مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین
با محوریت راهبری و مدیریت کسبوکار
صاحب امتیاز :مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین
مدیرمسئول :دکتر حسین محمدپور زرندی
سال دوم شماره سوم و چهارم ،ویژه بهار و تابستان 1399

داوران مجله

ردیف

نام و نامخانوادگی

رشته تحصیلی

1

سعید شهبازمرادی

دکتری مدیریت منابع انسانی

2

داریوش روزبهانه

دکتری مدیریت بازرگانی

3

سجاد شکوهیار

دکتری مهندسی صنایع

4

محمد خطیبی

دکتری مدیریت رفتاری

5

علیرضا یوزباشی

دکتری مدیریت آموزشی

6

آزاده قمری

دکتری مدیریت آموزشی

راهنمای ارسال مقاله به مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین
به اطالع نویسندگان گرامی میرساند مقاله های ارسالی به این مجله بایستی مطابق با راهنمای نگارش زیر تدوین شوند:
 .1صفحهآرایی :متن مقاله در نرمافزار  Wordنسخه  2007یا باالتر با حاشیه  3سانتیمتر از طرفین و حداکثر در
 15صفحه و با فاصله خطوط  Singleتایپ شود.
 .2منبعنویسی :منبعنویسی درون متنی و انتهای متن بایستی به شیوه  APAباشد.
 نمونه منبعنویسی درون متنی برای دو نویسنده :رهبری ،فرآیند نفوذ افراد میباشد به طوری که آنها را برای
تحقق اهداف سازمانی ترغیب نماید (معمارزاده طهران و احمدی )1392 ،یا معمارزاده طهران و احمدی
( )1392رهبری را فرآیند نفوذ افراد میدانند به طوری که آنها را برای تحقق اهداف سازمانی ترغیب نماید.
 نمونه منبعنویسی درون متنی برای چند نویسنده :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 (معمارزاده و همکاران )1394 ،یا معمارزاده و همکاران ()1394
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.
 اسامی نویسندگان خارجی در متن مقاله به صورت انگلیسی نوشته شود.
 فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود .همچنین ابتدا منابع فارسی و سپس منابع
خارجی ذکر گردد (نیازی به شمارهگذاری نیست).
اشکال ،نمودارها ،جداول و روابط ریاضی هر یک به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شمارهگذاری شود .اشکال و
نمودارها بایستی دارای زیرنویس و جداول ،باالنویس داشته باشند .اعداد ،حروف و عالئم آنها بایستی خوانا و قابل رؤیت
باشد .زیرنویسها و باالنویسها با اندازه حروف  11ptو به صورت وسطچین تایپ شود.
 .3ساختار کلی مقاالت


صفحه اول:
 عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد).
 نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) ،رتبه علمی ،تخصص
 نام دانشگاه /مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس نویسنده(گان) شامل شماره تلفن و پست الکترونیک
نام نویسنده مسئول ( )Corresponding Authorبا عالمت ستاره (*) مشخص شود.
 چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر  200واژه) و واژههای کلیدی (حداکثر  6واژه)



صفحه دوم :بدنه اصلی مقاله شمارهگذاری شده و به ترتیب زیر باشد.
 )1مقدمه :شامل بیان مسأله ،اهمیت موضوع و اهداف یا سؤالهای پژوهش باشد .تمامی موارد بدون عنوان
مجزا و به دنبال هم ارائه شوند.
 )2مبانی نظری و پیشینه پژوهش :در این بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش مرتبط با موضوع (داخلی و
خارجی) ذکر شود.

 )3روششناسی تحقیق (نوع طرح پژوهشی ،ابزار و روش گردآوری دادهها و در صورت وجود؛ روایی و پایایی
ابزار تحقیق (ضریب پایایی محاسبه شده برای کلیه متغیرهای تحقیق گزارش شود) ،جامعه آماری،
حجم نمونه ،روش نمونهگیری و نام و نسخه نرمافزار به کار برده برای تجزیه و تحلیل دادهها ذکر گردد.
 )4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش :ابتدا مشخصات جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج
تحلیلهای آماری (توصیفی و استنباطی) گزارش شود (در صورت وجود).
 )5بحث و نتیجهگیری :این بخش در برگیرنده یافتههای اصلی پژوهش ،مقایسه نتایج تحقیق با یافتههای
پژوهشهای مرتبط (در صورت وجود) ،نتیجهگیری ،پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد پژوهشهای آتی
میباشد .کلیه موارد بدون عنوان مجزا به ترتیب و در ادامه یکدیگر قرار گیرند.
 .4مقاالت فارسی با قلم  B Nazanin 12و مقاالت انگلیسی با قلم  Times New Roman 12نوشته میشوند.
 .5نکات مهم و کلیدی:
 پس از ارسال مقاله امکان حذف ،اضافه یا تغییر نام و ترتیب اسامی نویسندگان امکانپذیر نیست.
 دریافت مقاله و اصالحات احتمالی صرفاً از طریق پست الکترونیکی به آدرس research@andishehmoien.ir
انجام میشود.
 در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان مقاله ،شخص ارسالکننده مقاله به دفتر نشریه نویسنده
مسئول تلقی خواهد شد.
 نشریه در ویرایش متن مقالهها آزاد است.
 .1شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله
کتاب
یک نویسنده:
-

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

دو یا چند نویسنده:
-

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

کتاب ترجمه شده:
-

هال ،بردلی .)1391( .استراتژی سرمایه انسانی (ترجمه لقمان رحمانپور و فاطمه کاظمی نژاد) ،تهران :اندیشههای
گوهربار.
مقاله

یک نویسنده:
-

موسایی ،احمد .)1387( .طراحی مدلی جهت تعیین فرصتها و تجاریسازی آنها در مراکز تحقیق و توسعه .رشد فناوری،
.21-13 ،)14(4

دو یا چند نویسنده:
-

حبیبی ،لیال؛ و محمودیپاتی ،فرزین .) 1396( .از بازار تا پاساژ :تحلیلی بر سیر تحوالت فضاهای تجاری مدرن در شهر
تهران .باغنظر.52-43 ،)49(14 ،

پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکترا
. پایاننامه کارشناسی ارشد. طراحی مرکز فرهنگی و تفریحی بندرعباس با رویکرد معماری پایدار.)1392( . احمد،ادیبی

-

. ایران،دانشگاه پیام نور استان هرمزگان
منابع اینترنتی
:وب سایت دولتی یا سازمان
:آدرس

در

دسترسی

قابل

.ترانزیت

و

ایران

.)1391(

دریانوردی

و

بنادر

سازمان

-

http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html
:صفحات شخصی

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

-

articles/19-marketing-sales/26-export-strategy
 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.
)Proceedings( مقاله 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.
پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکترا

-

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

منابع اینترنتی
:وبسایت دولتی یا سازمان

-

Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration
areas. Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm
) تاریخ دسترسی درج میشود، (چون امکان تغییر صفحات وجود دارد:صفحات شخصی

-

Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from
http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

پیشگفتار
صاحب نظران بسیاری بر این باورند که در این برهه از تاریخ ،مدیران کسبوکارهای مختلف با چالشهای
بزرگی مواجه هستند .روند جهانیشدن که آثار و پیامدهای آن در همه ابعاد شغلی و حرفهای مشاهده میشود،
شدت و نوع رقابت را دگرگون ساخته است .مدیران کسبوکارهای امروز نه تنها باید با محیط محلی و ملی خود
آشنا باشند ،بلکه بایستی با ظرفیتهای کار در محیطهای خارجی آشنا بوده و شیوه مقابله با رقبای ناشناخته را
نیز به خوبی بدانند .روند جهانیشدن ناشی از گسترش همهجانبه تکنولوژی است که توانسته ضمن تحول در
کسبوکارها ،بر چگونگی رقابت میان آنها نیز تأثیر عمیق بگذارد.
بنابراین دو نیروی جهانی شدن و تکنولوژی ،شکل جدیدی از مدیریت و راهبری را اقتضاء میکند تا مسیر
تحقق اهداف مدیران کسب وکارهای مختلف را هموار سازد .بدیهی است مدیران باید از اعمال مدیریت تغییر در
محیطهای پویا احساس آرامش و رضایت داشته و از چنان ظرفیتی برخوردار باشند که بتوانند با یک جهتگیری
هدفمند و استراتژیک و در پرتو ایجاد فضایی امیدبخش ،همدالنه و مشوقانه در بین کارکنان ،سازمان را به شکلی
کارآمد به سوی آینده رهنمون سازند.
دانش نوین مدیریت و راهبری علمی کسبوکار ،این امکان را به مدیران میدهد که به شیوهای خالقانه و
نوآورانه عمل نموده و بدین گونه سرنوشت سازمان خویش را به بهترین شکل رقم زنند .دانشی که مدیران را قادر
می سازد در فضای پرتالطم کنونی ،بهترین رویکرد را در راهبری و مدیریت صحیح منابع موجود به منظور تأمین
خواستهها و نیازهای مشتریان برگزینند.
در این راستا هدف از برگزاری دورههای مدیریت کسبوکار در کشور ،کمک به مدیران و صاحبان
کسبوکارهای مختلف در تبدیل چشم انداز (آرمان) سازمان به واقعیتی ملموس و تجلی آن در محیط سازمان یا
بنگاه اقتصادی است.
مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین مفتخر است که در فضایی شایسته و با بهرهگیری از استادان مجرب
در حوزه علم مدیریت کسبوکار ،اقدام به برگزاری دورههای پیشرفته و عالی مدیریت کسبوکار نموده و میزبان
جمعی از دانشپژوهان ،مدیران و صاحبان کسبوکار و عالقمندان به این حوزه باشد .این مجلد ماحصل و دستاورد
مطالعات علمی جمعی از دانشپژوهان این دورهها بوده که در قالب دو شماره پیاپی منتشر شده است.
امید است در پرتو الطاف و عنایات حضرت حق و به مدد باور و توان ایران و ایرانی بتوانیم سهم بسزایی در
تربیت و دانشافزایی مدیران صنایع و کسبوکارهای کشور داشته و در پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ،توسعه
مرزهای دانش و آبادانی میهن عزیزمان نقشآفرین باشیم.
حسین محمدپور زرندی
رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین و مدیر مسئول مجله
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مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین

نمونهای از کاربرد بوم کسبوکار در مجتمعهای تجاری چندمنظوره -با تمرکز بر ایرانمال
حجت سرهنگی
دانشآموخته دوره  ،Post DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
hojjatsarhangi@yahoo.com

چکیده
این مطالعه با هدف ارائه نمونهای از بوم مدل کسبوکار در مجتمعهای چندمنظوره با تمرکز بر بازار بزرگ ایران (ایرانمال)
انجام گرفته است .مطالعه حاضر از نظر هدف ،کاربردی و براساس گردآوری دادهها ،پژوهش توصیفی محسوب میگردد .سعی
شده است با استفاده از مبانی نظری و ادبیات تحقیق ضمن تشریح بوم مدل کسبوکار ،به صورت گامبهگام و به موازات ارائه
مراحل و بخشهای نهگانه بوم کسبوکار معرفی شده از سوی استروالدر نسبت به تکمیل بوم مدل کسبوکار ایرانمال نیز
اقدام شود که در پایان به صورت نتیجه کار ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی :مدل کسبوکار ،بوم مدل کسبوکار ،استراتژی تمایز ،مدیریت تسهیالت ،تنوع فروشگاهها ،مدیریت
مستأجران ،عوامل محیطی ،بازار بزرگ ایران (ایرانمال)

