه می

 .الطوایفی( پدید آمده بودهای کوچک )ملوکای است که در ایران پادشاهیبرابر دوره

ها پرداخت بیمه به یکی از این فرمانکه در آن زمان کیقباد نماد شاهی بود که تمام ایران به فرمانش بودند. 

گرفت یا کشتزارش با اش آتش مییا خانه دیدی آسیب میدیدگان بوده است. در زمان پادشاهی کیقباد اگر کسآسیب

 (.1381کردند )روستا و همکاران، پرداخت میماند باید به او تاوان یا بیمه ثمر میخشکسالی بی
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العالم عبدالطیف شوشتری به معنای اطمینان دادن به شخص به کار بار در منابع فارسی در تحفهبیمه نخستین واژه

 .داندهندی یا اردو، می حمد معین آن را برگفته از بیما، یک واژهرفته است و م

ونقل و سازمان بیمه در حمل سیس ادارهأت ای را با عنوان،خورشیدی امتیازنامه 1270بار ناصرالدین شاه در  نخستین

 .ایران به الزار پولیاکف روسی واگذار کرد که به اجرا در نیامد

خورشیدی دو بنیاد روسی نادژا و کافکاز مرکوری )به معنای مریخ قفقاز(  1289ر به سال سپس در دوران احمدشاه قاجا

 .ای خود را آغاز کردندهای بیمهفعالیت

ایران را در دست داشتند و در سال  سال بازار بیمه 25های خارجی دیگری در ایران به راه افتاد که تا آرام شرکتآرام

ها، دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر از همه رجی در ایران فعالیت داشتند. از میان آنخا شرکت بیمه 29کم دست 1314

 .تر بودند و تا پیروزی انقالب اسالمی به کار پرداختندفعال

 20دولتی  ایران با سرمایه اکبر داور، شرکت سهامی بیمهخورشیدی به کوشش الکساندر آقایان و علی 1314در سال 

 .ل شدمیلیون ریال تشکی

هیچ شرکت صددرصد ملی در خاورمیانه و حتی هندوستان وجود نداشت. آغاز به کار شرکت  ،تا پیش از آن تاریخ

های خارجی رو شد و شرکتبههای بسیاری روهای خارجی نبود و این شرکت با کارشکنیایران خوشایند شرکت سهامی بیمه

 .بستندمیخوداتکایی  به سختی با آن قرارداد بیمه

های دولتی به سازمان خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بیمه 1316سپس قانون بیمه در اردیبهشت 

خود را در ایران، نزد  های صادرهدرصد از بیمه 25های دولتی موظف شدند چنین، شرکتایران واگذار شد. هم شرکت بیمه

کارگران در مجلس شورای ملی به  خورشیدی قانون بیمه 1322آبان  29در . نداتکایی کن ایران، بیمه شرکت سهامی بیمه

بنیادی که  معدنی و هر ،ها و بنیادهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتیکارخانه اول این قانون، همه ماده تصویب رسید. بر پایه

ای که هنگام در برابر رویدادهای ناخواسته کارگری را در استخدام دارد، چه دولتی و چه غیردولتی، باید کارگران خود را

 .داخلی دیگری که دولت مقتضی داند، بیمه کند ایران یا شرکت بیمه دهد نزد شرکت سهامی بیمهمیپرداختن به کار رخ 

گذاری شد و در دولت دکتر مصدق به شرکت بیمه ایرانی خصوصی بنیان 8 ،خورشیدی 1343تا  1329های بین سال

ترتیب، از فعالیت خارجی تصویب شد. به این های بیمهورشیدی قانونی برای محدود کردن فعالیت شرکتخ 1331سال 

 .داخلی افزوده شد های بیمهخارجی کاسته شد و بر شکوفایی شرکت های بیمهشرکت

 1347ماه نه دی اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث در بیست و قانون بیمه

 .کشاورزان نیز در اسفند همان سال به تصویب رسید خورشیدی و قانون بیمه

گذاری شد تا کشور بنیان عالی بیمه برای پرورش نیروی فنی صنعت بیمه خورشیدی مدرسه 1349چنین، در سال هم

 .کنندمیهنان خود خدمت های بیمه درآیند و به همافراد کارآزموده در اختیار شرکت

تری ای در ایران در نظارت قانونی بیشهای بیمهفعالیت ،1350خرداد  30مرکزی در  سیس بیمهأبا تصویب قانون ت

شوندگان و بیمه ،گذارانهای بیمه، پشتیبانی از بیمهدولت برای ساماندهی به فعالیت قرار گرفت. این سازمان با سرمایه

 .ریزی شدان پیسازی برای شکوفایی بیمه در ایرزمینه

ریزی چند شرکت خورشیدی به پی 1350 های این سازمان و رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در دههفعالیت

گذاران خارجی انجامید. به ایران و آمریکا با مشارکت سرمایه حافظ و بیمه دانا، بیمه تهران، بیمه ای فعال، از جمله بیمهبیمه

، عالوه بر شرکت سهامی 1357ای در ایران افزوده شد و تا پیروزی انقالب اسالمی در سال های بیمهیتاین ترتیب بر فعال
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زاده و وزیری، )بیگ .کردندایران فعالیت می خصوصی و دو نمایندگی خارجی در صنعت بیمه شرکت بیمه 13ایران،  بیمه

1387.) 

ایرانی را ملی اعالم کرد و بر  های بیمهشرکت همه 1358تیرماه  4در  شورای انقالب، پیروزی انقالب اسالمیپس از 

 .ای زیر نظر دولت قرار گرفتکارهای بیمه قانون اساسی، همه 44اصل  پایه

نامه را دریافت ایران، آسیا و البرز مجوز صادر کردن بیمه ، تنها سه شرکت بیمه1361و  1360های سال چنین درهم

 نیز، شرکت بیمه 1373دانا پدید آمد. از سال  ای دیگر، شرکت بیمهاز ادغام ده شرکت بیمه 1367کردند. سپس در سال 

 .مه به پنج شرکت دولتی رسیدهای بیصادرات کار خود را آغاز کرد و شمار شرکت توسعه

شرکت  1381رسید. لذا در سال  مجلس شورای اسالمیقانون تأسیس شرکت بیمه غیردولتی به تصویب  1381در سال 

بیمه پارسیان،  های بیمه رازی،نام ای خصوصی بهنه شرکت بیمه 1382بیمه خصوصی حافظ در منطقه آزاد کیش و در سال 

 .کارآفرین، توسعه، ملت، سینا، امید، حافظ و امین تأسیس شدند

 

 یران:در ا یمهب

کشور، کامالً در  یمهوجود نداشت و بازار ب یداخل یمهن یاو  یداخل یمهشرکت ب یراندر ا ی،شمس یهجر 1314تا سال 

که خود صالح  یطیها و شرامورد نظر خود را با نرخ یهایمهها، بیندگینما ینبود. ا یخارج یهایمهب یهایندگینما یاراخت

و  یفهخود وظ یها برایندگینما یناست ا یهیبد .کردندیحاصله را از کشور خارج م یددانستند، به مردم عرضه و عوایم

توسعه اقتصاد کشور باشد، احساس و کمک به  یآنچنان که مرتبط با مصالح عموم یمه،امر ب یمدر جهت توسعه و تعم یرسالت

 یداخل یایمهمؤسسه ب یکها از عدم وجود راستا، آن ینمورد نظرشان بود. در هم یو سودده یکردند و فقط جهات تجارینم

 یسها نبود و لذا در رابطه با تأسآن یندوجه خوشا یچبه ه یداخل یمهمؤسسه ب یک یسبردند و تأسیحداکثر استفاده را م

کردند. یم یجادآن در صورت امکان مانع ا یریگاز شکل یریهرگونه مخالفت ممکن را ابراز و در جهت جلوگ ی،شرکت ینچن

در قانون بودجه  یابودجه ینیبیشو با پ یشمس یهجر 1313دولت از اواخر سال  یهبا سرما یرانا یمهب یستأس یاقدام برا

 (.1382نوررشیدی، )کل کشور آغاز شد  1314

 

  :قانون بیمه

  معامالت بیمه

کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در یمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می. ب1ماده 

 گرمتعهد را بیمه(. 1396)قانون بیمه،  خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد ،صورت وقوع یا بروز حادثه

شود موضوع بیمه می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمهگر میگذار به بیمهوجهی را که بیمه ،گذاریمهطرف تعهد را ب و

 نامند.می

 

 های دولت در رشد یا افول صنعت بیمهنقش سیاست

بایست کاهش یابد. صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی و گری دولت در امور مختلف میبسیاری معتقدند که تصدی

توجه به جوان بودن بخش خصوصی در صنعت بیمه کشورمان، آیا  نبوده، اما با مستثنیگذاری از این قاعده سرمایه

 ترشدن نقش دولت در این صنعت، باعث توسعه یا عدم توسعه بیشتر صنعت بیمه کشور خواهد شد؟رنگکم
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طور که تواند نقش خود را آنای رقابتی نمیهر فعالیتی که انحصار دولتااای بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فض

سازی صنعت بیمه با هدایت ثری به منظور خصوصیؤهای بلند و مثیر این اصل در یک دهه گذشته قدمأباید ایفا نماید. تحت ت

دارایی و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برداشته شده است. حاصل این  ،ریزی توسط وزارت امور اقتصادیو برنامه

در اقتصاد متحول  ینکهبا توجه به ا(. 1381)عالی،  گذاری و اقدامات، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده استسیاست

های بیمه خصوصی به کار شرکتآغاز ید، آیمهم و مولد در اقتصاد کشور به حساب م یهااز بخش یکی یمهصنعت ب ی،کنون

ای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفت، یکی دیگر از اقداماتی در صنعت بیمه کشور که در اجرای تکالیف بیمه

و  1373گذاری در سال سیس شرکت بیمه صادرات و سرمایهأت ،بود که با کمک دولت محقق گردید. نقطه آغاز این تحول

 .بوده است 1380ت بیمه کارآفرین در سال سیس شرکأپس از آن ت

گردد، ثر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعمال میؤگذاران که از طریق نظارت مناگفته نماند که حفظ منافع بیمه

تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. این نقش در دهد. دولت در توسعه بیمه میتوسعه هرچه بیشتر این صنعت را نوید می