2

ویژهنامه راهبری و مدیریت کسب وکار

مقدمه
تحوالت دو دهه اخیر در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فضای کسبوکار را دستخوش تغییرات بسیار زیادی
نموده است .این تغییرات در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط سازمان ،گزینههای بسیار متنوعی را برای خلق،
ارائه و کسب ارزش در اختیار آنها قرار داده است .در این راستا مدل کسبوکار به عنوان یک مفهوم نوین مدیریتی از اوایل
دهه  90میالدی و با ظهور کسبوکارهای اینترنتی وارد ادبیات کسبوکار شد تا با زبانی ساده به توصیف و تبیین جریان
ارزش در سازمانها بپردازد.
با تأسیس هر بنگاه تجاری ،یک مدل کسبوکار 1خواه به صورت آشکارا (عینی ،تشریعی) و خواه به صورت نهانی (ذهنی،
تکوینی) جهت طراحی ساختار تعامالت آن به کار گرفته میشود .اگر مدل کسبوکار را منطق اصلی شرکت و انتخاب
راهبردی آن برای ایجاد و جذب (سهمخواهی از) ارزش درون یک شبکه ارزش در نظر بگیریم ،عدم تشخیص یک مدل
کسبوکار مناسب ،منجر به ناکامی سازمانها در دستیابی به اهداف آن میشود (منطقی و ثاقبیسعیدی.)1392 ،
مدل کسبوکار به بیان ساده ،روشی است که شرکتها به وسیله ارزش (محصول) خود ،کسب درآمد میکنند .مدل
کسبوکار ،منطق یک شرکت در چگونگی خلق ،ارائه و کسب ارزش را توصیف میکند .به زبان خیلی ساده ،بیزینس مدل (یا
همان مدل کسبوکار) برنامهای است که صاحبان ایده یا کسبوکار برای پول درآوردن دارند! در واقع وقتی کسی خیلی
صریح میپرسد" :مدل کسبوکار شما چیست؟" منظورش این است " :صاحبان آن ایده یا کسبوکار چه برنامهای برای پول
درآوردن دارند؟" و مفهوم مهمی است که در موفقیت مؤسسات اقتصادی تأثیر تعیینکنندهای دارد.
ماهیت کلی مدل کسبوکارها در سه بخش خالصه میشود:
 .1هر چیزی که باعث تولید ارزش میشود (مانند طرح تولید ،مواد اولیه ،فرآیند تولید ،نیروی انسانی و .)...
 .2هر چیزی که به فروش ارزش کمک میکند (مانند بازاریابی ،توزیع ،خدمات در محل ،بررسی روند فروش و .)...
 .3هر چیزی که به پرداخت مشتری منجر میشود (مانند استراتژی قیمتگذاری ،روشهای پرداخت ،اقساطبندی و .)...
در یک نگاه ،مدل کسبوکار محل هزینهها را مشخص کرده و از طرف دیگر ،جریان کسب درآمد را ترسیم میکند.
چهار دلیل مهم برای خلق مدل کسبوکار ارائه شده است که عبارتند از:
 -1تشخیص مزیت رقابتی کسبوکار  -2 2توسعه کسبوکار -3 3حفظ پایداری مالی-4 4جذب سرمایهگذار
در سالهای اخیر شاهد رقابتیتر شدن عرصه کسبوکار در صنایع مختلف بودهایم .بنا برنظر محققان عرصه کسبوکار،
دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ،تنها با کمک یک الگوی مناسب کسبوکار امکانپذیر است .یک مدل
کسبوکار موفق ،نشاندهنده یک راه بهتر نسبت به گزینههای موجود میباشد که میتواند ارزش بیشتری را به یک گروه
مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند .عدم تشخیص یک مدل کسبوکار مناسب در زمان
آغاز یک کسبوکار ،موجب ناکامی سازمانها در دستیابی به اهداف آن میشود .لیکن علیرغم اهمیت این موضوع ،تعاریف و
مؤلفههای استانداردی جهت شناسایی مدلهای کسبوکار به صورتی که بتوان از آن در کسبوکارها و صنایع مختلف بهره
برد ،وجود ندارد .با این حال ،تنها داشتن یک مدل کسب وکار مطلوب در زمان آغاز به کار شرکت مهم نیست ،بلکه آنچه
حیاتیتر است ،در اختیار داشتن و حفظ یک مدل کسبوکار بهینه در طول حیات مؤسسه است .توانمندی یک مدل کسبوکار
تا حدی است که خود می تواند ابزاری قدرتمند برای تحلیل ،آزمون و ارزیابی انتخابهای راهبردی باشد که پیشروی یک
1 Business model
2 Competitive advantage recognition
3 Business expansion
4 Financial Sustainability preserve
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سازمان قرار دارد .به همین دلیل ،ارزیابی مدل کسبوکار یک سازمان ،به عنوان فرآیند اتخاذ تصمیمات راهبردی هیچ وقت
کامل نمیشود و می تواند مبنایی برای بهبود مستمر رفتار کسبوکار باشد .ارزیابی مدلهای کسبوکار ،با توجه به هدف
ارزیابی و سطوح و واحد تحلیل ،متفاوت است .باید توجه نمود که مدلهای کسبوکار ،نمایشی از کسبوکار در یک زمان
خاص هستند .تحوالت سریع در محیط اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و فناوری ،منجر به پیچیدهترشدن محیط فعالیت سازمانها
شده و باعث گردیده که سازمانها دیگر از ثبات برخوردار نبوده و کسبوکارها به صورتی پویا تکامل یابند .این امر باعث شده
است تا مدلهای کسبوکار دارای یک وضعیت ناپایدار شده و با توسعه کسبوکار و در طول زمان ،تغییر یابند .همین امر
سبب گردیده است تا مفهوم نوآوری مدل کسبوکار به یکی از مهمترین مباحث مدیریتی تبدیل شود که در ادامه این مطالعه،
مورد بررسی قرار گرفته است (منطقی و ثاقبیسعیدی.)1392 ،
مدلهای کسبوکار ،داستانهایی را در مورد چگونگی فعالیت سازمانها ارائه میدهند .یک مدل کسبوکار خوب ،به
پرسش قدیمی 1پاسخ میدهد؛ اینکه مشتری چه کسی است و ارزش مشتری چیست .همچنین مدل کسبوکار باید به
پرسشهای اصلی هر مدیر نیز پاسخ بدهد؛ در این کسبوکار ،چگونه پول به دست آوریم و منطق اصلی اقتصادی چیست که
چگونگی ارائه ارزش با قیمتی مناسب به مشتریان را توضیح میدهد .مدلهای کسبوکار را میتوان به صورت عینی و ذهنی
تعریف کرد .مدل عینی کسبوکار ،مجموعهای از روابط عملیاتی ساختاریافته و وابسته بین شرکت و مشتریان ،تأمینکنندگان،
تکمیلکنندگان ،شرکا و دیگر ذینفعان و میان واحدها و بخشهای داخلی شرکت است ،در حالی که برای مدیریت شرکت،
مدلهای کسبوکار ،نمایندگان ذهنی سازوکارها (مکانیسمها) هستند که مشخص میکنند شرکت چگونه با محیط خود در
ارتباط باشد.
مدلهای کسبوکار میتواند نقش مرکزی در توضیح عملکرد شرکت داشته باشد .بنابراین بسیاری معتقدند که موفقیت
و شکست یک کسبوکار به خاطر مدل کسبوکار آن میباشد .به همین علت است که مدل کسبوکار را به عنوان یک
ساختار واحد برای توضیح مزیت رقابتی و عملکرد شرکت در نظر میگیرند .همچنین مدل کسبوکار ابزاری قدرتمند برای
تحلیل ،آزمون و ارزیابی انتخابهای راهبردی است که پیشروی یک سازمان قرار دارد .از اینرو احتمال موفقیت بلندمدت
یک سازمان در آزمایش گزینههای راهبردی از طریق مدلهای کسبوکار افزایش مییابد.
از زمان شکلگیری ادبیات مدل کسبوکار ،شاهد آن هستیم که محققان متعددی به ارائه تعاریف مدلهای کسبوکار
و ابعاد و اجزای آن پرداختهاند .ولی تا به امروز یک تعریف استاندارد از مدلهای کسبوکار شکل نگرفته است .محققان،
رویکردهای متفاوتی را نیز در تعریف مدل کسبوکار به کار گرفتهاند .با مطالعات به عمل آمده در تعاریف پر ارجاع ،مدل
کسبوکار را میتوان از رویکردهای منبعمحور ،فعالیتمحور ،دانشمحور ،اقتصادی ،راهبردمحور و شبکهای استخراج نمود.
اگرچه به وضوح دیده میشود که جمعی از محققان ،ترکیبی از رویکردهای نامبرده را در تعاریف خود به کار بستهاند.
لیکن یکی از معروفترین و بهروزترین مدلهای کسبوکار ،بوم مدل کسبوکار 2میباشد ،در این مدل به صورت
مفهومی به شناسایی ابعاد تحلیل مدل کسب وکار ،تشخیص اجزای اصلی مربوط به هر بعد ،ارائه یک تصویر برای هر سطح
پرداخته میشود و با استفاده از نمایش تصویری منطق کسبوکار به شرکتها کمک میکند تا به توسعه چشمانداز کسبوکار
و راهبرد ،طراحی مجدد و همتراز نمودن عملیات کسبوکار ،به اشتراکگذاری دانش در مورد کسبوکار و چشمانداز آن و
اطمینان از پذیرش تصمیمات کسبوکار از طریق تعهد سهامداران به تصمیمات گرفته شده بپردازد.
1پیتر دراکر
2 Business Model Canvas
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بوم مدل کسبوکار ،ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک است که به شما اجازه میدهد مدل کسبوکار خود را
توصیف ،طراحی و اختراع کرده یا آن را به چالش کشیده و یا تغییر /چرخش دهید .این بوم ،الگویی برای تدوین یک مدل
برای کسبوکاری جدید یا ثبت مدل فعلی مورد استفاده در کسبوکار است .بوم مدل کسبوکار به شرکتها کمک میکند
تا بتوانند با ترسیم تعامل میان بخشهای مختلف کسبوکار خود ،فعالیتهای خود را به شکلی هماهنگ به پیش ببرند .با
بوم کسبوکار میتوان خیلی سریع ،خالصه و جامع ،کسبوکار را به نمایش گذاشت.1
به این نکته میتوان اشاره داشت که یکی از مهمترین دالیل موفقیت شرکتها ،داشتن مدل کسبوکار بهینه است .بوم
کسبوکار با لحاظ کردن و مورد توجه قراردادن عوامل و المانهای متعدد از جمله مشتریان ،کارکنان ،منابع مادی ،هدف یا
اهداف ،فرآیندها و عملیات که همگی از دالیل اصلی موفقیت یک شرکت هستند ،تبدیل به یک مدل منحصربهفرد و بهینه
جهت تهیه یک مدل کسبوکار شده است.
جامعه ایران در حال گذار از مرحله اقتصاد سنتی به سوی اقتصاد مدرن است .یکی از نمادهای این پیشرفت که در
جامعه شهری بشدت روبه فزونی است ،ایجاد مالها و مراکز چندمنظوره است .بهبود فضای کسبوکار شاهکلید حل مهمترین
مسائل اقتصادی کشور است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور از اولویتهایی است که منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد
شد ،ازاینرو مالها و مجتمعهای تجاری را میتوان ابزار قدرتمندی برای این بهبود در نظر گرفت ،چراکه فرصتی برای رونق
کسبوکارهای راکد و همچنین مجالی برای ظهور کسبوکارهای جدید است.
نشانههای محیطی مانند نور ،موسیقی ،رنگ ،ویترین و  ...بهعنوان عوامل مهم محیطی که حالتهای احساسی
مصرفکنندگان را در محیط خرید تحت تأثیر قرار می دهند موجب تمایل مشتریان به حضور در این مالها و مجتمعهای
تجاری میشود که خود رونق کسبوکار را به همراه دارد .محققان عوامل محیطی را به دو بخش خارجی (شامل نمای
متحرک ،ورودی ،ویترین ،معماری ساختمان ،فضای اطراف آن و پارکینگ) و داخلی تقسیم کرده اند.
فضای محیطی مطلوب خریداران را تحریک میکند تا مدت زمان بیشتری را در این مراکز سپری کنند و زمان خود را
برای خرید به آن اختصاص دهند .در واقع هر چه افراد مدت زمان بیشتری را در مجتمع تجاری سپری کنند ،مبلغ بیشتری
را خرج میکنند و این کار موفقیت کسبوکارهای راکد را به دنبال دارد .در همین راستا ایرانمال با داشتن محیطی با معماری
مدرن و سنتی توأمان ،توجه تمامی اقشار جامعه را به خود جلب میکند .محیط و معماری سنتی باغ ایرانی ،شربتخانه ،باغ
دیدار در کنار آبنمای موزیکال مجموعه محیط فیزیکی جذابی را برای هر بازدیدکننده فراهم میکند که تمامی این عوامل
فیزیکی از ابزارهای قدرتمند رونق کسبوکار به حساب میآید و موجب رونق کسبوکارهای این مجموعه خواهند شد.
مجتمعها و مراکز تجاری با پسوند و پیشوندهای مختلف واژههاییاند که در زندگی روزمره ساکنان یک منطقه و شهر نقش
پررنگتری به خود گرفتهاند و در سبک زندگی جای خود را پیداکردهاند .دارا بودن امکانات رفاهی ،تفریحی و تجمیع واحدهای
تجاری ،این مراکز را به مکانی برای گذراندن اوقات یا رفع نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت تبدیل کرده است .بهتدریج با ظهور
مجتمعهای تجاری و مراکز خرید ،شیوهای نو از پرسهزنی و ماندن در مجتمعهای تجاری بیاعتنا به کاال و اجناس پدیدار
شد .گریگوری استن گردش در مراکز خرید را در طیفی از خرید صرف تا خرید تفریحی قرار داده است .بر این اساس تعداد
افرادی که بدون قصد خرید در مجتمعهای تجاری پرسه میزنند طیف وسیعی از استفادهکنندگان از مجتمعهای تجاری را
به خود اختصاص میدهند.