و نظارت و کنترل  بایست به حداقل کاهش یابدگری میگری بوده است که با شرایط امروز این تصدیه به صورت تصدیگذشت

 1404ساله چهارم و نیز افق های پنچاندازهای تدوین شده در برنامهجانبه گسترش یابد تا ضمن تحقق چشمهثر و همؤم

 (.1381. )عالی، کشورمان، منافع تمامی ذینفعان حفظ گردد

تواند با تصویب کند. به طور مثال، در نقش نظارتی می آفرینیبایست نقشبه عبارتی دولت به عنوان ناظر و حامی، می

 ،دیدگانگزاران و زیاننامه رعایت حق بیمهکنندگان در این صنعت، تحت عنوان آییننامه رعایت حقوق مصرفآیین

خریداری کنند. در نقش  یاطمینان خاطر بیشتر بارا های موردنیاز خود بیمهنند توامی ایکنندگان از خدمات بیمهاستفاده

های اجتماعی و ها باعث نقصان در روند فعالیتای که عدم وجود آنهای بیمهتواند با اجباری نمودن رشتهدولت می حامی،

 .ها گردداقتصادی است، موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمه

 ایهای بیمهگذاران را به تشکیل شرکتگذاری، سرمایهایجاد شرایطی برای خلق امنیت در فضای سرمایهاز طرفی با 

که بدون مجوز  یفعلی ترغیب کند. همچنین با اعمال فشار بر نهادهای ایهای بیمهگذاری در شرکتجدید یا سرمایه

های های اجرایی مفید، گامی معین و نیز تدوین ضمانتهادهند و تعریف شاخصهای بیمه انجام میهای مشابه شرکتفعالیت

 .ثری را در این مسیر بر داردؤم

تواند نقش خوبی در تصویب و نظارت بر قوانین در جهت توسعه امر بیمه مجلاس شورای اسالمی و قوه قضاییه هم می

 ارد، بحث بوروکراسی و قوانین دست وای وجود دهای بیمهله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتأمس. ایفا نماید

بایست از سوی ها، مجوزهای الزم مینامهای برای صدور برخی از بیمهدلیل حاکمیت نظارت تعرفهه پاگیر است. در گذشته ب

ای دیگر نیازی به این های بیمهگردید، ولی با حذف این نظارت در برخی رشتهبیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ می

 .باشدر نمیام

 

 اییمه مرکزی برای فراگیر شدن خدمات بیمههای بسیاست

و دغدغه  کیدأمورد تباید ای برای تمام اقشار مردم در شرایط فعلی کشور ضرورت فراگیر شدن خدمات بیمه

میلیون فقره خسارت نیز انجام شده  16.1نامه و نزدیک به میلیون بیمه 19.3، 1396سال در  .سیاستگذاران کشور باشد

درصد رشد داشته است؛  28.3و  7.7های صادره و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه تعداد بیمهاست، ضمن اینکه 

باشد میدرصد بوده است که این سهم در حال رشد  66.3ضمن اینکه سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت بیمه 

 (.1391)سبزی، 

http://tehraneconomy.ir/128547/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1/


 

 

وکار اندیشه معین مجله تخصصی کسب 111  

 ت که در مجموع صنعت بیمه در کشور به غیر از بیمه ایرانصنعت بیمه باید بزرگ شود، این در حالی اسو اندازه سایز 

بیمه مرکزی به عنوان رود؛ بنابراین ای، کوچک به شمار میهای بیمهکه درصد مناسبی از بازار را دارد، سایر شرکت )دولتی(

و نتوانستند در طول  که سهم کمتری در صنعت بیمه را دارندای های بیمهباید پیشنهاد ادغام شرکتسیاستگذار این صنعت 

ادغام را بخواهد اینکه  قبل ازبیمه مرکزی ، طبیعی است هدها بدشرکتاین به مدت فعالیتشان سهم خود را افزایش دهند 

 ها را آماده ادغام نماید.این شرکت سهامداراند، انجام ده

خصوصی شرایط را  بخشای جدید به خصوص در های بیمهسیس شرکتأنسبت به ایجاد و ت یبیمه مرکزی بایست

ها وضعیت خوبی داشته و در حال رشد هستند؛ ولی دو تا و صاحبان سهام باید تصمیم بگیرند. برخی از شرکت فراهم نماید

 برای انجام پروسه ادغام تشویق شوند. ای بایدسه شرکت بیمه

های آمریکایی مراوده بیمه که با شرکتالمللی های بینمریکا از برجام، برخی از شرکتآشرایط فعلی و با خروج  در

در آن حدی باشد باید های ایرانی و بیمه مرکزی، توان شرکت بنابراین داشته باشند،ادامه همکاری توانند با ایران دارند، نمی

 .که اگر خارج شدند، بتواند بیمه اتکایی را به داخل منتقل کند

هایی را نیز در مقایسه با بورس دارد؛ این صنعت باید بهتر گیماندبه رشد است ولی عقب صنعت بیمه یک صنعت رو

درصد  3.2درصد به  2.3عمل کرده و رشد باالی سه درصد داشته باشد؛ پس باید سهم بیمه در تولید ناخالص داخلی را از 

بیمه  باید کار اقتصادیهر  برای انجام هر فرد ایرانی ،برسانیم؛ ضمن اینکه افزایش صددرصدی رشد سهم بیمه را داشته باشیم

 .کنارش باشد

انتظار جامعه و مردم این است که پوشش بیمه باالتر باشد؛ این در حالی است که باید تالش کرد سهم بیمه را دو برابر 

عرضه  های دولتی به صورت بلوکی به بازارباید بخشی از سهم بیمه کنیم؛ البته باید سهم بیمه غیردولتی را افزایش دهیم و

 .شود

های نوین را توسعه دهیم. بخش خصوصی در صنعت بیمه باید بیشترین سهم را داشته باشند؛ البته باید پوشش بیمه

ای های بیمهصنعت بیمه باید ریسک صنعت بیمه باید هر سال حداقل یک تا دو محصول جدید را به مشتریان معرفی نماید.

 .نماید را از طریق بازار بورس منتشر

های بیمه حق صادره با وصول حق بیمه تفاوت دارد؛ فرقی که صنعت بیمه با بانک دارد این است که شرکتحق بیمه 

دهند؛ این رابطه باید منطقی باشد نه اینکه حق بیمه نگیریم و خسارت بدهیم؛ اگر گیرند و بعد خسارت میبیمه را می

های بیمه با مشکل د حداکثر ظرف ده روز باشد؛ شرکتگذار، پرداخت نکنند و بگویند زمان خسارت بایهای بیمهشرکت

 (.1391. )سبزی، شوندمواجه می

ای های بیمهاگر بخواهیم شرکت ای و ریسکی، بازار سرمایه باید فعال باشد.در بازار بورس با انتشار اوراق بهادار بیمه

 .استیند قانونی و اصالح روابط مالی آنیاز به طی شدن فر تر شوندخصوصی فعال

 

 کشور  جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد

درصد است، این  7ایران حدود  در در حالی که نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ،مار موجودآبراساس آخرین 

رسد. در همین حال با این که صنعت بیمه می درصد 5/88 به و در فرانسهدرصد  5/75 به نسبت در کشورهایی چون آلمان

ه سیس شدأت 1314دارد و بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه دولتی کشور در سال  سالگی قرار 90آستانه ایران در 

، اما هنوز که هنوز است این صنعت به دالیل مختلف نتوانسته جایگاه شایسته خود را در اقتصاد کشور به دست آورد. است

شرایط صنعت بیمه کشور را ارزیابی کرد ضریب نفوذ بیمه است.  توانهایی که با نگاه به آن میترین شاخصیکی از مهم
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بیمه  1396براساس سالنامه آماری سال  .کندآن کشور را مشخص می ضریب نفوذ بیمه، جایگاه صنعت بیمه در کل اقتصاد

 )بیمه مرکزی ایران،رسد درصد می 8که این ضریب در دنیا به بیش از  است. حال آن درصد 1/4این ضریب در ایران  ،مرکزی

1396.)   

 (یالر یلیون)م یافتیدر یهایمهو حق ب یناخالص داخل ید. تول1جدول شماره 

 1396 سال
نه ماه نخست سال 

1396 

نه ماه نخست سال 

1397 

 827/682/92 124/198/59 792/908/85 هاکل حق بیمه

 586/185/85 886/033/5 034/039/79 های غیرزندگیحق بیمه

 241/497/7 356/164/54 758/869/6 های زندگیبیمهحق 

 000/169/026/5 000/575/593/4 000/868/104/6 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 

به دلیل پایین بودن سهم حق  ،1396شده در سالنامه آماری صنعت بیمه در سال  براساس آخرین آمارهای منتشر

درصد( در مقایسه با متوسط سهم مزبور در کل  8از  )کمتر تولیدی صنعت بیمه کشورهای های زندگی از کل حق بیمهبیمه

درصد(، ضریب نفوذ بیمه زندگی فاصله قابل توجهی با متوسط ضریب نفوذ بیمه زندگی کشورهای جهان  50کشورها )بیش از

مین مالی أیگاه ویژه خود را در تهای زندگی جادارد. این بدان معناست که صنعت بیمه کشور به ویژه در زمینه حق بیمه

 (.1396 )بیمه مرکزی ایران،پیدا نکرده است  بلندمدت اقتصاد

نسبت کل حق بیمه تولیدی  - عالوه بر دو معیار حق بیمه زندگی و ضریب نفوذ بیمه زندگی، شاخص ضریب نفوذ بیمه

مین مالی از طریق این صنعت أبیمه و ت ترین شاخص عمق صنعتبه عنوان مهم -های بیمه به تولید ناخالص داخلیشرکت

ها گذاریهای بیمه جهت انجام امور سرمایهشرکت شود. هرچه میزان ضریب نفوذ بیمه باالتر باشد، منابع در اختیارشناخته می

 گرفت. و توسعه صنعت بیمه نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد خواهد بود بیشتر

 

 شبکه فروش بیمه 

 :ای شاملدهنده خدمات بیمهترجیح مشتریان در انتخاب شرکت ارائه ثر برؤعوامل مدر صنعت بیمه 

شرکت بیمه، سرعت عمل، فناوری  ای، امکان دسترسی سریع، نمای ظاهری نمایندگی، اعتبارثیر خدمات گسترده بیمهأت

 باشد.میلحاظ شده  هایپرداخت به موقع خسارت و میزان تخفیف ،کارکنان، اجرای تعهدات روز، برخورد جدید

بدست آمده نشان داده است که  یجانجام شده نتا یراز یمهب یاننفر از مشتر 40از  ینظرسنج یکه در پ یردر جدول ز

 اند.داشته یر قطعیثأت یمهشرکت ب یندر انتخاب ا یانمشتر یحعوامل فوق بر ترج یهکل

وجود داشته  یتفاوت معنادار ی،ایمهو نوع رشته ب یلیبا توجه به سن، شغل، مدرک تحص یاننظر مشتر ینب ینهمچن

از  یب، به ترتیمهروز و اعتبار شرکت ب یدجد یتعهدات و پرداخت به موقع خسارت، فناور یاست نحوه برخورد کارکنان، اجرا

 شرکت بوده است. یندر انتخاب ا یانمشتر یحثر بر ترجؤعوامل م ینترمهم
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 یراز یمهانتخاب شرکت ب یبرا یانمشتر ی. فاکتورها2جدول شماره 

Weighting CFF 

 نحوه برخورد کارکنان 12

 اجرای تعهدات و پرداخت به موقع خسارت 10

 اعتبار شرکت بیمه 10

 فناوری جدید روز 8

 

 بیمه و نارضایتی مشتریان

های پیش از صدور و فعالیتنامه و دو مرحله در یک قرارداد بیمه قابل تصور است. بخش اول مربوط به صدور بیمه

اهالی  گران و شبکه فروش با دوره خسارت کامالً متمایز است. عمدتاًباشد. نوع عملکرد بیمهبخش دوم دوره خسارت می

عنوان طرفین قرار مهم ه صنعت بیمه بخش صدور را دوره عقد و دوره خسارت را دوره طالق در روابط بین زن و شوهر ب

باشد و از گویش عیوب ها و محسنات میعمدتاً در دوره عقد همه کالم بین طرفین براساس خوبی کنند.زندگی تشبیه می

های همه صحبت وکیدات بر عیوب طرفین أگردد و به همین ترتیب در دوره طالق نیز همه تشکار و پنهان طرفین پرهیز میآ

های فرانشیز و کسورات هیچ خاص صنعت بیمه به نام باشد. از سوی دیگر به خاطر وجود دو پدیدهها میطرفین از نارسایی

 پذیر نیست.درصدی امکان وقت تصور رضایت صد

 یکل یشود، اما نگاهیآنان انجام م یهایمهحق ب یقبر دوش مردم و از طر یمهصنعت ب یتو فعال یلاصل تشک ینکهبا ا

راضی نیستند. این نارضایتی را در دامنه وسیعی از جامعه گران چندان اران از رفتار بیمهذگدهد بیمهبه نظرات مردم نشان می

حوادث، بدنه و  عمر، سوزی،های مختلف درمان گرفته تا بیمه خودرو، آتشتوان مشاهده کرد. از بیمهای کشور میبیمه

 . ... تکمیلی و

دهند، صادق و پایکار می هایی کهگیرند و وعدهای که از مردم میهای بیمه در قبال حق بیمهبه گفته مردم، شرکت

های بیمه چندان محل رضایت نیست. مراجعه به خاطرات و تجربیات شخصی هر شهروند نیستند. همچنین پوشش شرکت

رو کند. ها به تعهداتشان روبهممکن است شما را با موارد متعددی از نارضایتی و گالیه ناشی از غافلگیری در برابر عمل بیمه

کنند، فرز و روان عمل می ،ها هنگام دریافت، خوش برخوردشود که بیمهها در این خالصه میم از بیمههای مردعمده شکایت

ای به ها هنگام دریافت درخواست یک اشتراک بیمهگیر هستند. به گفته مردم، بیمهخلق و بهانهکج ،نداما هنگام پرداخت، کُ

گویند، از پرداخت سریع ی قابل توجه هنگام بروز خسارت سخن میهادهند، از پوششقول معروف باغ سبز و سرخ نشان می

و آسان خسارت، معتبر بودن کارت بیمه در تمام مراکز مربوط در سراسر کشور و در نهایت این که اصوالً نگران هیچ چیز 

 (.1391)سبزی،  نباشید

رو شدن با مشکل و مراجعه به بیمه روبه ها کم نیست،در کل مراجعات مردم به بیمه هااما در برخی موارد که سهم آن

روشن  کند. تازه در سربزنگاه است که معموالًای و دریافت خسارت، روی دیگر سکه را نمایان میبرای استفاده از پوشش بیمه

ه ها اما و اگر برای آن مطرح است. تازآسانی و روانی که ادعا شده نیست و ده ،شود دریافت خسارت به همین سادگیمی

داده  یحشما توض یوجود داشته که برا یودیگذاشته، ق یتانروز اول جلو یمهکه شرکت ب یشود در متن قراردادمشخص می

 مستتر و پنهان مانده است. ی،فهم حقوق یددر عبارات دشوار و د یودق ینا یبسا مفهوم واقعچه یاند. حتنشده و بازش نکرده

بینید رسیده است، می اید و اکنون که موقع استفاده فراقرارداد، آن را امضا کردهآنگاه شما نیز بدون توجه به مفاد این 

های وسیعی را اید با آنچه واقعاً وجود دارد، از زمین تا آسمان متفاوت است. دامنه مثالآن چیزی که انتظارش را داشته
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سراغ گرفت. به عنوان مثال در استفاده از خدمات  ای مختلف از درمان گرفته تا خودروهای بیمهتوان در رشتهباره میدراین

ابید چون مرکز درمانی یمی های درمان، تازه درهای خصوصی، پس از پرداخت نقدی هزینهبیمه تکمیلی درمان یکی از شرکت

پرداخت را اید، طرف قرارداد و مورد قبول شرکت بیمه نبوده، بخش کوچکی از هزینه واقعی درمان شما جا معالجه شدهکه آن

کند. موارد دیگری که و شرکت بیمه با این ترفند از زیر بار تعهدی که کتباً به شما ارائه داده است، شانه خالی می کندمی

اند نامه به شما نگفتههنگام دریافت بیمه ست. مثالًا های بیمه درباره خودروشود، مربوط به ایفای تعهدات شرکتنقل می

شود و آنگاه که با حادثه یا که از قضا جزو قطعات گرانبها و کمیاب آن نیز هست مشمول بیمه نمیبخشی از قطعات خودرو 

رو هستید. تازه این یابید با چه شرایطی روبهکنید، تازه در میشوید و برای جبران خسارت مراجعه میسرقتی مواجه می

ر نظر بیمه مرکزی قرار دارند و به هر حال در حد و حدود های بیمه نیمه دولتی یا خصوصی است که زیها درباره شرکتمثال

توان گفت شرکت بیمه هنگام قانونی، معاونت نظارت بیمه مرکزی امکان دریافت شکایت و رسیدگی به آن را دارد. مثالً می

نداده و اگر از این اطالعات گویی، اطالعات حیاتی را در اختیار قرار قد قرارداد محتوای کلیدی و مهم آن را بیان نکرده و با کمع

های بزرگ بیمه حمایتی و درمان که کردیم. اما این موضوع اصوالً درباره شرکتباخبر بودیم، اصوالً این بیمه را انتخاب نمی

مین أهایی که توسط سازمان تشکایت از پرداختی تر، معموالًزیر نظر بیمه مرکزی نیستند، وجود ندارند. به عبارت صریح

ها طوری برد. چرا که مجموع مکانیسممطرح است، کمتر راه به جایی می هاآناجتماعی، بیمه خدمات درمانی و امثال 

کنند و بجز دولت، نظارت خاصی از سوی خود نظارت می ها خود برسیاستگذاری و طراحی شده است که این شرکت

ها ها باید توسط خود سازمانها از این سازماناست که شکایتچنین  گیرد. اینها صورت نمیهای مستقل بر آندستگاه

 روشن است. رسیدگی شود که نتایج آن نیز کامالً

داند معموالً از عهده ارائه خدمت به تمام گیرد در یک بازار گسترده به فعالیت بپردازد، میشرکتی که تصمیم می

که در تمام جهات  آنان هم بسیار متنوع است. شرکت به جای این شمارند و نیازهای خریدآید. مشتریان بیمشتریان برنمی

تواند به آن خدمت برساند. یک فعالیت بازاریابی هایی از بازار را بررسی کند که کارآمدتر میبه رقابت بپردازد، باید آن قسمت

با قیمت درست، ، ستاصولی به منظور رسانیدن محصول یا خدمت به نزد مشتری درست، در مکان درست، در زمان در

باشد و سپس با تعیین جایگاه های بازار میگاه با تعیین بازار هدف که یک یا تعدادی از بخشبندی بازار، آنمقدمتاً با بخش

 .رسدیابی به انجام میذهنی و موضع

های مختلف تقسیم ها اهمیت دارد، به بخشهای بیمه را براساس فاکتورهایی که برای آنشرکت ،در اینجا مشتریان

 شود.های هر بخش، علت ایجاد نارضایتی هر بخش از این مشتریان مشخص میبندی و ویژگیکنیم و براساس این بخشمی

 

 یتمندیبراساس فاکتور رضا یمهب یهاشرکت یانمشتر یبندبخش .3جدول شماره 

 مشخصات یتینارضا یجادعلت ا
 یبندبخش

 یانمشتر
 یانمشتر یتیعلل نارضا

 داخلی فضای نامناسب کیفیت -

 صدور محل

گذارانی که به کیفیت فضای بیمه

 دهندداخلی محل صدور اهمیت می
 گراکیفیت

 بیمه صدور در عمل سرعت نبودن -

 محل داخلی فضااای نامناسااب کیفیت-

 صدور

 نامناسب فروش از پس خدمات -

 صدور در عمل سرعت نبودن -

 نامهبیمه

افرادی که توقع دارند مراحل صدور 

 نامه سریع انجام شودبیمه
 زدهذوق
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 مشخصات یتینارضا یجادعلت ا
 یبندبخش