 1استروالدر و پیگنیور1391 ،
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طراحیهای جذاب اثرات مثبتی بر واکنش بازدیدکنندگان از مال دارد و همین واکنش مؤثر بطور معنیداری بر مقاصد
رفتاری بازدیدکنندگان از مال خواهد داشت .ارتگان -کرتازار و رویو -وال ( 1 )2019مشاهده کردند که رفتار بازدیدکنندگان
مال به طراحیهای جذاب ،تصاویر شناختی و جو و اتمسفر محیطی مال بستگی دارد.
کالو-پرال و لوی -مانگین ( 2 )2018مشاهده کردند که دامنه وسیعی از عوامل جذاب برای بازدید از مالهای خرید
همچون راحتی ،تنوع فروشگاهها ،محیط داخلی ،تفریحات ،فعالیتهای ارتباطی نقشآفرینی میکنند لیکن راحتترین و
مؤثرترین عوامل ترکیب اشکال محیطی و تنوع فروشگاهها هستند.
برمن و همکاران ( 3 )2018پیشنهاد کردند که تعامل با محیط بیشترین منافع شناخت را به ارمغان میآورد بهویژه
موقعی که محیط طبیعی و شهری را مقایسه میکند .بنابراین نتیجه گرفتند مالهایی که به صورت طبیعی طراحی و ساخته
شدهاند در جذب توجهات بهتر عمل کردهاند.
چوتیپانیچ و ایساراساک ( 4 )2017مشاهده کردند که استراتژی ( 5FMمدیریت امکانات و تسهیالت) مؤثرترین استراتژی
در سطح مالهای تجاری میباشد.
نتایج مشاهدات انوشری تاندان و همکاران ( 6 )2016نشان داد که مدیریت مستأجران ،مدیریت امکانات ،پتانسیلهای
محیطی و جوی عواملی هستند که مشتریان و بازدیدکنندگان را جذب مینماید.
مطالعه ساداچار و فیوره ( 7 )2018اولین مطالعهای است که تجربیات مشتریان مال را در  4Eشامل

-1زیباییشناختی8

 -2سرگرمکنندگی -3 9تفریحی -4 10آموزشی 11تأیید میکند.
بازار بزرگ ایران موسوم به «ایرانمال» به عنوان یکی از پنج مال برتر جهان جزء عظیمترین پروژههای تجاری ،فرهنگی
و اجتماعی است که بین دو کالنشهر تهران و کرج واقع شده است .این مجموعه احاطهشده در میان  3فرودگاه مهرآباد ،پیام
و امام خمینی (ره) ،در شمال غربی تهران بزرگ و حاشیه پارک چیتگر ،همجوار با دامنههای جنوبی رشته کوههای البرز و
در نزدیکی دریاچه خلیج فارس ،در منطقه  22و انتهای اتوبان شهید همت و شهید خرازی در زمینی به مساحت  317هزار
مترمربع احداث شده است .این سازه شکوهمند را میتوان نتیجه ایده و انگیزه ایرانی ،توان فنی-مهندسی ایرانی ،تالش
متخصصان و کارگران ایرانی ،با استفاده از بهترین مصالح و مواد اولیه و سازهای برای تمام ایرانیان این نسل و نسلهای آینده
قلمداد نمود.
این مجموعه در زمان ساخت ،روزانه برای حدود  20000نفر طی  6سال بهطور مستقیم و به عبارتی اشتغال پایدار به
میزان  43000000نفر-روز ایجاد نموده است .پس از بهرهبرداری ،اشتغال مستقیم بیش از  18000نفر به صورت مستقیم و
حدود  100000نفر به طور غیرمستقیم در این بازار بزرگ ،تأثیر ویژهای در رفع معضل بیکاری خواهد داشت و با کمک در
ایجاد زیرساخت مناسب برای ورود سرمایههای بیشتر ،سرآغازی بر حرکت یک اقتصاد مستحکم و پویا خواهد بود و با
جلوگیری از خروج ارز و بازاری رو به رشد ،همراه با جذب گردشگران از سراسر جهان ،نویدبخش آیندهای درخشان برای
ایران اسالمی خواهد بود .ایرانمال با عرصهای حدود  31هکتار در قسمت جنوبی بزرگراه شهید همت و مجاور دریاچه چیتگر
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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واقع شده است .این مجتمع دارای  267.319مترمربع فضای تجاری 12.547 ،مترمربع فضای فرهنگی 4.500 ،مترمربع
فضای تفریحی 138.216 ،مترمربع فضای اداری 1.800 ،مترمربع فضای ورزشی 578.448 ،مترمربع پارکینگ و سایر فضاها
که بالغ بر  1.669.504مترمربع زیربنا میباشد.
تمایز ایرانمال نسبت به سایر مجتمعهای مشابه جهان که با توجه به مساحت و کارکرد ،اصطالحاً مال نامیده میشوند،
این است که  70درصد از فضای آن دارای کاربری مشاعات ،تفریحی ،فرهنگی ،گردشگری ،مذهبی ،ورزشی ،خدماتی ،رفاهی
و پارکینگ میباشد و همچنین مهمترین وجه تمایز ایرانمال با سایر مالهای داخلی بهویژه مالهای واقع در تهران برخورداری
از فضاهای گردشگری و فرهنگی این مجموعه است که به ندرت در مالهای دیگر قابل مشاهده میباشد .در ایرانمال سعی
شده با ارائه یک محیط فیزیکی و فضای مناسب و فراهمکردن تأسیسات ،تجهیزات و امکانات استاندارد ،منحصربهفرد و بهروز
وجه تمایز آن با سایر مالها حفظ شود.
از جذابیتهای بینظیر آن میتوان به باغ ایرانی ،باغ کتاب ،باغ دیدار ،مجموعه رستورانها بهویژه مجموعه رستوران
ملل ،کافه سینما و  12سالن بینظیر سینما ،هایپرمارکت ،هتل  5ستاره و الکچری ،مرکز نمایشگاهی ،پیست یخ ،مجموعه
اسکواش ،استادیودم ورزشی ،بام سبز ،تاالر الماس ،ایوان بلور ،دریاچه و آبنمای موزیکال در ضلع جنوبی و مشرف به دریاچه
چیتگر و حداقل  12000عدد پارکینگ اشاره کرد.
روش بهرهبرداری بازار بزرگ ایران عمدتاً مطابق با روشهای مرسوم در دنیاست .براساس روشهای مرسوم در
مجتمعهای مشابه در دنیا ،مالکیت واحدها و فضاهای تجاری به هیچ عنوان واگذار نمیشود ،بلکه اجاره داده میشود یا سهم
از فروش از آنها گرفته میشود .ایرانمال نیز براساس مدل ،اجاره ،1اداره و بهرهبرداری خواهد گردید؛ بدینترتیب که واحدهای
تجاری به مستأجرین اجاره داده خواهد شد و اجاره دریافتی نیز شامل ودیعه ،اجاره ثابت و اجاره متغیر میباشد .البته عمده
مبلغ اجاره مربوط به اجاره متغیر است که بدین صورت میبا شد که درصدی از فروش مستأجرین به عنوان اجاره متغیر
دریافت خواهد گردید .در این شیوه به جای تحمیل هزینههای سنگین اجاره ثابت به مستأجرین با در نظر گرفتن این امتیاز،
اجاره واحدهای تجاری برای مستأجرین تسهیل گردیده و به نوعی ایرانمال به صورت مشارکتی با مستأجرین در همکاری
برد – برد شراکت خواهد نمود .البته با این اوصاف ،مدیریت مستأجرین 2نیز کلیدیترین فعالیت این مال خواهد بود.
با عنایت به توضیحات فوقالذکر از جمله ضرورت داشتن مدل کسبوکار ،مزیت بوم مدل کسبوکار و ارائه مختصری
از ویژگیهای بازار بزرگ ایران درصدد هستیم در این مطالعه با بهرهگیری از بوم مدل کسبوکار معرفی شده از سوی آقای
استروالدر ضمن مرور ادبیات تحقیق و مبانی نظری در خصوص بوم مدل کسبوکار؛ از منابع ،زوایای دید مختلف و همچنین
سؤال و مصاحبه با مدیران و کارکنان ارشد شرکت تجارت ایرانمال به عنوان بهرهبردار ایرانمال نسبت به ارائه شفاف و
قابل فهم این مدل اقدام و به موازات توضیح مبانی تئوریک ،نسبت به تدوین بوم کسبوکار بازار بزرگ ایران (ایرانمال) اقدام
نماییم.
تدوین بوم کسبوکار بازار بزرگ ایران (ایرانمال)
بوم مدل کسبوکار ،یک زبان مشترک برای ارتباط افراد و ترسیم افکار و جمعبندی نظرات میباشد .طبق تعریف
استروالدر؛ مدل کسبوکار ابزاری مفهومی است که شامل مجموعهای از عناصر و ارتباط آنها بوده و منطق شرکت جهت
درآمدزایی را نشان میدهد .بوم مدل کسبوکار یا مدل  BMCیک مدل بازنمایی گرافیکی از تعدادی متغیر است که

1 Leasing
2 Tenant Managment
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ارزشهای یک سازمان را نشان میدهد .بوم مدل کسبوکار می تواند به عنوان یک ابزار استراتژی برای توسعه یک سازمان
تازه تأسیس بهکار رود .عالوه بر این ،بوم ،وضعیت کسبوکار موجود را نیز تحلیل میکند .بومِ مدل کسبوکار ابزاری است
که به خلق ایدههای جدید و بررسی مداوم آنها کمک میکند .با بوم مدل کسبوکار ،شما یک تصویر از ایدهها و فعالیتهایی
که باید انجام دهید دارید؛ این تصویر توصیفی همهچیز را بهصورت واضح و روشن در مقابل چشمهای شما ،تیمتان و
سرمایهگذارها قرار میدهد .ماتریس کانوس بسیار سریع ،خالصه و جامع ،نمایی کلی از کسبوکار را به نمایش میگذارد.
وقتی که کلیت کسبوکار به طور خالصه روبهروی افراد باشد ،راحتتر میتوانند طرح کسبوکار1را تدوین کنند (استروالدر
و پیگنیور.)1391 ،
چرا باید بوم کسبوکار داشته باشیم؟
معرفی کسبوکار :میتوانید استارتاپ یا کسبوکار خود را به سرمایهگذار یا شرکای تجاری احتمالیتان به سادگی
معرفی کنید.
ارزیابی کسبوکار :می توانید قبل از این که بخواهید ریالی را هزینه کنید؛ کل کسبوکارتان را به سادگی ارزیابی نمایید.
تمرکز :با بهکارگیری بوم مدل کسبوکار میتوان شفافیت و تمرکز بهتری روی عوامل محرک کسبوکار داشت.
انعطافپذیری :در بوم مدل کسبوکار به سادگی هر چه تمام می توان مدل را تغییر داد و تمامی تأثیرات تغییر را در مدل
یک صفحهای مشاهده کرد.
شفافیت :با وجود این مدل تکصفحهای میتوان شناخت بهتری از مدل و چشمانداز شرکت در خصوص کسبوکار مدنظرش
کسب نمود.
قبل از توضیح بوم مدل کسبوکار و طراحی آن باید حتماً دو مرحله ذیل را شناخت و انجام داد:
مرحله اول :شناخت چرایی کسبوکارتان
چرا دارید این کسبوکار را ایجاد میکنید؟ با دانستن چرایی ،خیلی راحت میشود فهمید که چه بخشهایی باید مورد
بحث قرار بگیرند و چه بخشهایی دست و پا گیرند و نیازی نیست رویشان وقت گذاشت" .اصل تمرکز"2
چرایی هر کسبوکاری نشاندهنده ذات و رسالت آن کسبوکار است؛ اما خیلی وقتها مشاهده میشود که مؤسسان
کسبوکارها درک روشنی از آن ندارند و بیشتر قصدشان کسب درآمد است .چرایی ،یک چیزی باالتر از درآمد و هزینه است.
شما باید بدانید که چرا این کار را شروع کردهاید و قرار است که کدام نیاز مخاطبانتان را برطرف کنید .بعد از دانستن چرایی،
راحتتر متوجه میشوید که -1 :چه تصمیماتی بگیرید -2 .موفقیت مدنظر چیست -3 .و دست به انجام چه کارهایی نخواهید
زد.
فلسفه وجودی ایرانمال
بهطور خالصه میتوان گفت با توجه به نیاز به یک مکان تجاری ،تفریحی و گردشگری در سطح استانداردهای بینالمللی
جهت جذب مشتریان و گردشگران داخلی و خارجی ،سعی شده این خالء در پایتخت ایران ،با ایجاد ایرانمال مرتفع گردد.
به نظر می رسد شهری مثل تهران با جمعیت بالغ بر پانزده میلیون و به عنوان پایتخت کشور که پذیرای مسافران زیاد داخلی

1 Business plan
2 Concentration
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و خارجی با اهداف و مقاصد مختلف میباشد ،نیاز به یک مکان و مرکزی جهت برطرفکردن نیاز این مخاطبان دارد که به
طریقه اولی ،این نیاز در درجه اول جذب گردشگران و در ادامه فراهمآوردن اسباب و ملزومات تفریح گردشگران و
بازدیدکنندگان میباشد .از جمله اسباب تفریح میتوان به امکان بازدید از مکانهای گردشگری و فرهنگی مجموعه ،خرید از
فروشگاه ها و واحدهای تجاری ،استفاده از امکانات ورزشی ،تفریحی و سرگرمی مجموعه اشاره داشت .به عبارتی چرایی تأسیس
و ایجاد ایرانمال به جهت برطرف کردن نیازهای تفریحی شهروندان ،هموطنان و گردشگران داخلی و خارجی در سطح
استانداردهای بین المللی و اول بودن از نظر کیفیت ارائه خدمات مرتبط با استفاده از استراتژی تمایز 1میباشد و به عبارتی
فلسفه وجودی ایرانمال ،برطرفکردن نیاز و خواسته اصلی عمده مشتریان ایرانمال یعنی اجابت نیاز و خواسته اصلی مشتریان
که همان تفریح است ،میباشد.
مرحله دوم :تعیین هدف
هدف چیست؟
هدف در واقع یک آرزو ،خواسته یا نتیجه دلخواه است که شما در آینده میخواهید به آن برسید و برای به دستآوردن
آن ،نیاز به برنامهها و اقدامات خاصی دارید .وقتی که هدف نداشته باشید ،اصالً نمیدانید که بوم به چه کارتان میآید و
چگونه باید آن را طراحی کنید .یک هدف ممکن است کلی باشد یا جزئی .بلندمدت باشد یا کوتاهمدت .اما از کجا فهمیده
شود که کدام هدف درست است؟ چرا گاهی در اول راه ،هدفمان برایمان بسیار مهم است و با انگیزه شروع میکنیم ولی در
ادامه ناامید میشویم؟ چگونه هدفگذاری کنیم که نتیجه خوبی داشته باشد؟ هدفگذاری اسمارت قرار است جواب سؤاالت
فوق را بدهد.
هدفگذاری اسمارت 2چیست و از کجا آمد؟
در اواخر قرن نوزدهم ،فیلسوف آمریکایی به نام البرت هابارد 3متوجه شد که بسیاری از مردم هر چه برای رسیدن به
خواستههایشان تالش میکنند ،شکست میخورند .این موضوع به خاطر این نبود که آنها باهوش نبودند یا تنبلی میکردند.
هابارت فهمیده بود که مشکل افراد ،عدم تمرکز روی اهدافشان است .در واقع ،مردم به یک روشی نیاز داشتند که بتوانند
خواستههایشان را پلهپله مشخص کنند تا انرژیشان را برای چیزهای پراکنده هدر ندهند.
باالخره در اواخر قرن بیستم ،این روش توسط جورج تی دوران 4معرفی شد .آقای دوران ،مشاور در حوزه مدیریت و
مدیر شرکتی در واشنگتن بود .او در نوامبر  1981مقالهای با عنوان «یک راه هوشمند برای نوشتن اهداف مدیریتی وجود
دارد» منتشر کرد .این مقاله همان هدفگذاری اسمارت را که نگاه جدیدی به روش انتخاب اهداف داشت ،معرفی کرد .کلمه
 SMARTاز حروف اول پنج کلمه گرفته شده است که هر کدام به یک ویژگی اشاره دارند .پنج ویژگی اسمارت عبارتند
از -1:شخص -2 5قابل اندازهگیری -3 6در دسترس -47مناسب و مربوط-58

زماندار9

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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آقای دوران متوجه شد که اگر اهداف این پنج ویژگی را داشته باشد ،افراد میتوانند روی خواستههایشان تمرکز کنند
و شانس موفقیتشان را باال ببرند.
یک نکته :ویژگیهای یک هدف آنقدرها هم غیرقابل انعطاف و ثابت نیستند و در طول زمان ویژگیهایی به این لیست
اضافه شده است .مثالً ارزیابی 1و بازبینی 2دو ویژگی هستند که بعدها به هدفگذاری اسمارت اضافه شدهاند؛ اما به نظر
میرسد دو عمل فوقالذکر خود به خود در اهداف قبلی مستتر هستند (بینام.)1398 ،
اهداف ایرانمال
با توجه به مشخصههای فوقالذکر ،اهداف از ایجاد ایرانمال به شرح ذیل میباشد:
-1

ارائه فضاهای تفریحی ،رفاهی ،گردشگری ،فرهنگی ،ورزشی ،سالمت و فضاهای تجاری جهت خرید
محصوالت و خدمات در محیطی امن ،سالم ،شاداب ،اصیل و مشتریمدار ،به صورتی متوازن ،هارمونیک و
همافزا براساس استانداردهای بین المللی برای اقشار مختلف مردم و گردشگران داخلی و خارجی در دو فاز
کوتاهمدت و بلندمدت با توجه به زمانهای مشخصشده جهت بهرهبرداری از پروژه ایرانمال و عمدتاً براساس
استراتژی تمایز 3به عنوان مزیت

-2

رقابتی24.

واگذاری فضاهای کسبوکار به عرضهکنندگان معتبر و تراز اول ملی و بینالمللی کاال و خدمات به شکل
مدرن ،سالم و پویا به شیوههای مختلف ولی عمدتاً به شکل اجاره حداقل در پنج سال اول بهرهبرداری از
ایرانمال (عزیزی و اسدی.)1396 ،

-3

افزایش پاخور ایرانمال از طریق شیوههای کارآمد ،بهروز و در نتیجه افزایش سهم بازار و جایگاهسازی برند
ایرانمال در مجامع ملی و بینالمللی حداقل در سه سال اول بهرهبرداری با استفاده از تکنیکهای مختلف
از جمله ابزارهای مارکتینگ و مدیریت هیجانات 4به عنوان هدف کوتاهمدت و در ادامه بهکارگیری شیوههای
مناسب جهت افزایش درآمدها و کسب بازدهی معقول و سود پایدار بلندمدت برای سهامداران پس از تحقق
اهداف کوتاهمدت.

بوم مدل کسبوکار توسط الکساندر استروالدر 5مشاور سیستم مدیریت اطالعات سوئیس و پروفسور ایو پیگنیور 6توسعه
داده شد .آنها  9دسته را برای بوم مدل کسبوکار تعریف کردند که آنها را بلوکهای ساختاری نامگذاری کردند.
بوم مدل کسبوکار شامل  9بخش اصلی است که ابتدا به صورت خالصه براساس شکل  1ارائه گردیده است:

1 Evaluated
2 Reviewed
3 Differentiation Strategy
4 Atmospherics Managment
5 Alexander Osterwalder
6 Yves Pigneur
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شکل  .1بوم مدل کسبوکار
در نگاه اول شاید  9قسمت کمی پیچیده به نظر برسد ،برای همین با استفاده از مدل شیوه سه لنزی 1بوم کسبوکار در سه
بخش خالصه میگردد:
با توجه به این سه بخش (یا سه لنز) راحتتر میشود درک کرد که روی چه بخشهایی بیشتر زوم شد (تمرکز کرد) و چه
بخشهایی نادیده گرفته شوند ،یا اهمیت کمتری به آنها داده شود (شکل .)2

شکل  .2مدل سه لنزی بوم کسبوکار
https://www.novin.com/blog

خواستنی بودن
خواستنی بودن یعنی اینکه بدانیم چه چیزهایی به مشتری انگیزه میدهد ،او چطور با ما تعامل میکند و چه چیزی
باعث میشود که از ما خرید کند .پس نیاز است که مشتریها ما را بخواهند ،وگرنه نمیتوانیم چیزی به آنها بفروشیم.

1 Three Lenses IDEO
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امکانپذیر بودن
این قسمت به پشت صحنۀ کسبوکار مربوط است و کمک میکند که بدانیم چه کسانی باید استخدام شوند ،با چه
کسانی شریک شویم ،روی چه فعالیتهایی بیشتر تمرکز شود و از چه ابزارهایی استفاده شود.
"برنامهریزی ما باید امکانپذیر باشد ،وگرنه با ماندن در گرداب توهم و خیاالت ،سقوط حتمی است".
پایدار بودن
این بخش درباره چیزی نیست جز پول! باید فهمید که چقدر کسبوکار توان پول درآوردن دارد؟ چقدر باید خرج کرد.
توجه باید کرد که هر بیزینسی برای ادامه دادن و رشد کردن به یک پایداری مالی نیاز دارد؛
"باید برای پایدار بودن تالش کرد؛ وگرنه ورشکستگی حتمی است".
همانطور که مشاهده میکنید خواستنی بودن ،در قسمتهای بخشبندی مخاطبان ،ارتباط با مشتریان ،کانالها و
ارزش پیشنهادی اعمال میشود؛ امکانپذیر بودن ،در پشت صحنه اجرایی-یعنی منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی ،شرکا و
همکاران اصلی -در نظر گرفته میشود؛ و پایداربودن ،به ساختار هزینه و جریان درآمدی کسبوکار توجه مینماید .در ادامه
بوم مدل کسبوکار به تفصیل ارائه و تشریح میگردد :بوم کسبوکار  9بخش یا  9مرحله دارد ،لیکن با توجه به دو مرحله
فوقاالشاره اولین بخش بوم به عنوان مرحله سوم تلقی میگردد:
مرحله سوم :بخشبندی


مشتریان1

در این قسمت به واقع وارد بوم شدهایم و اولین چیزی که باید دانسته شود این است که مشتری یا مشتریان ما چه
کسی یا چه کسانی هستند؟



در حال حاضر بهترین مشتریان ما چه کسانی هستند؟



این مشتریان چه ویژگیهای بارز ،چه نیازها و عالئقی دارند؟



چه چیزی باعث میشود که این مشتریان به دنبال چیزهایی مشابه محصوالت و خدمات ما باشند؟



چرا این مشتریان محصول یا خدمات ما را انتخاب کردهاند؟



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



بدون شناخت مشتری و تکمیلکردن این بخش ،بقیۀ بخشهای بوم عمالً بالاستفاده هستند .به عبارت دیگر ،در
هر کسبوکاری که باشید ،بدون شناخت مشتریان نمیتوانید محصولی به آنها بفروشید.

بخش بندی مشتریان چه در قسمت گردآوری رفتار مشتریان و چه در تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از ترکیبی از
علوم و دانش ها از جمله روانشناسی ،بازاریابی ،آمار ،ریاضی ،اقتصاد ،مدیریت ،کامپیوتر و  ...چه به صورت شیوههای کیفی و
شهودی و چه براساس الگوها و تکنیکهای کمی صورت میپذیرد .در خصوص الگوها و تکنیکهای کمی میتوان اشاره
داشت که بخشبندی مشتریان به عنوان یکی از تکنیکهای دادهکاوی به درک و شناخت بیشتر رفتار مشتری کمک خواهد
کرد .بخشبندی مشتریان فرآیندی است که براساس آن مشتریان به زیربخشهای متمایز از مشتریانی که نیازها و
مشخصاتشان یکسان است ،تقسیمبندی میشوند .یکی از راههای بخشبندی مشتریان ،ارزیابی آنها براساس مدلهای
وفاداری مشتری است .یکی از مدلهای تعیین وفاداری مشتریان مدل آر.اف.ام 2است ،این مدل براساس پارامترهای مختلف،
ارزش هر مشتری را محاسبه میکند .مدل  RFMمبتنی بر یک تکنیک ساده است .مدل  RFMیک مدل بازاریابی متداول
1 Customer Segmentation
2 RFM
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برای گروه بندی مشتریان مبتنی بر رفتار آن ها می باشد .این مدل براساس سه متغیر  F ، Rو  Mبه گروه بندی
مشتریان می پردازد که عبارتند از :مدت زمان گذشته از آخرین خرید ، 1فرکانس (تناوب) خرید ، 2ارزش پولی
خریدها.) Tandon et al. , 2016 ( 3

ابزار دیگری که در این خصوص میتوان به آن اشاره داشت ،شناخت و طراحی پرسونای بازاریابی 4است .پرسونای
بازاریابی همان مخاطبان شما هستند؛ منتها وجود خارجی ندارند و آنها براساس ویژگیهای مشتری ایدهآل مؤسسه ترسیم
میگردند .پرسوناها ،همه چیزِ مشتری ،از زندگی خانوادگی تا موانع ذهنیشان را روشن میکنند و با شناختی که از مشتری
به دست میدهند ،میتوان به بهترین شکل محصوالت و خدمات را تبلیغ کرد و به فروش رسانید .ممکن است دو مشتری
کامالً متفاوت که هر دو یک محصول یکسان را به یک دلیل یکسان میخرند؛ باید توجه داشت که این دو مشتری هر دو در
یک بخش 5قرار میگیرند .اما گاهی هم ممکن است دو مشتری کامالً یکسان به دالیل متفاوت یک محصول یکسان را
خریداری نمایند؛ در این حالت ،این دو نفر باید در دو بخش جدا قرار بگیرند .علیایحال بعد از طراحی پرسونا ،آنها میبایست
به دقت بخشبندی شوند .بعد از بخشبندی مشاهده میشود که میبایست روی کدام بخشها تمرکز بیشتری داشت و کدام
بخشها مهم نیستند.
بخشبندی مشتریان در ایرانمال
با توجه به امکانات ،وسایل ،خدمات متنوع و جذابیتهایی که ایرانمال ارائه میدهد ،طیف بسیار زیادی از مردم با توجه
به نیازها و خواسته هایشان ،مشتری محصوالت و خدمات بازار بزرگ ایران هستند .چهبسا افراد برای خرید کاال و محصوالت
از فروشگاههای این بازار در سطوح و قشرهای مختلف با توان مالی متوسط به باال و سالیق متنوع ،افرادی با هدف رفتن به
رستورانها و فستفودهای مجموعه ،افرادی برای مالگردی و دیدن اماکن گردشگری ،تفریحی ،تجاری و فرهنگی ،برخی به
منظور استفاده از شهربازیهای مدرن و بهروز مجموعه و سایر اماکن سرگرمی و تفریحی ،بعضی برای دیدن فیلمها و
جشنواره ها به سینماهای مجموعه ،افرادی برای بازدید از نمایشگاه مجموعه ،رویدادها و مراسم برگزار شده در طول سال در
واحد نمایشگاهی ،افرادی به جهت استفاده از امکانات متنوع ورزشی مجموعه ،برخی به منظور استفاده از کلینیکها و
درمانگاههای سالمتی و پزشکی مجموعه ،بعضی بابت بهرهمندی از هتل شیک و لوکس واقع در ایرانمال و یا بهرهگیری از
ترکیبی از دو یا چند محصول و خدمت اشاره شده به بازار بزرگ ایران مراجعه میکنند.
با عنایت به این موضوع که به هرکدام از بخشهای ایرانمال طیفهای مختلفی از مشتریان مراجعه میکنند ،سعی
شده با بهرهگیری از تحقیقات بازار و رصد مالهای موفق و رفتار مشتریان آن مالها و همچنین مشتریان خود ایرانمال و
تحلیل رفتار مشتریان هر بخش با استفاده از ابزارها و روشهای علمی از جمله شناخت و طراحی پرسونای بازاریابی و همچنین
تکنیکهای دادهکاوی ،از جمله مدل  RFMو به فراخور آن مکان و فضا ،بخشبندی مشتریان به صورت پیوسته صورت
پذیرد.
مرحله چهارم :ارزش پیشنهادی 6به مشتری
ارزش پیشنهادی چیست؟ به ارزشی که برندها انتظار دریافت آن را در ذهن مشتری ایجاد میکنند ،ارزش پیشنهادی
گفته میشود .اصالً مشتری چرا باید بابت کاال یا خدمات پول بدهد؟ فقط چون کارش راه میافتد؟ اگر اینگونه بود که کمپانی
1 Recency
2 Frequency
3 Monetary
4 Marketing Persona
5 Customer Segment
6 Value Proposition
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بزرگی مثل اپل هرگز تا این حد موفق نمیشد؛ پس نکته اصلی چیست؟ نکتهای که مطرح است ،ارزش پیشنهادی شرکت
اپل به مشتریانش ،همان برند اپل است .افراد ترجیح میدهند گوشی آیفون بخرند؛ چون متفاوت است و شما فکر میکنید
که با اپل یک تجربه خاص و منحصربهفرد خواهید داشت؛ یا چون اپل در ایران کاالی لوکسی است و افراد دوست دارند خاص
و لوکس به نظر برسند .همانطور که مشاهده میگردد ،افراد پول را بابت پیامک دادن با گوشی اپل ،تماس گرفتن یا
ویژگیهای دیگر آن پرداخت نمیکنند؛ آنها اپل را انتخاب میکنند چون حس خوبی به آنها میدهد .به عبارتی واحد
اقتصادی و یا مؤسسه چه ارزشی برای مشتریانش خلق و ارائه میکند که موجب جذب آنها میشود .این همان نکتۀ مهمی
است که بازاریابان موفق بهخوبی از آن آگاهند و میدانند که چطور از آن استفاده کنند.
انواع ارزشهای پیشنهادی کدامند؟
ارزشهای پیشنهادی در ذهن مشتری در سه دسته خالصه میشوند:
ارزشهایی که جنبه عملکردی 1دارندفرض کنید تشنه هستید و برای خرید آب معدنی به اولین مغازه مراجعه میکنید .در اینجا هدف شما رفع تشنگی
است؛ تصور نمیشود خیلی برایتان فرقی داشته باشد که از کدام برند ،آب معدنی میخرید! پس رفع تشنگی یک ارزش
عملکردی برای برند آب معدنی است و قرار است نیاز شما را برطرف کند .در همین راستا عمده ارزشهای پیشنهادی ایرانمال
جنبه عملکردی دارند از جمله پاسخگویی به تقاضای خرید محصوالت و خدمات از فروشگاههای بازار ،جوابگویی به تقاضاها
و نیازهای گردشگری ،ورزشی ،تفریحی ،پزشکی ،سالمت و  ...که در یک مکان و مرکز شیک ،مدرن و هوشمند قادر به
پاسخگویی طیف زیادی از نیازها و خواستههای عمدتاً تفریحی مشتریان با در نظر گرفتن توان مالی و سالیق آنها میباشد.
ارزشهایی که جنبه احساسی 2دارنداین ارزشها قرار است حس خوبی در مشتری ایجاد کنند یا از حسهای بد آن کم کنند .چطور؟
مثالً فردی ممک ن است با خرید یک خودروی لوکس ،از نظر اجتماعی خودش را باال نشان دهد و حس خوبی پیدا کند .یک
نفر دیگر ممکن است با خرید کیف از برند اس.تی دوپونت احساس خوبی داشته باشد؛ در صورتی که اگر همین شخص آن
کیف را از یک برند فیک (اما کامالً مشابه با برند اصلی) تهیه کند ،هیچوقت آن حس خوب را ندارد .همانطور که مالحظه
میکنید ،این برندها هستند که در ذهن مشتریان احساس لوکس یا خاص بودن را جا میاندازند.
ایرانمال با ارائه مکان ها و فضاهای مدرن و شیک که به ادعای غالب بازدیدکنندگان و گردشگران داخلی و خارجی
(شامل مدیران و متخصصین این حوزه) همپا یا باالتر از مالهای برتر دنیا از نظر استانداردهای ساخت و دکوراسیون ارزیابی
گردیده و با توجه به ارائه مجموعهها و فضاهای گردشگری ،تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی ،ورزشی و سالمت به صورت
یکجا و منحصربهفرد در بازار بزرگ ایران (ارائه یک محیط فیزیکی منحصردبهفرد در سطح مجتمعهای تجاری) و همچنین
گزینش بهترین برندهای داخلی و بین المللی (مدیریت برند و مستأجرین به صورت کارآمد) ،درصدد پاسخگویی و برطرف
کردن ارزشهای احساسی طیفهای مختلف و متنوع مشتریان این بازار برآمده است.
-ارزشهایی که جنبه اقتصادی 3دارند