 یانمشتر
 یانمشتر یتیعلل نارضا

 به گروهی تخفیفات نشدن قائل -

 هاسازمان و ادارات

 ضعیف ارتباطات -

گذارانی که انتظار تخفیف بیمه

مناسب گروهی و روابط عمومی 

 خوب دارند

 گروهی

 مشترکین با ارتباط حفظ عدم -

 نادرست کارشناسی راهنمایی -

 ادارات به گروهی تخفیفات نشدنقائل -

 هاسازمان و

 ایمیل و پیامک ارسال عدم -

سید    از قبل اطالع و تماس عدم -  سرر

 بیمه انقضاء

 نادرست کارشناسی راهنمای -

 نامناسب فروش از پس خدمات -

افرادی که نیازمند راهنمایی صحیح 

 کارشناسان و خدمات بهتری هستند
 انفرادی

 مشترکین با ارتباط حفظ -

 بهتر فروش از پس خدمات -

گذارانی که توقع خدمات پس از بیمه

فروش و ارسال هدایای تبلیغاتی 

 دارند

 طلبرفاه

 بیمه سررسید از قبل تماس -

 و پیامک طریق از خبرنامه ارسال -

 ایمیل

دهند خبرنامه افرادی که ترجیح می

و سررسید بیمه به آنها اطالع داده 

 شود

 تلفنی و ایمیلی

 

نواقص مدارک یا عدم  ،اشکاالت موجود در تشکیل پرونده خسارت ،گذارانعلل دیگر ایجاد نارضایتی در بین بیمهاز 

گر پیش از ارجاع به بیمه باشد برای این منظور حتماًارسال به موقع مدارک و عدم حضور طرفین خسارت در شرکت بیمه می

مطلع شوید تا را مدارک الزم و ...  ،و از مرکز پرداخت خسارت گرفته ا نماینده یا شرکت بیمه تماسببرای دریافت خسارت 

شود به نماینده و کارگزار خود اطمینان نماید گذاران نیز توصیه میدچار مشکل و در نهایت نارضایتی نشوید بنابراین به بیمه

 ود.د تا در زمان بروز خسارت متضرر نشننامه نمایو با مشاوره او اقدام به خرید بیمه

 

 صنعت بیمه کشور گذاری معیوب درسیاست

ین ترین علل موفق نبودن این صنعت در ایران است. با اعدم سیاستگذاری واحد، از اصلی ای کشور وساختار خاص بیمه

و  ینظر وزارت امور اقتصاد یرکشور مطرح و ز یایمهمقررات ب ینگذار و ناظر تدویاستبه عنوان نهاد س یمرکز یمهب که

 یهایگذاریاستو لذا س یستسازمان ن یننظر ا یرکشور ز یایمهاز جامعه ب یکند، اما عمالً بخش بزرگیم یتفعال ییدارا

کشور در بخش  یو خصوص یدولت یایمهب یهاشرکتبر فقط  یمرکز یمهب یگرندارد. به عبارت د یریثأها تبر آن یمرکز یمهب

و هم از نظر شمار افراد  یو توان مال یکه هم از نظر اقتصاد یو درمان یتیبزرگ حما یهایمهکند و بینظارت م یدرمانیرغ

چون سازمان  یتر سازمانیق. به عبارت دقباشندمیسازمان خارج  ینا یثر هستند، از چتر نظارتؤبزرگ و م یارتحت پوشش بس

 کشور اقتصاد در بزرگی وزنه( یجتماعا ینمأت یگذاریهشستا )شرکت سرما یتبا در دست داشتن مالک یاجتماع ینمأت

 200پردازد. شستا مالک یم یتیو حما یایمهبه خدمات ب یگرد یانظر وزارتخانه تحت یگریشود، با ساختار دمی محسوب

تحت  یرانیاننفر از ا یلیونم 38کنند. هم اکنون حدود می اداره را آن( یگذاریه)شرکت سرما ینگشرکت است که هفت هلد

 ینرسد. روشن است چنیتومان م یلیاردهزار م 30به  یانهآنان سال یهستند و حق پرداخت یاجتماع ینمأپوشش سازمان ت

سازمان،  ینخدمات منجر شود. در کنار ا ینتواند به انحراف ایکشور تا چه حد م یایمهدر نظارت به خدمات ب یشکاف بزرگ

و  یاقتصاد یهابا دارا بودن صندوق یزمسلح ن یهایروزمان درمان کارکنان نمتعلق به دولت و سا یخدمات درمان یمهب

 یسازمان رسم یجه،قرار ندارد. در نت یمرکز یمهنظر ب یروجود دارد که آن هم ز یو خدمات ی، صنعتیدیبزرگ تول یهاشرکت

له به أمس ینندارد و ا یکشور نقش یایمهاز بازار ب یاو نظارت بر بخش عمده یگذاریاستکشور عمالً در س یایمهب ینظارت
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 یهاصندوق یگرچون شستا و د ییهاشرکت یصنعت-یبودن اقتصادیممنجر شده که با وجود حج یو آشفتگ یچندپارگ

با  یدولت یریتها و ... دولت و مدیشگاه، پاالیمانس یدتول یهاها، مجتمعها، هتلیمیپتروش یتو مالک یایمهب ی،بازنشستگ

 یبودجه فراوان یو کسر یکند، بلکه همواره بدهینم ینمأگذار را تیمهب یتهنگفت، نه تنها رضای هایمهوجود پرداخت حق ب

هزار میلیارد تومان رسیده و کسری بودجه  60مین اجتماعی به أد. براساس آخرین آمار موجود، بدهی دولت به سازمان تندار

 یی، رسواسنوات گذشتهدر حالی است که  این(. 1389)رضایی موید،  رسدیلیارد تومان میم 5000این صندوق نیز به سالیانه 

 یآن را از اهداف اصل یقیناًکه  داشته یفراوان یاسیس یهایه، حاشیچون بابک زنجان یو نفوذ اشخاصیران مد یباال یهاحقوق

 کند.یدور م یایمهب

 

 فرانشیز و کسورات

 توان به موضوع فرانشیز اشاره نمود.شود، میمشتریان می از مواردی که موجب نارضایتی

شود تا وی در زمان بروز خسارت تمامی تالش خود گذار قرار داده میفرانشیز مبلغی از خسارت است که بر عهده بیمه

ر سبیل بیخیال نامه بکه به خاطر داشتن بیمه نه این ،را برای کاهش تبعات و آثار خسارت و یا گسترش خسارت به عمل آورد

صورت آسیب دیدن مورد بیمه، خود نیز  درگذار بنشیند و به تماشای خسارت بپردازد. از سوی دیگر به این خاطر که بیمه

همین امر  و نمایدا اعمال این فرانشیز برای کاهش خسارت تالش بیشتری میبشود که از نظر منطقی متحمل خسارتی می

 (.1381)عالی،  ثیر بگذاردأواند در زمان دریافت خسارت بر انتظارات مشتری تتیکی از چندین عللی است که می

ها برای کاهش گذاران در اکثر رشتههایی است که از سوی بیمهها تالشنامهیکی از نکات بسیار ظریف در صدور بیمه

ای تا زمانی که جا که محصول بیمهزیرا از آن ،گذار تمام خواهد شدگیرد. این اتفاق عمدتاً به ضرر بیمهحق بیمه صورت می

ها نیست بنابراین اصرار بیش از اندازه بر کاهش حق بیمه، کاهش ها و قول و وعدهبه خسارت نخورد قابل قیاس با سایر بیمه

کیفیت رسد که در زمان پرداخت خسارت از ای میکارمزد نماینده و کاهش تعهدات برای پرداخت کمتر حق بیمه به نقطه

محتوا و خالی از ای خواهیم داشت بینامهیال و کوپال و بیمهخوبی برخوردار نخواهد بود و به نوعی شیری خواهیم داشت بی

 شود.گذار و همین امر از علل دیگر ایجاد نارضایتی میتعهدات موردنظر بیمه

 

 گذاران در زمان دریافت خسارتعلل نارضایتی بیمه

شود. در دوره صدور همانند تشبیه می "دوره عقد و طالق"وجود دارد که به  "صدور و خسارت"از منظر فروش بیمه 

کنند و کمتر به نقاط ضعف طرفین توجه ها و وعده و وعیدها تمرکز میدوره عقد، صرفاً دو طرف روی نقاط مثبت و توانمندی

رف بر نقاط منفی و ضعف طرف مقابل تمرکز دارد و کنند. اما دوره خسارت که همانند دوره طالق است اساساً هر دو طمی

گر نیز بر پرداخت کمتر خسارت. در این میان در صورت دیده بر دریافت بیشتر حق بیمه تمرکز دارد و بیمهگذار یا زیانبیمه

گذار تلقی هعنوان عدم رعایت اصل حسن نیت از سوی بیمه گذار آن را باحراز شدن عدم ارائه اطالعات صحیح از سوی بیمه

گذاران در خرید هر نوع گردد بیمهگردد. لذا توصیه اکید میهای قانونی برای کاهش خسارت میکند و به دنبال روشمی

 (.1396)روزنامه دنیای اقتصاد،  ای به ارائه اطالعات دقیق برای جلوگیری از نارضایتی در زمان بروز خسارت بپردازدبیمه

نامه صادره برای نیست. بیمه "جهل به قانون رافع مسئولیت" داردای وجود دارد که بیان میدانان جملهدر بین حقوق

گذاران گذار مطالعه شود اما در عمل شاهد این هستیم که بیمهگذار به عبارتی نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمهبیمه

شود دهند همین امر باعث میحساسیت نشان می ق بیمه(ها حساسیت داشته باشند به قیمت )حبیشتر از آنچه به نوع پوشش
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گذار بکاهد. پیامدهای این نگرش در گذار از تعهدات بیمهگر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمهکه در مواردی نماینده یا بیمه

 ید به آن بپردازد.گذار بانامه و شرایط عمومی کمترین چیزی است که بیمهشود مطالعه بیمهزمان بروز خسارت نمایان می

 در پرداخت خسارت یمهب یهاشرکت یگرو عدم توان یرواقعیغ یغاتتبل

ای که تمامی فکر و ذهن شرکت بیمه باشد.ها نیز مزید بر علت میهای بیمه در زمان پرداخت خسارتگری شرکتتوان

طور کامل تعهدات خود را جبران ه خسارت بتواند در زمان بروز گذارد نمیخود را بر کسب و جلب مشتری به هر قیمتی می

مورد و بنابراین هر نوع کاهش بی، باشدهای وصولی میها از تجمیع حق بیمهجا که محل اصلی پرداخت خسارتاز آن نماید.

 ،های غیرواقعی منجر به وصول حق بیمه پایین شده و در زمان بروز خسارتهای حق بیمه یا ارائه تخفیفغیرمنطقی در نرخ

 افزاید.و همین امر بر نارضایتی مشتری می روددنبال پرداخت خسارت غیرواقعی میه شرکت بیمه مربوطه ب

مواقع  کنند، ولی درهای بیمه در تبلیغات خود پرداخت خسارت آسان و سریع را با خودروهای سیار عنوان میشرکت

ها برای ارائه خدمات سریع غافل شد چرا ترده این شرکتنباید از تبلیغات گس شود.بروز حادثه، چنین چیزی مشاهده نمی

ها از خدمات متفاوت شرکت بیمه مواجه دیدگان به مراکز پرداخت خسارت با عدم اطالع کارکنان آنانیکه با مراجعه ز

 شوند.می

رو م متفاوتی روبهئپایبند نباشد با جرا دای به تعهدات خوبنا بر اظهارات مقامات نظارتی بیمه مرکزی اگر شرکت بیمه

های بیمه همچنان تبلیغات شرکت ،هاای خواهد شد اما با توجه به این مکانیزمو حتی لغو فعالیت در یک یا چند رشته بیمه

 کنند.ها میای این شرکتهای بیمهدر سطح جامعه برقرار و مردم به دلیل عدم آگاهی کامل اقدام به خرید پوشش

ها خالف واقع خدمات خود های بیمه دارد اما اگر شرکتی در جذب مشتری برای شرکتنقش مؤثر ،تبلیغات مناسب

 ها به خریداران معرفی کنند در آینده اعتماد مردم را از دست خواهند داد.نامهرا برای فروش بیشتر بیمه

کنند ای بیشتر احساس میبا گذشت بیش از دو سال از اصالح قانون بیمه شخص ثالث، آنچه که مردم در این رشته بیمه

مشتریان نباید تاوان تخلفات برخی از  دریافت حق بیمه و در ادامه خدمات ناقص در زمان نیاز است. ،افزایش نرخ عمدتاً

های زیاد بیمه شخص های بیمه مبنی بر خسارت باالی این بیمه دلیلی بر نرخرانندگان پرریسک را بدهند و این توجیه شرکت

های بیمه، تفکیک مناسبی میان رانندگان هایی از جانب بیمه مرکزی و شرکتکارگیری سیاستباید با به شود.ثالث نمی

 (.1397)خبرگزاری آریا،  پرخطر و کم ریسک در نظر گرفته شود

 

 پرداخت خسارت

هم شعبه البته اگر  های بیمه است.های پرداخت خسارت برخی شرکتاز دیگر علل نارضایتی مشتریان، کمبود شعبه

به نحوی که در بیشتر موارد شاهد شکایت مردم  ،زنندمناسبی پیدا شود ارزیابان خسارت خالف واقع خسارات را تخمین می

 کنند.ها مدل ماشین را هم در ارزیابی خود دخیل میحتی آن و ایمهای بیمه بودهنسبت به عملکرد شرکت

ی مناسب شعب مختلف و نبود یعدم پاسخگو ،ه بیمه شخص ثالثهای بیمه در رشتدیگر مشکل افراد جامعه با شرکت

اند شعب نزدیکی گذاران است به صورتی که در بیشتر موارد افراد در زمان حادثه نتوانستههای سیار برای رفع نیاز بیمهپایگاه

های گذاری در بیمهو نرخسفانه در ایران وسیله نقلیه به عنوان عامل ریسک أمت را برای ارزیابی خسارت خود پیدا کنند.

گذاران ثیری در فرآیند بررسی یا سنجش ریسک بیمهأحالی که این عامل به تنهایی هیچ ت در ،شودشخص ثالث شناخته می

با  ، اماهای بیمه استندارد، اما نکته مهم در این خصوص دخالت نوع مدل اتومبیل در زمان ارزیابی خسارت توسط شرکت

مدل اتومبیل را لحاظ و قیمت مورد نظر خود را از  ،های بیمه در زمان انعقاد قراردادته که شرکتدر نظر گرفتن این نک

از دالیل بررسی مدل اتومبیل  کنند دیگر لزومی بر بررسی مجدد و پرداخت خسارت نامعقول وجود ندارد.گذار دریافت میبیمه
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در کنند. های مختلف پرداخت میهای بیمه در دورههایی است که شرکتدر زمان پرداخت خسارت، استهالک و مالیات

دهد که گونه آگاهی از تغییر میزان تعهدات خود در زمان پرداخت خسارت به مشتری ارائه نمیگر هیچبیمه ،ابتدای قرارداد

 شود.ای میهای بیمهراد از شرکتافاز  همین عامل در آینده باعث شکایت بسیاری

های مداری و ایجاد خدمات مطلوب برای جذب بیشتر افراد به خرید پوششبا توجه به این مطالب جایگاه مشتری

 ای چه معنایی پیدا خواهد کرد؟مختلف بیمه

 

 های متخلفشرکتو بیمه مرکزی 

کند، متعهد به ایفای آن نامه را صادر میشفاف بوده و وقتی شرکتی بیمه ها و قوانین بیمه شخص ثالث کامالًنامهآیین

ای یابد و اگر شرکت بیمهتعهدات شرکت خاتمه نمی ،است باید توجه داشت که با وقوع یک حادثه و دریافت کوپنتعهد 

 ابزارهای مختلف برخورد قانونی خواهد کرد. خالف آن را انجام داد بیمه مرکزی با

توان یکی از دالیل بروز سوء تفاهم و گالیه های بیمه را نیز میهای فروش شرکتها و شبکهم مهارت نمایندگیالبته عد

چه که خریداری کرده آن هنامه نسبت بگذار در زمان خرید بیمهچرا که ممکن است بیمه، های بیمه دانستنسبت به شرکت

اش گر تا چه میزان و با چه شرایطی خسارت واردهخسارت شرکت بیمه است اطالع کافی نداشته باشد و نداند در زمان بروز

گذار و سطح انتظاری تواند در توجیه بیمهکارگیری افراد ماهر و مسلط نسبت به امور بیمه میهرو باز این را پوشش خواهد داد.

 مشکالت جلوگیری کند.که باید از شرکت بیمه در ضمن جبران خسارت داشته باشد مؤثر بوده و از بروز برخی 

گذاران به عنوان یکی از شرکای اقتصادی در تحوالت صنعت بیمه، ضرورتی انکارناپذیر آفرینی و اثرگذاری بیمهنقش

اندازی را راه "های بیمه طرح سنجش رضایت مشتریان از شرکت "است و به همین خاطر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ه بیمه و در راستای تقویت مشارکت و افزایش سطح تعامل مردم و صنعت بیمه جهت این طرح توسط پژوهشکد کرده است.

های فعال در صنعت بیمه و ای، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکتبررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات بیمه

ر این طرح برای دریافت نظرات د ها به مرحله اجرا درآمده است.با هدف بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط این شرکت

های تماس تلفنی مستقیم و نظرسنجی الکترونیکی از طریق وبگاه پژوهشکده بیمه استفاده شده است. گذاران از روشبیمه

 (.1388 و سقایی، وسیوکا)

گذار اصلی صنعت بیمه کشور است در راستای حمایت از همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران که سیاست

سامانه "اندازی ها طبق ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران اقدام به راهنآشدگان و صاحبان حقوق گذاران، بیمهمهبی

 نموده است. "گذارانیکپارچه رسیدگی به شکایات بیمه

 

 گیرینتیجه

 یتو با وجود رضا یردگمیقرار  یابیمورد توجه و ارز یانگران از ابعاد مختلف توسط مشتریمهکار ب یفیتامروزه ک

شود و یم ینتضم یمهب هایتسود بلندمدت شرک یقطر یناند و از ایدهمطلوب رس یتبه وضع یمهب یهاشرکت ی،مشتر

 ییکاال یبازارها یربا سا یمهبازار صنعت ب کنند.یکمک م یمهب یهاشرکت یخود به بقا یتبا رضا یانطور مشترینهم

گذاران از یمهب مندییترشته و تفاوت بازار خدمات، مشاهده رضا ینبودن ایخدماتبه علت  دارد. یتیماه یهاتفاوت

 یعمده نگران ،است که در بخش فروش ینا یانگرب یمهکارکرد بازار فروش ب دشوار است. یارکنندگان کاال و محصول بسمصرف

خود در زمان  یتوضع ینکاال در بهتر یدحاصل از خر مندییتباشد، اما رضایم یمهحق ب یاتمام شده  یمتگذاران در قیمهب

 کند.ینم یداو تحقق پ ینیتشده تا بروز خسارت عیدارینامه خریمهب یکارکرد اصل یراکند، زیم یدابروز خسارت نمود پ
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گران، یمهو پرداخت خسارت و تعارض منافع ب یمهفروش ب یزاناز م یمهدر ب یممستقیرو غ یمسهم شبکه فروش مستق یکتفک

 یز،فرانش یدهخاطر دو پده ب یگرد یباشد. از سویم یتینارضا یجادعوامل ا ینتردر بازار از مهم یایمهب یهاگذاران و واسطهیمهب

خاص در  یانخاطر وجود تنوع مشتره ب یگرد یاز نگاه منتفع گردد. یایمهب یها در قراردادهاآن یوجود یتکسورات و ماه

ها و خواسته ینب یتعارض ی،ایمهو بعد از انعقاد قرارداد ب ینقبل، ح یو مباحث انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالق یمهبازار ب

 .یدآیم یشگران پیمهمطالبات ب گذاران ویمهب یازهاین

 یسازمان یبرخالف شعارها یددر سطح اجتماع دارد، نبا یبه اعتمادساز یازن یمهکه صنعت ب یطیدر شرا یمهب یهاشرکت

کردن خدمات را  یمهگونه که هنگام بهمان یدبا یمهب یهاشرکت است عمل کنند. یناناطم خود که اغلب دعوت به آرامش و

 قرار ندهند. یادار یهایبر بروکراسمردم را در پروسه زمان یزدهند در هنگام پرداخت خسارت نیآسان ارائه م یاربس