1 Functional
2 Emotional
3 Economic

14

ویژهنامه راهبری و مدیریت کسب وکار

گاهی اوقات مشتری دوست دارد بداند نسبت به هزینهای که میکند ،محصولش تا چه مدت کارآیی خواهد داشت .این
بخش از ارزش ،در دسته اقتصادی قرار میگیرد .در کل قیمت محصول شما نسبت به رقبا ،کارآیی محصول در بلندمدت و
هزینهای که مشتری حاضر است بپردازد ،جزو ارزشهای اقتصادی هستند.
پس باید تصمیم گرفت که قرار است مشتری از برند شما چه کارایی و چه دامنه قیمتی را انتظار داشته باشد.

شکل  .3ارزش پیشنهادی و پروفایل مشتری
https://www.novin.com/blog

همان طور که در باال اشاره شد خدمات و محصوالت ارائه شده در این بازار براساس بخشبندی مشتریان براساس معیارهای
مختلف از نظر درآمد ،سن ،قوم و مذهب ،داخلی و خارجی ،حقیقی و حقوقی و  ...با توجه به سیستمهای هوشمند اطالعاتی،
عملیاتی و نظم سیستماتیک در مجموعه به صورتی قابل ارائه خواهند بود که هم سالیق طبقات مختلف مشتریان رعایت و
هم از نظر اقتصادی بهصرفه و صالح آنها باشد .بدیهی است با توجه به امکانات و قابلیتهای ایرانمال ،ارائه محصوالت و
خدمات به صرفهتر در مقایسه با سایر مال های خارج از ایران برای گردشگران ایرانی که به قصد خرید به خارج از کشور
مسافرت مینمایند ،فراهم گردیده است.
مرحله پنجم :ارتباط با مشتری 1را بهتر کنید
ارتباط با مشتریان به منظور مطلع کردن مشتری در جریان خرید ،راهنمایی او پس از انجام خرید و یا کمک به او در
حل مسائل بهرهبرداری از محصول و خدمت است .همۀ برندها شیوۀ تعامل یکسانی با مشتریهایشان ندارند؛ بعضی از آنها
کامالً اتوماتیک پاسخ مشتریها را میدهند و بعضی دیگر ترجیح میدهند یا مستقیم یا حداقل از طریق تلفن ،ارتباط صمیمی
با مشتریها ایجاد کنند .گاهی سود برندها در رابطۀ بلندمدت با مشتری است و گاهی هم بهتر است که این رابطه کوتاهمدت
باشد.
ارتباطی که با مشتری ایجاد میشود همیشه با سه چیز در ارتباط است -1 :جذب مشتری  -2حفظ مشتری  -3افزایش
فروش.
بهطور خالصه؛ ارتباط درست ،باعث جذب مشتری ،نگهداری او و افزایش فروش خواهد شد.

1 Customer Relationships

15

مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین

ارتباط با مشتری برمیگردد به این مسئله که با مشخصکردن نیازها و خواستههای هر گروه خاص ،میتوان محصوالت
و خدمات را بهتر و در جهت رفع نیازهای مشتری ارائه داد .این کار منجر به رضایت بیشتر مشتری خواهد شد که به نوبه
خود به یک ارزش پیشنهادی خوب کمک مینمایند .هر کسبوکاری باید با توجه به بخشبندی مخاطبانش ،ارزشی را که در
ذهنشان ایجاد میکند و براساس سیاستهای شرکت ،بهترین روش ارتباط با مشتریان را مشخص کند (بخشیزاده و همکاران
.)1395
ارتباط با مشتریان در ایرانمال
در ایرانمال جهت جذب ،حفظ مشتری و افزایش مشتریان ،مطالعات و بررسیهای متعددی صورت گرفته و در دست
انجام میباشد و با توجه به فازبندی بهرهبرداری از ایرانمال ،شیوهها و راهکارهای بهینه با کمک متخصصین امر بهکار گرفته
میشود .در این مقطع تمام تالشها در جهت افزایش پاخور مجموعه صورت میپذیرد .از جمله عوامل پیشنهادی در این
خصوص میتوان به تدوین و ارائه دستورالعملهای ساده و کاربردی مدیران و کارکنان هر بخش در جهت انجام کارها به
صورت صحیح و بهموقع ،مدیریت یکپارچه (سازگاری و انسجام) و در عین حال ایجاد شرکتهای تخصصی در جهت راهبری
بهینه هر یک از بخشها و پاسخگویی مستمر ،مستقیم و تخصصی هر بخش به مشتریان ،ایجاد مرکز پشتیبانی ،ارتباط مکرر
و بلندمدت با مشتریان ،کیوسکهای اطالعرسانی ،باجههای روابط عمومی ،اپلیکیشنهای راهنما ،شفافیت در مسئولیتها و
پاسخگویی ارکان ،مدیریت اجاره ،مدیریت برند ،استراتژیهای مؤثر مارکتینگ (شامل تبلیغات و بازاریابی ،کمپین تبلیغاتی،
بازاریابی دیجیتالی و بازاریابی در شبکههای اجتماعی ،مدیریت ارتباط با مشتریان ،وفاداری مشتریان و  )...اشاره داشت.
مرحله ششم :کانالها 1را ارزیابی کنید
منظور از کانال ،مسیر ارتباطی است .در بیزینس مدل باید مسیرهایی ایجاد کرد که ارزشهای پیشنهادی را به بخشهای
مختلف مشتریان برساند .سؤال اساسی این است که از چه کانال یا کانالهایی مشتریان از ویژگیها و ارزشهای محصول و
خدمات مؤسسه آگاه میشوند ،دسترسی و خرید محصول و خدمت برای آنها فراهم میشود و باالخره محصول و خدمت به
مشتری تحویل داده میشود و در رفع مشکالت بعد از خرید به او کمک میشود.
دقت شود که میتوان با مشتریان از طریق سه نوع کانال ذیل ارتباط برقرار کرد -1 :ارتباط با مشتری  -2توزیع
محصوالت  -3فروش محصوالت .مشتریان باید بتوانند بهراحتی با این سه کانال ارتباط برقرار کنند و تجربه کاربری خوبی از
ارتباط با برندتان بهدست آورند.
پس در تکمیل بوم مدل کسبوکار باید کانالهایی انتخاب شوند که تمام این ارزشها را به مخاطب مربوطه برساند؛ در
نظر گرفتن چند کانال برای جلب توجه و جذب مخاطب و چند کانال برای رساندن محصول به مخاطب ،کار را راحت میکند.
کانالها در ایرانمال
کانالها و مسیرهای ارتباطی در ایرانمال عبارتند از وبسایت بازار بزرگ ایران ،شبکههای اجتماعی ،صدا و سیما،
اپلیکیشنهای مختلف که بدین منظور طراحی میشوند ،نرمافزار ارتباط با مشتریان ،تلفن ،دفتر و باجههای مستقر در بازار،
دیجیتال ساینج و سایر ابزارهای تبلیغاتی در سطح پروژه و خارج از آن ،مستأجرین بازار بهعنوان شرکاء کلیدی مجموعه و
تأمینکنندگان کاال و خدمات مستأجرین مجموعه.

1 Channel
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مرحله هفتم :منابع کلیدی 1را مشخص کنید
منابع کلیدی در کسبوکارهای مختلف با هم متفاوتند ،حتی اگر در یک صنف یکسان فعالیت کنید .با این حال ،توجه
خوانندگان به انواع منابع کلیدی در کسبوکار جلب میشود:


افراد و نیروی انسانی (مثل بنیانگذار یک شرکت یا عضو مهم تیم)



محل کسبوکار (مثل یک ساختمان یا آدرس خاص در نقشه)



حق امتیاز (مثل مالکیت معنوی یا مادی محصوالت)



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



برند (برند شخصی یا نام برندتان که باعث میشود همه محصوالت ،با اعتماد به آن نام به فروش رود)

برای تکمیل این بخش از بوم کسبوکار ،چهار سؤال زیر باید پاسخ داده شود:


منابع کلیدی کسبوکار کدامند؟



آیا برنامهای برای حفظ منابع فعلی یا حمایت کردن از آنها وجود دارد؟



آیا منبعی وجود دارد که برونسپاری آن به نفعمان باشد؟



آیا منبع برونسپاریشدهای وجود دارد که بهتر باشد آن را به درون مجموعه برگرداند؟ ()Kanoga et al., 2015

منابع کلیدی ایرانمال
منابع کلیدی ایرانمال شامل نیروی انسانی متخصص و مجرب ،ساختمان ،تجهیزات ،ماشینآالت مستقر در بازار،
فضاهای بینظیر و منحصربهفرد گردشگری ،فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی ،تفریحی و سرگرمی در مال ،تجربه مدیریت بازارهای
بزرگی چون بازار مبل ایران ،بازار موبایل ،خود برند ایرانمال و توان تعامالت گسترده با خیلی از بخشهای دولتی و حاکمیتی
میباشد.
مرحله هشتم :شرکا و همکاران مهم 2را شناسایی کنید
احتماالً در کسبوکار شما هم افراد یا همکارانی وجود دارند که بدون وجود آنها ،کارها پیش نمیرود .مثالً برای یک
فروشگاه اینترنتی مثل دیجیکاال ،تأمینکنندهها ،همکاران کلیدی هستند و برای پلتفرمی مثل اسنپ ،رانندگان نقش همکار
کلیدی را دارند.
برای اینکه افراد ،همکاران و شرکای منابع کلیدی تشخیص داده شوند ،به سؤاالت ذیل باید پاسخ داد:


همکاران کلیدی مؤسسه کدام اشخاص و شرکتها هستند؟



تأمینکنندگان اصلی کدامند؟



کدام یک از منابع کلیدی به همکارانمان وابسته است؟



کدام فعالیت کلیدی را شرکا یا همکاران برایمان انجام میدهند؟

جوابها مشخص میکنند که کدام همکاران ،شرکا و تأمینکنندگان نقش حیاتی را در کسبوکار دارند و باید وارد بوم
مدل کسبوکار شوند (.)Kanoga et al., 2015

1 Key Resources
2 Key Partners
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شرکا و همکاران کلیدی ایرانمال
نیروی انسانی با تجربه و متخصص ،مستأجرین بازار با عنایت به نوع قرارداد و راهبرد برد-برد با ایشان ،بانک آینده و
شرکتهای زیرمجموعه بانک ،شرکتهای گروه سرمایهگذاری تات ،شرکت تبلیغاتی ایراننوین ،بازار مبل ایران ،بازار موبایل
ایران ،شرکتهای تأمینکننده داخلی و خارجی بهعنوان تأمینکننده مواد ،تجهیزات و ماشینآالت مورد نیاز بازار و همچنین
تعدادی از برندهای داخلی و خا رجی زیرمجموعه گروه به عنوان مستأجرین فضاها و شراکت با تعدادی از برندهای داخلی
معروف جهت فعالیت در ایرانمال ،جزو شرکا و همکاران کلیدی مجموعه به حساب میآیند.
مرحله نهم :برای فعالیتهای کلیدی 1برنامهریزی کنید
هر کسبوکاری پر است از ایده ،فکر ،هدف و فعالیتهایی که باید انجام شوند .اما یک سؤال؛ کدام فعالیتها باید در
بوم مدل کسبوکار قرار بگیرند؟ مشاهده میشود؛ یک سری از فعالیتها هستند که با توجه به اینکه مهم هستند ،اما جزو
امور روزمره و عادی شرکت به حساب میآیند و در دسته فعالیتهای کلیدی قرار نمیگیرند .فعالیتهایی که باید وارد بوم
شوند ،با بخشهای دیگر آن نیز در ارتباط هستند.


برای تکمیل این بخش بهتر است به پنج سؤال زیر پاسخ داده شود:



با توجه به ارزشهای پیشنهادی ،چه فعالیتهایی برای کسبوکار مهم هستند؟



در بخش کانالهای توزیع و پخش چه اقداماتی باید انجام شود؟



برای مدیریت ارتباط با مشتریان چه اقداماتی مؤثر است؟



بهتر است کدام بخش از فعالیتها به همکاران کلیدی سپرده شوند؟



کدام فعالیتها ،درآمد ایجاد میکنند؟

توجه کنید که نقش ما به عنوان تصمیمگیرنده یا کارفرمای شرکت ،این است که فعالیتهای غیرضروری را به حداقل
رسانده و روی فعالیتهای مهم ،خیلی بیشتر تمرکز گردد .همچنین باید مشخص گردد که تمام فعالیتهای کلیدی توسط
مؤسسه انجام میشود یا مناسب است بخشی از آن برونسپاری شود.
فعالیتهای کلیدی ایرانمال عبارتند از:
اجاره فضاهای تجاری و تفریحی به عرضهکنندگا ن و برندهای معتبر ایرانی و خارجی (مدیریت کارآمد برندها و
مستأجرین) ،نظارت بر راهاندازی ،بهره برداری ،نگهداری فنی و ساختمانی ،نظافت و زیباسازی بازار بزرگ ایران با کیفیت
مطلوب ،شناسایی ،جذب و آماده سازی نیروی انسانی موردنیاز و توانمندسازی سرمایه انسانی ،پیادهسازی و یکپارچهسازی
سیستم وفاداری مشتریان ،استفاده از سیستم  2 ERPبه عنوان یک سیستم زیرساختی بابت مدیریت فرآیندها به جهت
مدیریت مال ،رصد و الگوبرداری از مالهای موفق داخلی و خارجی جهت پیشبرد اهداف و فعالیتهای اجرایی و مدیریتی با
نگرش سیستماتیک به شکل دینامیک ،همافزا ،پویا و یکپارچه .برنامهریزی ،ایدهپردازی و نظارت بر اجرای کمپینهای تبلیغاتی
با دو رویکرد عملی و عکس العملی ،بازاریابی رویدادی با رویکردهای مختلف با هدف جذب اقشار مختلف مردم و افزایش
پاخور ،دستیابی به دادههای دست اول از طریق تحقیقات بازاریابی ،ردیابی تبلیغاتی رقبا و استفاده از نتایج آنها در فعالیتهای
مارکتینگ و بهرهگیری از مدرنترین شیوههای روز دنیا در جهت حراست و امنیت از بازار بزرگ ایران .قابل توجه است بخشی

1 Key Activities
2 Enterprise resource planning
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از فعالیتها نیز؛ عمدتاً فعالیت های مربوط به تعمیر و نگهداری از تأسیسات ،تجهیزات و ماشینآالت بازار با واگذاری به
شرکتهای متخصص و باسابقه به صورت برونسپاری انجام خواهد شد.
مرحله دهم :ساختار

هزینهها1

ساختار هزینهها ،تمام هزینههایی را تشریح میکند که اجرای مدل کسبوکار با خود به همراه دارد .این جزء سازنده،
مهمترین هزینههایی را که حین اجرای یک مدل کسبوکار خاص ایجاد میشود توصیف میکند .خلق و ارائه ارزش ،حفظ
ارتباط با مشتری و ایجاد درآمد ،همگی با خود هزینههایی را به همراه دارند .پس از تعریف منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی
و شرکای کلیدی بهتر میتوان هزینهها را شناسایی نمود .البته مهمتر از شناسایی هزینهها ،وضعیت تأمین مالی آنها میباشد
و میبایست شیوههای مناسب تأمین مالی را پیادهسازی کرد.
ساختار هزینه بازار بزرگ ایران به ترتیب اولویت عمدتاً شامل:
 -1هزینه مالی–با توجه به اینکه هزینه ساخت ایرانمال از طریق وام و تسهیالت تأمین مالی گردیده است.
 -2هزینه تبلیغات
 -3هزینه نیروی انسانی
 -4هزینه مواد مصرفی و ملزومات
 -5هزینه ابزار ،اثاثیه ،تجهیزات و ماشینآالت
 -6هزینههای پیمانکاری جهت تعمیر و نگهداری مجموعه
 -7هزینه استهالک
مرحله یازدهم :جریان

درآمدی2

بعد از مخارج و هزینهها ،نوبت آن است که منابع درآمدی مهم کسبوکار را شناخت .شناسایی منابع درآمدی کمک
میکند تا هزینهها درست مدیریت شوند ،برنامههای بازاریابی در جهت منابع مهم پیش برده شوند و همچنین سایر بخشهای
بوم را با آن هماهنگ کرد.
به منابع مختلفی که درآمد یک شرکت یا سازمان وابسته به آنهاست (مانند فروش کاال یا ارائه خدمات) ،جریان
درآمدی گفته میشود .وقتی محصول یا خدمت با ارزشی به دست مشتریان میرسد و آنها عالقهمند به خرید و استفاده از
آن هستند ،چگونگی قیمتگذاری و روش کسب درآمد از مشتریان مهم میشود .روش کسب درآمد میتواند بسته به نوع
کاال یا خدمات ارائهشده متفاوت باشد.
برای تکمیل این بخش سه سؤال زیر باید پاسخ داده شود:


در هر بخش بازار ،مشتری چه میخرد؟



هر مشتری حاضر است چقدر هزینه پرداخت کند؟



آنها در نهایت چند بار از ما خرید میکنند؟

1 Cost Structure
2 Revenue Stream

19

مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین

دقت کنید که بخش جریان درآمدی ارتباط تنگاتنگی با دیگر بخشها ،به خصوص بخش ارزش پیشنهادی دارد .باید دقت
شود که مشتری حاضر است بابت ارزشی که در ذهن او ایجاد شده چقدر پول پرداخت کند؛ بر این اساس اثربخشی استراتژی
قیمتگذاری که در نظر گرفته شده است ،ارزیابی میشود.
جریان درآمدی ،عایدیهای شرکتها را با کمک مکانیزمها و کانالهای قیمتگذاری خاصی دستهبندی میکند .به زبان
ساده ،جریان درآمدی میتواند در قالب یکی از مدلهای زیر ظاهر شود:
درآمد تراکنش-محور :فروش کاالهایی که فقط مستلزم یک بار پرداخت مشتری هستند.
درآمد خدمات :درآمدهایی که از طریق فراهمآوردن خدمات برای مشتریان به دست میآیند و براساس زمان ،محاسبه
میشوند .برای مثال ،میزان ساعتی که به مشاوره تخصیص داده میشود.
درآمد پروژه :درآمدهایی که به واسطه پروژههای یکدفعهای و با کمک مشتریان فعلی یا جدید به دست میآید.
درآمد مکرر :درآمدهایی که از پرداختهای مداوم برای خدمات مستمر یا خدمات پس از فروش به دست میآید .مدل درآمد
مکرر رایجترین مدلی است که توسط شرکت استفاده میشود چون قابل پیشبینی است و به شرکت اطمینان میدهد که
منبع درآمدش مداوم است .درآمدهای مکرر انواع مختلفی دارند :حق اشتراک اجاره ،لیزینگ یا کرایه داراییها ،ارائه مجوز
استفاده از محتوا به اشخاص ثالث ،کارمزد و حق تبلیغات.
جریان درآمدی بازار بزرگ ایران (ایرانمال) با توجه به امکانات و جذابیتهای آن از منابع مختلف قابل تأمین است و عمدتاً
شامل درآمدهای مکرر میباشد ،البته سایر درآمدها را نیز شامل میشود و به صورت فریمیوم 1میباشد ،بدینصورت که بخش
عمده امکانات به صورت رایگان و بخش محدودی به صورت پولی عرضه میشود که از جمله درآمدهای ایرانمال میتوان به
موارد ذیل اشاره کرد:
 -1درآمد اجاره به صورت اجاره ثابت ،درصد از فروش و ودیعه
 -2درآمد حاصل از مارکتینگ و تبلیغات
 -3درآمد حاصل از تفریحات و سرگرمی خانوادگی (شامل سینما)
 -4درآمد حاصل از مجموعه امکانات ورزشی
 -5درآمد حاصل از درمانگاهها و کلینیکهای سالمت
 -6درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاهها و مراسم خاص در نمایشگاه
 -7درآمد حاصل از هتل
 -8درآمد حاصل از تاکسیرانی مجموعه
 -9درآمد حاصل از پارکینگ و سایر خدمات چون کارواش
 -10درآمد حاصل از برگزاری مراسم ،جشنوارهها و کنسرتها در مجموعه
 -11درآمد حاصل از خدمات نظافت فضاهای تجاری اجاره داده شده
 -12درآمد حاصل از سایر انواع خدمات

1 Freemium
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بوم مدل کسب و کار بازار بزرگ ایران (ایران مال)
بخخخخخش مشخخختخخریخخان :ارتباط با مشتریان * :مرکز ارزش پیشنهادی * :خلق
بازد یدکن ند گان شااااا مل پشتیباتی * ارتباط مکرر و بلند و ارائه ارزش (صرفه و صالح)
*گردشگران داخلی و خارجی مدت با مشتریان * برنامههای اقتصادی برای گردشگران
داخلی و خارجی
* گروه های سنی و جنسیتی وفاداری * باشگاه مشتریان
* گروههای درآمدی
* پاسخگویی به تقاضا خرید
* کیوسکهای اطالعرسانی
محصوالت و خدمات از
* ورزشکاران * هنرمندان و * باجههای روابط عمومی
راهنما فروشگاههای بازار در محیطی
بازیگران * اشخاص حقیقی و *اپلیکیشنهای
حقوقی* اقلیتهای قومی و *استراتژیهای مؤثر مارکتینگ امن و ساالم و مفرح * مرتفع
مذهبی * مهمانان ویژه
* مدیریت برند * مدیریت نمودن نیازهای گردشگری،
اجاره

کانال توزیع* :وبسایت بازار
بزرگ ایران* ،شبکههای
اجتماعی* ،صدا و سیما*،
نرمافزار ارتباط با مشتریان،
تلفن ،دفتر و باجههای مستقر
در بازار ،دیجیتال ساینج و سایر
ابزارهای تبلیغاتی در سطح
پروژه و خارج از آن،
*مستأجرین بازار بعنوان شرکاء
کلیدی مجموعه
* تأمینکنندگان کاال و خدمات
مستأجرین مجموعه

ورزشی ،تفریحی ،پزشکی و
سالمت و  ...در یک مکان و
مرکز شیک ،مدرن و هوشمند
* پاسخگویی و برطرف کردن
ارزشهای احساسی طیفهای
مختلف و متنوع مشتریان در
مجتمعی در سطح و اندازه
استانداردهای بینالمللی و
مالهای برتر دنیا -به عبارتی
ارائه ارزشهای عملکردی-
ارزشهای اقتصادی و
ارزشهای احساسی به طیف
از
زیادی
بسیار
بازدیدکنندگان ایران مال و
استفاده از المانهای مختلف
از جمله زیبایی ،تفریحی،
سرگرمی و آموزشی و
مدیریت و ارائه امکانات و
تسهیالت و تنوع فروشگاهها

فعالیتهای اصلی :اجاره فضاهای شرکا کلیدی :نیروی انسانی با
تجاری و تفریحی به عرضهکنندگان تجربه و متخصص ،مستأجرین
و برندهای معتبر ایرانی و خارجی ،بازار با عنایت به نوع قرارداد و
نظارت بر راهاندازی و بهرهبرداری و راهبرد برد-برد با ایشان ،بانک
نگهداری فنی و ساختمانی و نظافت آینده و شرکتهای زیر مجموعه
و زیباسازی بازار بزرگ ایران با بانک ،شرکتهای گروه
کیفیت مطلوب ،شناسایی ،جذب و سرمایهگذاری تات ،شرکت
آمادهسازی نیروی انسانی مورد نیاز تبلیغاتی ایران نوین ،بازار مبل
و توانمندسازی سرمایه انسانی ،ایران ،بازار موبایل ایران،
پیادهسازی و یکپارچهسازی سیستم شرکتهای تأمینکننده داخلی
وفاداری مشتریان ،استفاده از و خارجی به عنوان تأمینکننده
سیستم  ERPبه عنوان یک سیستم مواد ،تجهیزات و ماشینآالت
زیرساختی بابت مدیریت فرآیندها به موردنیاز بازار و همچنین تعدای
جهت مدیریت مال ،رصد و از برندهای داخلی و خارجی
الگوبرداری از مالهای موفق داخلی زیرمجموعه گروه به عنوان
و خارجی ،نظارت بر اجرای مستأجرین فضاها ،و شراکت با
کمپینهای تبلیغاتی با دو رویکرد تعدادی از برندهای داخلی
عملی و عکسالعملی ،بازاریابی معروف جهت فعالیت در
رویدادی با رویکردهای مختلف با ایرانمال
هدف جذب اقشار مختلف مردم و
افزایش پاخور ،دستیابی به دادههای
دست اول از طریق تحقیقات
بازاریابی ،ردیابی تبلیغاتی رقبا و
بهرهگیری از مدرنترین شیوههای
روز دنیا در جهت حراست و امنیت
از بازار بزرگ ایران .و برونسپاری
فعالیتهای مربوط به تعمیر و
نگهداری از تأسیسات ،تجهیزات و
ماشینآالت بازار با واگذاری به
شرکتهای متخصص و با سابقه.