نامه شخص ثالث دچار یمهتعهدات خود در قبال ب یفایرا در ا یمهب یهاست شرکتکه ممکن ا یلیرسد از دالیبه نظر م

از وجود بازار فروش و  یمهب یهاشرکت ینان، اطمباشد یختهگذاران را در ارائه خدمات برانگیمهکرده و انتقادات ب یکارکم

ثالث که  یمهحق ب ییناصالح تع شود.یم یدشاننامه عایمهب یناست که از فروش ا یسود یزانها از مآن یتینارضا یگرید

در ارائه خدمات  یمهب یهاالزم را به شرکت یزهتوانند انگیدر کشور است م یمهصنعت ب یزبرانگاز مباحث چالش یکیروزها  ینا

 یادر رشته یدستور یمهحق ب یینو تع یفعل یهازنند با وجود تعرفهیم یادفر یمهب یهابازگرداند، چرا که هم اکنون شرکت

 .یستندگذاران نیمهتعهدات خود در قبال ب یفایشان دارد قادر به ایدر پرتفو یکه بخش قابل توجه

بیمه در  فرهنگارتقای  .بیمه در کشور استصنعت رشد راه  ترینمهم ،مردم یایمهفرهنگ ب ءارتقارسد به نظر می

 یمهب یهاشرکت رخانواده شده و نظارت مردم ب ینهآن در سبد هز و جا باز کردن یمهب یایمزا اباعث آشنا شدن مردم ب کشور

 کند.یثر مؤم یزرا ن

 یطو موشکافانه از شرا یقدق یوجوپرس یمه،ب یدناصل در خر ینترگذار بداند که مهمیمهب یبه عنوان مثال، وقت

 یندر ا یکاف یقبه تحق ساًأو خود رباره توجه کرده یندر ا یمهشرکت ب یحبه توض یدنبا پرداخت خسارت آن است و صرفاً

از کنار هم قرار گرفتن  اش خواهد شد.یاحتمال یهایطلبفرصت یمجبور به اصالح برخ یزن یمهخصوص بپردازند، شرکت ب

 یندر ع اعتماد مردم به آن آغاز خواهد شد. یشآن با افزا ءصنعت سالم شده و ارتقا ینا یمه،چتر فرهنگ بیر اصول ز ینا

 یجادو ا یمهکامل صنعت ب یکشور، آزادساز یهایمهنظارت بر ب و یاتیعملی، کاربرد یگذاریاستحال، توجه دولت به س

 یکنون یطدر بهبود شرا یایمهب یقراردادها یکردن محتوااستاندارد و شفاف ،به کشور یخارج یهایمهن، ورود بآرقابت در 

 مؤثر است. یاربس یمهصنعت ب

 

 :یقتحق یشنهادهایپ

و  یو آزاد یدهها به حداقل ممکن رسبر شرکت یگذاران دولتیاستاعمال نظر س یزانم یی،زداجهت تنوع و مقررات -1

 گردد. ینو تدو یهها تهها توسط شرکتیارکه ضوابط و مع یها داده شود به نحواستقالل عمل الزم به شرکت

همچون  یداشته و از وارد شدن به امور یو نظارت یگذاریاستخود، نقش س یندگاننما و هابر شرکت یمرکز یمهب -2

به آنان  ینهزم ینو استقالل عمل الزم در ا یاردخود یمه،نرخ و حق ب ییندر پرداخت خسارت و تع یابیارز یسک،انتخاب ر

 شند.عمل الزم برخوردار با یاز آزاد یطنرخ و شرا یسک،در انتخاب ر یمهب یهاشرکت یداده شود و به طور کل

 به مردم و کارکنان آن واگذار شود. یمهب یهااز سهام شرکت یاقسمت عمده ی،سازیخصوص یدر راستا -3

با مشارکت  یمهدر صنعت ب یعموم یگذاریاستها و سیمشخط یریتی،و تحول مد یسازیجهت خصوص -4

 .یرددولت قرارگ یاردر اخت یگذاریاستو س یبمراحل تصو یط و ینصنعت تدو یننظران اصاحب
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 یبه صورت اختصاصی تجار ی وهمچون تعاون یاموال و به طرق مختلف ،اشخاص یکبه تفک یتخصص یمهب یهاشرکت -5

 د.نشو یسسأت یمهب یعموم یهادر کنار شرکت یاختصاصیرو غ

 شود. یسسأت ییاتکا یمهشرکت مستقل ب -6

 به مقاطع کار واگذار شود. یمهب یتخصصیرامور غ -7

 کشور فراهم شود. یاهیمدر بازار ب یو خارج یگذاران داخلیهمشارکت سرما ینهزم -8

 یهارشته یدر تمام مدتنامه به صورت کوتاهیمهفروش ب یمردم هر منطقه به طور خاص و فصل یازبراساس ن -9

 و اجرا شود. یطراح یمهب یهاو توسط شرکت یایمهب

در  یها به نحوشده و با لحاظ نظر آن یارا جو یانمشتر نظر ،کشور یمهدر حوزه ب یگذاریاستدولت در هنگام س -10

 باشد. یانکننده خواست و نظر مشترینمأکه ت یدنما یگذاریاستصنعت س ینا

 و اجرا گردد. وضع ی،المللینو ب یبالقوه اعم از محل یاز بازارها یبردارکننده جهت بهرهیلتسه یگذاریاستس -11

در  یو خارج یگذاران اعم از داخلیهمشارکت سرما ینهحذف شده، تا زم یشترباشتاب ب یاتعرفه یهایاستس -12

 کشور فراهم شود. یمهصنعت ب

 یایمهب یهاشرکت یتنموده و بر فعال یمها سهیگذاریاستصنعت را در س یننظران اصاحب نظر یمرکز یمهب -13

 د.یاعمال نما یو هماهنگ ینقش نظارت

ها اقدام شرکت ینا یراز ذخا ینهشود تا نسبت به استفاده به یسسأت یمهب یهادر شرکت ریگذایهسرما یشورا -14

 یتجار یهاشرکت یتکه با ماه یندنمایم یداریسهام خر یاها خود را در بانک یرها، ذخا)درحال حاضر اغلب شرکت .یندنما

 ندارد(. یتچندان سنخ

صورت  یمهب یتمتناسب با ماه یبه تجار یدولت از یرانو تحول در نگرش مدییر مناسب به منظور تغ یهاآموزش -15

 .یردپذ

در  یمهصنعت ب یرانهنگام انتصاب مد دررا  یو رفتار تجار ینشب یمه،صنعت ب گذاریاستبعنوان س مرکزی بیمه -16

 .بگیردنظر 
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Abstract: 

In the pursuit of balances between the needs of the present and future generations, is the 

main goal of sustainable development. Cities are increasingly seen as drivers of sustainable 

development by applying sustainability targets. Resiliency often refers to the extent to which 

a given system is capable of tolerance and resilience to various variations before it 

reorganizes itself into a new set of structures and processes. This article examines the most 

important concepts of urban resilience, especially in the area of shopping centers and 

retailers aiming to achieve the goals of sustainable urban development. This article has been 

compiled through a literature review using various scientific sources. The findings of this 

study, as a prelude to one of the new concepts in the field of urban resilience in Iran, can 

contribute to the fundamental development of this concept in high-population density urban 

areas such as shopping malls in order to achieve the dream of sustainable future cities. 

Keywords: Resilience Concept, Sustainable Urban Development, Shopping Center, 

Retailer. 
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Introduction: 

The term resilience in Webster’s dictionary (1984) has been meant as the ability to return to 

original form in the course of the changes. The term “resilience” was first introduced in 1973 

by Holling (an ecological theorist) in an article entitled “Resilience and Sustainability of 

Ecological Systems” with an Environmental View. The idea of resilience can be considered 

based on the comment of Heraclius “From changes of everything, nothing has been left yet”. 

Holing (1973) define the term “resilience” the amount which an ecosystem can absorb 

disturbances while still being able to survive. In general, resiliency often refers to the extent 

to which a given system is capable of tolerance and resilience to various variations before it 

reorganizes itself into a new set of structures and processes. According to many researchers, 

resilience is one of the most important issues for achieving sustainability. Some theorists 

believe that based on the ability of how an urban community simultaneously balances the 

system and human activity, the amount of resiliency can be measured. However, at the same 

time, variety of other dimensions, such as spatial, livelihood, cultural and so on was 

considered for resiliency. Although resiliency is a new term in the field of urbanization, since 

human nature based on survival, always the discussion of resiliency has been concerned by 

human and has attracted the thoughts of various theorists. Nevertheless, resiliency in 

urbanization has been considered since the early 1990s. Because societies include different 

physical, mental, psychological and cultural structures, it is difficult to fully measure all the 

components that enhance resiliency. Therefore, in discussing about resiliency this question 

is raised that resiliency of what against what? The answer to the first what specifiers the type 

of system that should be resilience. The answer to second what specifies the type of crisis 

that the system should be exposed to. Accordingly, the resiliency has various dimensions of 

physical, social, economic, institutional, livelihood, spatial, and so on (Shirani et al., 2017).  

According to Stumpp (2013) opinion ‘‘resilience as a concept is more dynamic, it is non-

linear and crosslinked, complex so to say, and it embraces uncertainty’’. These qualities 

make it incompatible with current planning methods and invite new and more creative 

approaches. There are two main components that define the resilience concept: one is 

inherent to the system in question, whereas the other involves factors affecting the system. 

The latter is easy to recognize because it reveals itself in the form of large shocks or crises 

(such as natural disasters, wars or bankruptcies), as slow-burn changes from the incremental 

impacts of global economic factors or as small-scale crises that require quick adaptation. 

The first component is defined by a system’s capacity for resilience and determines how it 

reacts to such impacts without disturbing its functionality in a new balance. This capacity 

can be defined by flexibility, adaptability, preparedness or communication between agents, 

among other components. Muller (2011) points out the inherent features that make some 

cities more resilient than others, including ‘‘human perception, behavior and interaction, as 

well as decision-making, governance, and the ability to anticipate and plan for the future’’. 

Barata- Salgueira and Erkip (2014) believe that ‘‘Cities with an efficient network of centers 

that deliver goods and services to the vicinity should be more sustainable than the ones 

without such a network’’. However, from a spatial point of view, linkages between retailing 

and urban development in different countries have not always followed similar trajectories. 