منابع اصلی :شامل نیروی انسانی
متخصص و مجرب،ساختمان،
تجهیرات ،ماشینآالت مستقر در
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
بازار مبل ایران ،بازار موبایل ،خود
برند ایرانمال و توان تعامالت
گسترده با خیلی از بخشهای دولتی
و حاکمیتی

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

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

-2درآمد حاصل از مارکتینگ و تبلیغات
 -3درآمد حاصل از تفریحات و سرگرمی خانوادگی (شامل سینما)
-4درآمد حاصل از مجموعه امکانات ورزشی
 -5درآمد حاصل از درمانگاهها و کلینیکهای سالمت
 -6درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاهها و مراسم خاص در نمایشگاه
 -7درآمد حاصل از هتل
 -8درآمد حاصل از تاکسیرانی مجموعه
 -9درآمد حاصل از پارکینگ و سایر خدمات چون کارواش
 -10درآمد حاصل از برگزاری مراسم ،جشنوارهها و کنسرتها در مجموعه
 -11درآمد حاصل از خدمات نظافت فضاهای تجاری اجاره داده شده
 -12درآمد حاصل از سایر انواع خدمات

ایرانمال از طریق وام وتسهیالت تأمین مالی گردیده است.
 -2هزینه تبلیغات
 -3هزینه نیروی انسانی
 -4هزینه مواد مصرفی و ملزومات
 -5هزینه ابزار ،اثاثیه ،تجهیزات و ماشینآالت
 -6هزینههای پیمانکاری جهت تعمیر و نگهداری مجموعه
 -7هزینه استهالک

نتیجهگیری
تمایز ایرانمال نسبت به سایر مجتمعهای مشابه جهان که با توجه به مساحت و کارکرد ،اصطالحاً مال نامیده میشوند،
این است که  70درصد از فضای آن دارای کاربری مشاعات ،تفریحی ،فرهنگی ،گردشگری ،مذهبی ،ورزشی ،خدماتی ،رفاهی
و پارکینگ میباشد و همچنین مهمترین وجه تمایز ایرانمال با سایر مالهای داخلی بهویژه مالهای واقع در تهران برخورداری
از فضاهای گردشگری و فرهنگی این مجموعه است که به ندرت در مالهای دیگر قابل مشاهده میباشد .در ایرانمال سعی
شده با ارائه یک محیط فیزیکی و فضای مناسب و فراهم کردن تأسیسات ،تجهیزات و امکانات استاندارد ،منحصربهفرد و بهروز
وجه تمایز آن با سایر مال ها حفظ شود .عمدتاً طراحی و ساخت این پروژه عظیم بر اساس استراتژی تمایز بوده است.
در این مطالعه سعی شده است با استفاده از استراتژی تمایز و بررسی مطالعه مقاالت متعدد در این حوزه و مصاحبه با مدیران
ارشد بوم کسبوکار ایران مال تهیه گردد .المانهای مختلفی از جمله مدیریت تسهیالت و امکانات ،تنوع فروشگاهها ،مدیریت
مستأجران ،عوامل محیطی ،جریان درآمدی و هزینهای در سه حوزه اصلی یک کسبوکار یعنی خواستنی ،امکانپذیر و پایدار
بودن در مدل بوم کسبوکار در نظر گرفته شده است بطوریکه همانطور که در بوم کسبوکار ارائه شده فوق مالحظه میگردد
بازار بزرگ ایران با تکیه بر استراتژی تمایز تقریباً در تعدادی از جزییات و آیتمهای نه مرحله بوم کسبوکار تفاوت معنیداری
با سایر مجتمعهای تجاری چندمنظوره در ایران دارد.
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مجتمعهای تجاری
گذشته ،حال ،آینده
سید مهدی آستانی
دانشآموخته دوره  ،Post DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
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چکیده
مراکز کوچک دادوستد کاال از قرون اولیه بشری به عنوان یک نیاز و یک ضرورت در روستاها و شهرها شکل گرفتند و با رشد
و گسترش جمعیت هر روز بزرگتر و بزرگتر شدند .این مراکز در ابتدا کوچک بودند ،از دکهها و مغازهها و جمعهبازارها شروع
و به راسته بازارهای شهری تبدیل شدند .پس از آن مراکز بزرگتر خرید و مجتمعهای تجاری شکل گرفتند و در یک قرن
اخیر با رشد جمعیت تبدیل به مجتمعهای بزرگ تجاری و یا مالها شدند که هر کدام دهها فروشگاه بزرگ و کوچک را در
خود جای دادند .رفته رفته با پیچیدهترشدن جوامع بشری و مشغلههای فراوان مردم و ترافیکهای سنگین شهری،
فروشگاه های آنالین شکل گرفتند و به صورت تهدیدی جدی موقعیت مالها را به خطر انداختند .در این مقاله سعی شده
است با نگاهی به تاریخچه و شکل گیری مراکز خرید و روند رشد و تکامل آنها ،وضعیت فعلی و حاضر این مراکز بررسی شود.
همچنین با توجه به مخاطرات پیش روی آنها و با توجه به شکل گیری مراکز خرید مجازی ،راه حل هایی برای ادامه بقای
این مراکز خرید ارائه شده است.

واژگان کلیدی :فروشگاههای آنالین ،جذابیت مراکز تجاری ،مخاطبین مالها ،آینده مالها در ایران
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مقدمه
ایجاد مراکز بزرگ تجاری یا همان مال به صورت فعلی از دهه  1950در کشورهای غربی شروع شد و مورد استقبال
مردم قرار گرفت .فروشگاههای کوچک و خانوادگی که هزاران سال اصلیترین محل مراجعه مردم برای خرید بودند رفتهرفته
کمرونق و محدود شد و جای خود را به مراکز خرید و مالها دادند.
با پیچیدهشدن زندگی شهری ،رشد جمعیت ،افزایش اتومبیل در سطح شهر ،ترافیک حجیم و خستهکننده ،محدودشدن
وقت آزاد مردم ،درگیریها و مشغله فراوان آنها ،سرمایهداران را به این فکر انداخت که با جمعکردن فروشگاهها در سطح
شهر ،مراکز خریدی ایجاد کنند تا مردم بتوانند با مراجعه به این مراکز ،خریدهای خود را در یک محل و در یک نوبت انجام
دهند .پس از این دیگر رقابت بین فروشگاههای کوچک و خانوادگی نبود ،بلکه رقابت بین مراکز خرید به وجود آمد .هر کدام
سعی کردند با ایجاد جذابیت و بهکارگیری ابتکارات ،مشتری بیشتری را به طرف خود جذب نمایند .مالها هر روز متنوعتر و
بزرگتر شدند .هر کدام سعی کردند با گردآوری تعداد بیشتری فروشگاه ،در مراکز خود و با ارائه محصوالت بیشتر و متنوعتر
خریداران بیشتری را به طرف خود جلب نمایند .پیشرفت تکنولوژی ،تغییر ذائقه مردم را رقم زد و فروشگاههای اینترنتی
متولد شدند .با شکلگیری این فروشگاهها ،موقعیت مالها به خطر افتاد و کاهش درآمد آنها شروع شد .در این مقاله،
مشکالت مراکز خرید ،مزایا و معایب فروشگاههای اینترنتی و فیزیکی و آینده پیشروی مالها مورد بررسی و نقد قرار میگیرد.
تاریخچه مراکز خرید
انسانهای اولیه اغلب به شغل کشاورزی و دامپروری اشتغال داشتند .احتیاج آنها به تبادل محصوالت خود با محصوالت
دیگران ،آنها را بر آن داشت که هفتهای یکبار در بازارچهای گرد هم بیایند ،محصوالت خود را ارائه دهند و محصوالت مورد
نیاز خود را از دیگران بخرند.
جمعه بازارها ،شنبه بازارها ،سهشنبه بازارها و  ...همگی یادگار آن دورانها هستند .ضرورت خرید بعضی محصوالت در
طول هفته و در مقابل ضرورت فروش محصوالت خود ،آنها را بر آن داشت که دکههایی به این منظور ایجاد کنند .دکه جایی
است که در همه طول هفته محل دادوستد محصوالت بهشمار میآمد .دکهها ،ابتدا تکمحصول بودند ،یعنی فقط یک کاال یا
محصول را برای فروش ارائه میدادند ،آن هم محصول خودشان .به مرور زمان ،استقبال مردم کمکم از دکهها به محل خرید
و فروش محصوالت متنوع تبدیل شد .بدینترتیب دکهها از مرکز فروش یک کاالی خاص تبدیل به مرکزی شد که همزمان
چند کاال و محصول را به فروش میرسانند.
در کنار حیات و رونق جمعه بازارها که مراکز خرید و فروش هفتگی محصوالت و محل تجمع کشاورزان و دامداران و
صاحبان کاال بود ،دکهها به رشد ادامه دادند و هر روز بزرگتر و بزرگتر شدند .با توسعه آبادیها ،شهرها و عالقه فروشندگان
به تجمع در یک محل و زیر یک سقف ،سوقها و "راسته بازارها" شکل گرفتند .دوران صفویه ،دوران رونق راسته بازارهای
مدرن بود .راسته بازارهایی که هنوز به حیات خود ادامه میدهند .بازار تبریز ،بازار اصفهان ،بازار مشهد و بازار تهران از جمله
این راسته بازارها هستند .چهارسوق بزرگ در سال  1322و چهارسوق کوچک که در سال  1243ایجاد شدهاند ،پس از راسته
بازارها و چهارسوقها نوبت به پاساژها رسید .مراکزی که اغلب سرپوشیده بودند و در یک یا چند طبقه ساخته شدند .این
مراکز خرید مدرنتر از راستهبازارها بودند و با شکل و شمایی متفاوت فروشگاهها را در خود جای دادند .با افتتاح پاساژ نادری
در سال  ،1326ساختمان آکادمیک در  ،1334ساختمان پالسکو در  1341و سپس ساختمان آلومینیوم ،پاساژ بهارستان و
بازار کویتی در دهههای  1340و  ،1350روح تازهای به مراکز خرید در ایران دمیده شد.
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ساختمان پالسکو در هفده طبقه (یک طبقه زیرزمین ،یک طبقه همکف و پانزده طبقه روی آن) ،در سال  1341افتتاح
گردید .این مرکز خرید به صورتی مدرن ساخته شده و دارای آسانسور بود و مرتفعترین ساختمان تهران و بلندمرتبهترین
مرکز تجاری در کل خاورمیانه بود .از کلیه نقاط تهران دیده میشد .پالسکو که با سرمایه حبیباهلل القانیان ساخته شد سالها
به عنوان پرجاذبهترین مرکز خرید ایران مطرح بود .در سال  1342با افتتاح ساختمان بورس ایران به ارتفاع  68متر ،پالسکو
دیگر بلندمرتبهترین ساختمان تهران نبود .اما جذابیت خود را به عنوان یک مرکز خرید مدرن حفظ کرد.
در دهههای  1340و  1350مراکز خرید دیگری هم متولد شدند  .مراکزی که بیشتر شبیه یک فروشگاه بزرگ و یا
دپارتمان استورهای بزرگی بوده و از یک یا چند طبقه تشکیل شده بودند .از جمله مهمترین آنها:
 -1فروشگاه فردوسی واقع در خیابان فردوسی
 -2فروشگاه ایران در خیابان جمهوری
 -3فروشگاه کوروش در خیابان ولیعصر نبش خیابان زرتشت
 -4فروشگاه کوروش  2در خیابان ولیعصر ،ضلع شمال شرقی پل چمران (چهارراه پارک وی) که زیر یک سقف بزرگ
چادری و زیبا ساخته شده بود و اکنون به ایستگاه آتشنشانی و ترمینال اتوبوس تبدیل شده است.
چرا مالها و مراکز خرید بزرگ در ایران در حال افزایش است؟
بارها در رسانهها از گسترش مجتمع های خرید در سطح کشور و خصوصاً در تهران انتقاد شده است .سؤال اینجاست
که آیا واقعاً به این تعداد مجتمع خرید نیاز داریم .اگر برگردیم به پنجاه سال پیش ،میبینیم شهرهای ایران مملو از مغازههای
کوچکی بودند که به صورت خانوادگی اداره میشدند .هر کدام از این مغازهها به عرضه کاالها و یا خدمات میپرداختند.
میوهفروشی ،الکتریکی ،فرشفروشی ،لبنیاتی ،ساعتسازی ،کفّاشی ،نانوایی و صدها مغازه از این قبیل ،مغازههایی که هر کدام
تعداد کاالهای محدودی را در خود جای میدادند و یا به انجام خدمات محدودی اشتغال داشتند .مشتریان این مغازهها همه
از اهالی محله بودند .در آن دوران خانوادهها نیازی نداشتند تا برای تهیه کاال و استفاده از خدمات مورد نیاز خود به محله
مجاور و یا به نقاط دیگر شهر بروند .به مرور زمان و با رشد جمعیت و تغییرات در نوع کسبوکارها ،در بعضی از نقاط شهر
مراکزی با تمرکز بر عرضه یک محصول خاص شکل گرفتند؛ محله آهنگران ،محله مسگرها ... ،محله سرچشمه تهران به
عنوان مرکز فروش میوه و محله پل چوبی به عنوان مرکز ارائه انواع چوب و محصوالت چوبی از این دسته مراکز هستند.
از اواخر دهه  1350و با بروز تحوالت اجتماعی ،سرنوشت شهرهای بزرگ به گونه دیگری رقم خورد .مهاجرت تعداد
زیادی از مردم از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ،آغاز انفجار جمعیت در این شهرها بود .شهرهای تبریز،
مشهد ،شیراز ،اصفهان و در ر أس آن تهران پذیرای جمعیتی بیش از ظرفیت خود شدند .شهر کرج که یک شهر کوچک و
کمجمعیت در نزدیکی تهران بود ،سرریز جمعیت تهران را در خود جای داده و رفتهرفته تبدیل به یکی از پرجمعیتترین
شهرهای ایران شد.
مهمترین وسیله ایاب و ذهاب مردم که زمانی اسب و االغ و قاطر بود و سپس درشکه ،ظرف  60-50سال ،از درشکه به
دوچرخه و از دوچرخه به موتورسیکلت و از دهه  1340به اتومبیل تبدیل شد .در این دهه کارخانه ایران ناسیونال به همت
برادران خیامی ایجاد شد و از آن تاریخ ،ایران تبدیل به یکی از  14کشور اتومبیلساز دنیا گردید و اتومبیل پیکان پا به عرصه
خیابانهای ایران گذاشت .از آن زمان ،سال به سال تعداد اتومبیلها در ایران ،خصوصاً در شهر تهران رو به افزایش گذاشت.
کمکم شهرهای بزرگ مملو از اتومبیلهای داخلی و خارجی شدند ،بدون اینکه به تناسب افزایش آنها ،جاده ،خیابان،
پارکینگ و  ...ساخته شود .رفتوآمد در تهران رفته رفته مشکلتر شد .ترافیک و پارک اتومبیل تبدیل به یک معضل سنگین