Spatial resilience is closely linked with the identity of the urban system (Erkip & Ozuduru, 

2015). 
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When considering the concept of resilience, three different interpretations can be 

distinguished and used for a study of retail resilience: the engineering, ecological and 

adaptive approaches. The first, engineering approach is one “in which resilience is regarded 

as a response to external disturbances and a move back to a steady state”, wherein the system 

will tend to equilibrium. To characterise this situation Wrigley and Dolega (2011) use the 

term “bounce back”, which is to some extent related to the resistance to changes. The second 

interpretation follows an ecological approach and it “focuses on the scale of shock a system 

can absorb before it is destabilised and moved to a new configuration”. Contrary to the 

engineering approach where the focus is on the ability of a certain system to resume to its 

pre-shock state, the ecological approach focuses on how much shock can the system support. 

Finally, the third interpretation refers to the adaptive approach and follows an evolutionary 

stance. In this case, the system will be different when comparing the stage pre-disturbance 

to the stage when resilience is accomplished. For this matter, Wrigley and Brookes (2014) 

use the term “bounce forward” to describe the approach. It means the system will end up a 

step forward with respect to its starting point (Guimarães, 2018). 

Whereas avoiding a regime shift is key to the resilience of an ecosystem, a human system 

largely continues by fostering new regimes; for example, as a village becomes a town, the 

mode of production, urban form, and social life of its inhabitants are substantially converted. 

Many researchers therefore argued that when applying ‘resilience’ to studies of human 

systems, the focus should shift from the persistence of the current regime to the capacity of 

the system for change. In light of this, Ron Martin coined the term ‘adaptive resilience’, 

meaning the ability of a human system to persist through new regimes while maintaining a 

strong adaptive capacity for change (Rao, 2019). 

According to the business resiliency cycle (Figure 1), since retailing and consumption are 

key elements of the urban fabric and essential to the experience of the contemporary city, 

urban sustainability has been associated with the preservation of balanced and cohesive retail 

systems set up in a great diversity of facilities, shopping environments and places (Guy, 

2006). Similarly, urban retail resilience has been defined as the ability of stores and shopping 

districts to tolerate and adapt to changing environments that challenge the retail system’s 

equilibrium, without failing to perform its functions in a sustainable way. In this sense, urban 

retail systems can be considered resilient if, in a changing environment, the network of 

shopping districts is capable of retaining its economic viability, thus responding efficiently 

to the needs of different consumer groups, including the most disadvantaged, which are 

constrained to use the local and neighborhood retail/service facilities (Cachinho, 2014). 
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 Figure 1. Business Resilience Cycle (SM Prime, 2018) 

 

The Seven Qualities of a Resilient System 

Understanding the systems and current resilience context in the sustainable urban 

development is a critical to building a resilient future. Understanding resilience itself, and 

what qualities belong to a system that is truly resilient – truly able to withstand, respond to, 

and readily adapt to shocks and stresses – is likewise needed for the creation of city’s 

resilience strategy vision, goals, and actions. 

 

 Reflective – use past experience to inform future decisions and be able modify 

standards and behaviors accordingly. 

 Resourceful – recognize alternative ways to use resources, particularly in times of 

crisis, in order to meet needs or achieve goals. 

 Inclusive – prioritize broad consultation and “many seats at the table” to create a 

sense of shared ownership in decision-making and/or a joint vision for building city 

resilience. 

 Integrated – bring together a range of distinct systems and institutions, allowing for 

the catalysis of additional benefits, as resources are shared and actors are enabled to 

work together to achieve greater ends. 

 Robust – well-conceived, constructed, managed, and includes making provision to 

ensure failure is predictable, safe, and not disproportionate to the cause. 

 Redundant – spare capacity purposefully created to accommodate disruption, with 

multiple ways to achieve a given need, including during the extreme pressures or 

surges in demand experienced in a crisis. 

 Flexible – willingness and ability to adopt alternative strategies in response to 

changing circumstances or sudden crises. Systems can be made more flexible 

through introducing new technologies or knowledge, including recognizing 

traditional practices (100 Resilient Cities, 2019). 

Ferreira and Paiva introduce a more scholarly explanation for the recent experience of 

shopping malls. They contendi that successful malls are resilient ones meaning, they can 

“cope with internal conflict or external shocks while remaining able to maintain [their] 



 

 

وکار اندیشه معین مجله تخصصی کسب 127  

function”. The components of resilience identified by the authors are the impact of 

innovations, the economic context, the relation between retail and urban cycles, and the role 

of mall management. Viewed in this light, malls have been unable to appropriately react to 

the innovation of e-commerce. Consequently, “the retailers’ ability to recognize innovations 

and adjust to new market conditions must be highlighted.” The aforementioned economic 

context relates to both understanding an economy and shifts in consumer behavior. The 

concept of a life cycle is also introduced. The authors posit a sequence of innovation and 

growth followed by maturity and decline that malls experience. This explanation hints that 

the focus of “marketing, commercial mix, renovation, and maintenance should have different 

intensities throughout time.” Finally, mall management is perhaps the most important factor 

in a mall’s resilience. Managers must recognize and apply appropriate innovations and 

respond to changes in the economic environment while being aware of the retail life cycle 

(Kleier, 2018). 

 

Urban retail dynamics: from spaces for shopping to places of consuming experiences 

Firstly, in a short period of time, retailing has moved to become one of the most dynamic 

sectors of the urban economy. Due to the ever-changing array of goods and services, and the 

fascinating environments in which to buy them, for many people, shopping is no longer a 

basic activity to satisfy consumer needs; it has become a pleasurable ‘leisure experience’ in 

itself. In some way, it can be said that the retail revolution has transformed the consumer 

society and shopping places into a culture of consumption. Secondly, this revolution has had 

an irreversible impact on the spatial organization of the urban retail systems. The 

interconnection of retailing with centrality and proximity, which are the basic principles of 

the hierarchical system of shopping centers, was followed by convenience linkages offered 

by car accessibility, circulation and parking facilities. More recently, the assets of psycho-

distances and mindscapes are now being explored by a wide variety of retail premises, spots 

and urban sites designed, marketed and publicized to evoke particular feelings or emotions, 

favoring their appropriation as spaces of leisure, conviviality, happiness and other virtues 

highly valued by the mass consumer society. Spatially, this process involves the 

decentralization of retailing and fragmentation of the urban space has resulted in a significant 

weakening of the role of downtown and traditional neighborhood centers. In postmodern 

times, shopkeepers’ interests have turned to the city outskirts. With land prices that are 

cheaper and less coercive or, at least, more flexible regulations regarding the change of land 

use and the location of new premises, retail developers find the suburbs and urban edges 

more attractive to their businesses. This explains why over the past 30 years many retail 

developments have been set up in these places. At the same time, a wide variety of intraurban 

sites, hitherto devalued by retail capital, like waterfronts, brownfields and historical districts 

are being rediscovered, and the mix of entertainment with retailing is transforming them into 

spaces and brand lands geared to consumer experiences. Finally, a close look at the impacts 

produced by the retail revolution in the last few years show that we are gradually moving 

from a system based on ‘‘retail spaces’’ to another anchored in ‘‘consumer places’’, powered 

by the sign-value and symbolism of shopping environments and commodities. In fact, this 

passage summarizes the main metamorphoses undergone by retail spaces, thanks to 

marketing strategies and design geared to lure consumers. What we can identify during this 
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period is a process whereby retail facilities have been transformed from sales points into 

commodities to be ‘‘consumed’’, in the same way that goods are sold and purchased inside 

them. More than goods and services, they call upon consumers’ life experiences (Cachinho, 

2014). 

Furthermore, whereas the resilience of an ecosystem generally contributes to sustainability, 

the resilience of a human system may endanger sustainable development; for example, urban 

sprawl is a resilient socio-spatial pattern that diminishes the sustainability of cities in the US. 

Researchers have combined the notions of ‘resilience’ and ‘sustainability’ together to 

develop the concept of ‘retail resilience’, referring to the ability of a retail system to absorb 

a shock without failing to perform its functions in a sustainable way. ‘Retail resilience’ has 

been used to study the ongoing transitions of the town center, the main street, and the 

suburban mall and to investigate the transformations of retail planning systems and policies; 

however, it has rarely been applied to explore how the retail system may respond to online 

retailing (Rao, 2019). 

Three key factors influencing retail resilience have been identified in the literature. The first 

is related to ‘control’. Being more adaptive and resilient, a polycentric approach to managing 

shopping centers enables a quicker response to a shock via a wider range of actions than a 

centralized approach. The second is the ‘tenant mix’. A redundancy of retailers supplying 

everyday demands and/or a mix of corporate and independent retailers can enhance the 

resilience of a shopping center. The last key factor contributing to retail resilience is the 

‘typological mix’. Several scholars have found that a main street and a suburban mall in 

close proximity can complement each other by offering different products and experiences, 

and they may thus be more resilient in addressing unexpected market turmoil (Rao, 2019). 

Kärrholm et al., introduced the notion of ‘spatial resilience’, by which shopping space is 

conceived of as ‘loose space’ that can be adapted into different forms, giving rise to retail 

resilience. They suggest, in particular, that stronger retail resilience may emerge from a 

‘hybrid’ of different types of shopping centers. To examine retail resilience in this study, 

specified three key terms as follows: the retail system, sustainable development, and shock 

(Kärrholm et al., 2014). 

 

1.    Economic Issues 

The capitalist economic system regulates supply and demand, allocates resources, and 

provides incentives for entrepreneurship and innovation, but has many flaws from an urban 

resilience perspective, because economic decision making fails to value social and 

environmental goods (human health, equity, and environmental quality). Economic 

resilience is a concern for local governments, local retailers in inner-city neighborhoods, and 

poorly performing mall retailers in suburban centers. These two retail groups are most 

vulnerable to changes in retail networks. The literature suggests that a major goal of a local 

government retail policy should be to preserve the vitality and viability of city centers. Guy 

(1998) showd that most off-center developments, such as food superstores, regional 

shopping centers, and non-food superstores (big-box developments) have led to retail space 

closing, in particular local retailers in inner-city neighborhoods. Leeuwen (2010) evaluating 

the indirect effects of household shopping behavior changes, also shows that out-of-town 

retailing can cause significant losses for retailers in traditional centers. Ozuduru, Varol and 
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Ercoskun (2014) analyzed the impact of shopping center development on shopping streets, 

using a wide-ranging questionnaire, and explored the dimensions of retail economic 

resilience. They find that traditional retailers who design new strategies to compete with 

large-scale retailers survive and still attract customers. Central Place Theory’s hierarchical 

principle is central to changes in the retail network. Higher-order goods become scarce in 

the inner-city, and longer trips are therefore necessary to purchase these goods; at the same 

time, inexpensive ‘lowerorder’ goods can also become attractive in these distant centers, as 

range and price allow large retailers to undercut the smaller and more dispersed retailers. 

This is the case of big-box retailers, which explains why local retailers vanish in inner-city 

neighborhoods (Ozuduru & Guldmann, 2013). 

 

2.     Social Issues 

O’Kelly (2009) believed that locating retail outlets requires knowing what customers want, 

where they are located, and whether their incomes match the price and market segment of 

the goods. For this reason, most shopping centers are built in proximity to the target 

consumers, mostly at out-of-town locations. However, these centers exclude some segments 

of the community, such as the elderly, lower-income households, and households without 

cars. This exclusion implies the marginalization of these social groups. Social sustainability, 

which is a fundamental strategy to support economic resilience, suggests that location 

disadvantages are a form of social exclusion and should be minimized. Teller (2008) found 

that many traditional shopping spaces in city centers have lost attractiveness for consumers 

as shopping destinations and for retailers as a location for their outlets. Therefore, a major 

goal of an effective retail policy should be to enhance social inclusion and sustain social 

vitality in local shopping spaces. Two major issues are in need of investigation: the 

appearance of food deserts in inner city neighborhoods; and the privatization of public spaces 

(Ozuduru & Guldmann, 2013). 

 

3.      Environmental Issues  

Aside from the preservation of natural ecosystems, the general goals of environmental 

sustainability and ecological resilience are to minimize air and water pollution, use energy 

resources effectively, and establish efficient solidwaste disposal systems involving 

recycling. Properly-controlled retail center development may contribute to these goals in two 

ways: by decreasing water pollution, energy consumption and the urban heat island; and by 

reducing negative traffic impacts. The following sections focus on these two goals and 

identify the specific impacts of retail units. Other issues, such as raw material usage, waste 

management and the volume of packaging and recycling, are classified as retail managerial 

issues independent of location (Ozuduru & Guldmann, 2013).  

 

Summary and Conclusion: 

Many researchers believe that resilience is one of the key issues in achieving sustainable 

development. Resilient cities can achieve sustainable development goals in three economic, 

social and environmental dimensions. In such an environment, shopping malls and retailers 

need to be set up and managed in a way that can be profitable continuously and meet the 

needs of a wide range of customers in the best and most efficient way. In other words, as 
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mentioned earlier in the text of the article, shopping malls and retailers will succeed as 

resilient system that use past experience to inform future decisions and be able modify 

standards and behaviors accordingly, recognize alternative ways to use resources, 

particularly in times of crisis, in order to meet needs or achieve goals, prioritize broad 

consultation and “many seats at the table” to create a sense of shared ownership in decision-

making and/or a joint vision for building city resilience, bring together a range of distinct 

systems and institutions, allowing for the catalysis of additional benefits, as resources are 

shared and actors are enabled to work together to achieve greater ends, well-conceived, 

constructed, and managed, and includes making provision to ensure failure is predictable, 

safe, and not disproportionate to the cause, spare capacity purposefully created to 

accommodate disruption, with multiple ways to achieve a given need, including during the 

extreme pressures or surges in demand experienced in a crisis, willingness and ability to 

adopt alternative strategies in response to changing circumstances or sudden crises. Systems 

can be made more flexible through introducing new technologies or knowledge, including 

recognizing traditional practices. In other words, the key element in the resilience of 

shopping malls and commercial complexes is the structural readiness to withstand any kind 

of crisis that can be caused by internal or external factors. This has a lot to do with the 

optimal management of business complexes and requires the flexibility to manage all parts 

of a business. Obviously the resilience of huge collections will be an integral part of 

sustainable and growing cities of the future.   
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 "وکار بالکچین: استفاده از نسل بعدی فناوری اینترنت از حرف تا عملکسب "

 

 موگایار ویلیام: نویسنده

 بوترین ویتالیک: پیشگفتار

 رحمانی پیمان: ترجمه

 سوهانیان محمدرضا: مقدمه

 

ر و ترجمه پیمان یانوشته ویلیام موگا "وکار بالکچین: استفاده از نسل بعدی فناوری اینترنت از حرف تا عملکسب" کتاب

 .منتشر شده استپرداخت توسط انتشارات راهشامل هفت فصل صفحه  231در  1397رحمانی در سال 

وکار ایجاد کرده است. به های گذشته تغییراتی در دنیای کسبثیرگذار فناوری است که در سالأبالکچین یکی از روندهای ت

های آتی و با بلوغ بیشتر این در سال صورت کامل ظهور و بروز نیافته و احتماالًهای این فناوری بهرسد هنوز پتانسیلنظر می

 .کندلزوم مطالعه و شناخت آن را به ما گوشزد می ،عاد بیشتری از آن باشیم. اهمیت این فناوری در آیندهفناوری شاهد اب

 وکار بالکچین یکی از سه کتاب خوب و مهمی است که در جهان در زمینه این موضوع منتشر شده و برای اولینکتاب کسب

ساز بیشتر بدانید، فرصت مطالعه این ابعاد مختلف این فناوری آیندهخواهید درباره شود. اگر میبار به زبان فارسی منتشر می

 .کتاب را از دست ندهید

کند و عناصر بالکچین را وکار بالکچین درک جدیدی از بالکچین یا همان زنجیره بلوک برای خواننده ایجاد میکتاب کسب

ای ام موگایار در این کتاب از آن سخن گفته، آیندهدهد که تا پیش از این سابقه نداشته است. چیزی که ویلیطوری شرح می

وجود آمدن جریان جدیدی کند، بلکه سبب بهتنها مبادالت ارزش را بدون اصطکاک ایجاد می است از هزاران بالکچین که نه

 .شودها، روابط، قدرت و حاکمیت میگذاری، تعریف مجدد نقشاز ارزش

ثیر قرار نداده، مطمئن باشید که در آینده أهنوز شما را تحت ت فناوری بالکچین اگر»موگایار که کتابش را با این جمله که 

عنوان ی در آن رخ خواهد داد و از بالکچین بهگوید که تغییرات بنیادینای میآغاز کرده است، از آینده« این کار را خواهد کرد

دهد که چطور اگر هنوز دید معینی نسبت به این فناوری ندارید، این کتاب به شما یاد می. کندکاتالیزور این تغییرات یاد می

 راجع به بالکچین فکر کنید.
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Mastering vRealize Operations Manager 

 

 

Authors: Spas Kaloferov, Scott Norris, Christopher Slater 

Publisher: Packt Publishing 

Publication Year: 2018 

Number of Pages: 426 

 

In the world of modern technology, health management, performance and adaptation of 

virtual environments are more important than ever. 

With vRealize Operations Manager, you can change your business by using responsiveness 

rather than prevention. Mastering vRealize Operations Manager helps you streamline your 

processes and customize the environment to suit your needs. This technology integrates 

application-related data into a storage management tool. Thus, by providing control over 

performance, capacity, and configuration with predictive analytics, it can provide the basis 

for policy-based precautionary measures and automation. 

 

Headlines: 

CH 1: Going ahead with vRealize Operations 

CH 2: Which vRealize Operations Deployment Model Fits Your Needs 

CH 3: Initial Setup and Configuration 

CH 4: Extending vRealize Operations with Management Packs and Plugins 

CH 5: Badges 

CH 6: Getting a Handle on Alerting and Notifications 

CH 7: Capacity Management Made Easy 

CH 8: Aligning vRealize Operations with Business Outcomes 

CH 9: Super Metrics Made Super Easy 

CH 10: Creating Custom Views 

CH 11: Creating Custom Dashboards 

CH 12: Using vRealize Operations to Monitor Applications 

CH 13: Leveraging vRealize Operations for vSphere and vRealize Automation Workload 

Placement 

CH 14: Using vRealize Operations for Infrastructure Compliance 

CH 15: Troubleshooting vRealize Operations 
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Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases 12th Edition 

 

Authors: O. C. Ferrell., John Fraedrich., & Linda Ferrell 

Publisher: Cengage Learning; 12 edition 

Publication Year: 2018 

Learn to make successful ethic decisions in today's complex managerial environment with 

Ferrell/Fraedrich/Ferrell's market-leading BUSINESS ETHICS: ETHICAL DECISION 

MAKING AND CASES, 12E. Packed with cases, exercises and simulations, this applied 

approach uses a proven managerial framework to address overall concepts, processes and 

best practices associated with top business ethics programs. You clearly see how to integrate 

ethics into key strategic business decisions. This thoroughly revised edition highlights new 

legislation affecting business ethics and offers the most up-to-date examples and best 

practices of high-profile organizations. Twenty new or updated original case studies provide 

insights into ethical dilemmas. MindTap digital resources help you master concepts and 

prepare for exercises, quizzes and exams while a new simulation guides you in making 

strong ethical decisions. 
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International Conference on Business and Organizational Ethics 

 

February 10-11, 2020 in Barcelona, Spain 

 

Aims and Objectives: 

International Conference on Business and Organizational Ethics aims to bring together 

leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their 

experiences and research results on all aspects of Business and Organizational Ethics. It also 

provides a premier interdisciplinary platform for researchers, practitioners and educators to 

present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns as well as practical 

challenges encountered and solutions adopted in the fields of Business and Organizational 

Ethics. 

 

TOPICS: 

 Business ethics 

 Firms, governments, and political corporate social responsibility  

 Corporate moral agency 

 Firms and consumers 

 Product safety and liability 

 Advertising 

 Sales and negotiation 

 Pricing 

 Firms and workers 

 Hiring and firing 

 Pay 

 Meaningful work 

 Whistleblowing 

 International business 

 Functional business areas 

 Finance 

 Human resource management 

 Sales and marketing 

 Production 

 Property 

 Intellectual property 

 International issues 

 Economic systems 

 Law and regulation 

 Implementation 

 Corporate policies 