26

ویژهنامه راهبری و مدیریت کسب وکار

در شهرهای بزرگ شد .با شلوغی خیابانها و بحران پارک اتومبیل در نزدیکی محل خرید ،کمکم الگوی خرید خانواده هم
تغییر کرد.
به عنوان مثال ،سی سال پیش ،اگر خانوادهای تصمیم به خرید یک سرویس مبل برای خانه خود میگرفت ،همه اعضا
خانواده با اتومبیل شخصی ،به اتفاق همدیگر به فروشگاههای عرضهکننده مبل در نقاط مختلف شهر رفته ،مدل ،کیفیت و
قیمت مبلها را با هم مقایسه کرده و مبل مورد نظر را انتخاب میکردند .گاه برای اخذ تصمیم نهایی به یک فروشگاه چند
بار مراجعه کرده و چند روز وقت میگذاشتند .رفته رفته با افزایش تعداد اتومبیلها در سطح خیابانها و کمبود محل پارک،
روش خرید دشوارتر شد .ترافیک سنگین و خستهکننده ،صرف زیاد زمان در پشت چراغ قرمزها ،عدم امکان پارک اتومبیل
در نزدیکی فروشگاه ،پراکندگی فروشگاهها ،همه و همه دست به دست هم دادند و ضرورت تجمع کاال در یک مرکز را به
امری اجتنابناپذیر تبدیل کردند .تشکیل بازارهایی مثل بازار مبل ایران ،بازار موبایل ایران و بازار فرش ایران حاصل این
ضرورت بودند.
دیگر خانوادهها برای خرید یک محصول خاص ،حاضر نیستند که به نقاط مختلف شهر مراجعه کنند .بلکه ترجیح
میدهند به یک مجتمع بزرگ تجاری رفته و با صرف وقت کمتر ،قیمت ،کیفیت و مدل کاالی مورد نظر خود را در فروشگاههای
متعددی که در آن محل جمع شدهاند مقایسه و سپس کاالی مورد نظر خود را خریداری کنند .با بررسی وضعیت موجود
میشود پیشبینی کرد که فروشگاههای کوچک در سطح شهر جمع شده و در مجتمعهای بزرگ تجاری متمرکز گردند و
فقط فروشگاههایی باقی بمانند که نیاز خانوارهای محله را تأمین میکنند ،مانند نانوایی و سوپر محله.
آینده مجتمعهای خرید در ایران
با بررسی تحوالت اجتماعی و دگرگونیهایی که در حوزه کسبوکار در کشورهای غربی در حال رخ دادن است ،میتوان
آینده مجتمعهای خرید و سیر تحوالت آنها در ایران را پیشبینی کرد .اتفاقاتی که در دهههای اخیر در حوزه کسبوکار
مالها و مراکز تجاری در ایران رخ داده ،همانهایی است که در چند دهه قبل در کشورهای دیگر رخ داده است و مشکالتی
که هماکنون این کشورها در این حوزه با آنها روبرو هستند ،همان مشکالتی است که مراکز خرید ایران در دهه آینده با آن
روبهرو خواهند شد .لذا از هماکنون سرمایهگذارانی که در حوزه مالها فعالیت میکنند میبایست با آیندهپژوهی و بررسی
تحوالت در حوزه کسبوکار ،همگام با تغییر ذائقه مردم ،طوری برنامهریزی کنند که ضمن رفع نیاز خریداران ،سرمایه خود
را حفظ کرده و درآمد خود را افزایش دهند ،درآمدی که با تغییر تکنولوژی ،پایدار و مطمئن باقی بماند.
اگر چه مالها برای گرفتن سهم بیشتری از بازار ،با هم در رقابت هستند .لیکن بزرگترین رقیب و تهدید آنها در این
کسبوکار ،فروشگاههای مجازی و آنالین هستند .با بررسی و مطالعه روند رشد و افزایش فروش و درآمد فروشگاههای اینترنتی
و آنالین نظیر آمازون ،1ایبی ،2و علیبابا 3در خارج کشور و دیجیکاال ،دیوار و شیپور در داخل کشور طی سالهای اخیر و
استقبال مردم به خرید از این فروشگاهها میتوان به واقعیبودن تهدید این رقیب پی برد.

1 Amazon.com
2 ebay.com
3 Alibaba.com
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چرا مردم از فروشگاههای آنالین خرید میکنند؟
دالیل زیادی وجود دارد که تعداد کثیری از مردم ترجیح میدهند به جای مراجعه به مجتمعهای تجاری ،خرید خود
را از فروشگاههای اینترنتی یا همان فروشگاههای آنالین انجام دهند .موارد زیر از آن جمله است:
 -1خرید از فروشگاه های آنالین برای کسانی که در نقاط دور از مال و مراکز بزرگ تجاری بهسر میبرند ،مانند کنارهها
و حاشیههای شهرها ،راحتتر است.
 -2افراد معلول ،سالخورده و افرادی که با محدودیت حرکتی مواجه هستند ترجیح میدهند به جای مراجعه به فروشگاه،
به طور آنالین خرید خود را انجام دهند.
 -3در خرید اینترنتی ،کاال درب منزل و یا محل کار تحویل داده میشود ،لذا افرادی که حمل بار برای آنها دشوار
است و افرادی که خریدهای سنگین و حجیم دارند ترجیح میدهند که خرید خود را به صورت آنالین انجام بدهند.
 -4در خرید اینترنتی لزومی به برنامهریزی و آمادهسازی از قبل نیست و همیشه این خرید امکانپذیر است.
 -5فروشگاههای مجازی و خرید اینترنتی ،محدودیت زمانی و مکانی ندارند و مراجعه به آنها در همه روز هفته و
ساعات شبانهروز امکان پذیر است .در صورتی که برای مراجعه به مالها و خرید از آنها ،خریدار بایستی در روزهای معین و
ساعت خاصی به مراکز مراجعه کند.
 -6هنگام مراجعه به فروشگاههای اینترنتی ،خریدار با مشکل شلوغی و ازدحام جمعیت مواجه نیست و بدون دغدغه
میتواند خرید خود را انجام بدهد.
 -7در خرید اینترنتی خریدار با مشکل و معضل پارکینگ مواجه نیست.
 -8نیازی نیست خریدار برای پرداخت کاالی خریداریشده خود در صفهای طوالنی صندوق معطل شود.
 -9در خرید اینترنتی ،خریدار با رفتوآمد و هزینه ایاب و ذهاب و مشکل ترافیک مواجه نیست.
 -10در هوای بسیار سرد ،گرم ،بارانی و در آلودگی هوا خریدار مجبور نیست از خانه بیرون برود.
 -11در فروشگاههای اینترنتی محدودیتی در تعداد و تنوع کاالها وجود ندارد ،لذا خریدار میتواند هزارها بلکه دهها
هزار کاال را مشاهده کند و در مورد خرید کاالی موردنظر خود تصمیم بگیرد.
 -12در فروشگاههای اینترنتی ،خریدار به راحتی میتواند قیمت کاالها و مشخصات فنی آنها را کنار هم گذاشته و
مقایسه کند و سپس تصمیم به خرید بگیرد.
 -14در فروشگاههای اینترنتی خریدار میتواند اظهارنظرها و توصیه مصرفکنندگان یک کاالی بهخصوص را مطالعه
کند و سپس تصمیم خود جهت خرید و یا عدم خرید و یا جایگزینی یک برند با برند دیگر را عملی کند.
-15خرید از فروشگاههای اینترنتی صرفهجویی در وقت است ،مخصوصاً برای افرادی که مشغله زیاد دارند.
-16خرید از فروشگاههای اینترنتی برای افراد کمحوصله و راحت طلب آسان تر است.
-17در فروشگاههای اینترنتی ،کاالها بسیار ارزانتر به دست مشتری میرسد ،زیرا هزینههای پرسنلی ،اجاره ،نگهبانی،
هزینه برق ،آب ،گاز و ...در مقایسه با فروشگاههای فیزیکی بسیار پایینتر است.
معایب خرید از فروشگاههای اینترنتی
در مقابل مزایایی که برای خرید اینترنتی ذکر شد ،خرید از فروشگاههای آنالین معایب و دافعههایی دارد مانند:
 -1در خرید اینترنتی توضیحاتی که در ذیل کاالها درج شده است ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد.
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 -2در خرید اینترنتی اگر کاالی خریداری شده مورد پسند خریدار نباشد و یا معیوب باشد ،تعویض آنها به راحتی
امکانپذیر نیست و یا اینکه جایگزینی آن ممکن است مدتها به طول بیانجامد.
 -3در خرید اینترنتی اطمینانی به کیفیت کاال نیست.
 -4در خرید اینترنتی خرید کاالهایی مانند کفش و پوشاک دشوار است ،زیرا برای خرید اینگونه کاالها بایستی آن را
پوشید و تناسب آنها بر بدن باید آزمایش شود.
 -5در خرید اینترنتی امکان تقلب وجود دارد.
 -6در خرید اینترنتی ممکن است اطالعات شخصی و جزئیات کارت بانکی فرد به سرقت برود و از این بابت ضرر به
خریدار وارد شود.
 -7در خرید اینترنتی ،به استثنای بعضی کاالهای مشخص و استاندارد ،کیفیت کاالها تا هنگامی که به دست خریدار
نرسیده و لمس نشده است قابل ارزیابی نیست.
-8خرید اینترنتی برای افراد کمسواد و افرادی که امکان استفاده از کامپیوتر و اینترنت را ندارند و برای افراد کمبضاعت
که کامپیوتر در اختیار ندارند ،امکانپذیر نیست.
دالیل مراجعه به مالها و مراکز خرید
اگرچه خرید آنالین برای بسیاری از افراد آسانتر و مقرون به صرفهتر است ،لیکن عده بسیاری هم ترجیح میدهند
برای خرید کاالی خود به فروشگاهها و مالها مراجعه کنند ،زیرا:
 -1در مال ها و مراکز بزرگ خرید ،تعداد زیادی فروشگاه در یک محل و در یکجا جمع شدهاند و الزم نیست خریداران
برای خرید کاالهای متعدد خود به نقاط مختلف شهر مراجعه کنند .به عنوان مثال ،پدر و مادری که به دنبال خرید پوشاک
برای خود و کودکان خود هستند و در عین حال خواهان خرید کفش و کیف بوده ،بهعالوه عطر و ادکلن را در لیست خرید
خود دارند و نیاز به چمدان برای مسافرت دارند ،همه را میتوانند یکجا در یک مجتمع تجاری و در یک محل جستوجو و
خریداری کنند و الزم نیست دور شهر بگردند و نگرانی رفتوآمد و دغدغه پارک اتومبیل خود را داشته باشند.
 -2خریداران در مراکز خرید ،هنگام خرید کاالی موردنظر خود ،کیفیت کاال را با لمس و بررسی مورد توجه قرار
میدهند.
 -3اگر خریداران متوجه کاستی و عیبی در کاالی موردنظر خود مانند پارگی ،فرورفتگی و صدمه غیرقابل اغماض بشوند
آن را همانجا با نمونه سالم معاوضه میکنند.
 -4بسیاری از کسانی که برای خرید به مراکز تجاری مراجعه میکنند از دیدن مردم ،رفتوآمد و شور و نشاط آنها
خرسند شده و خرید خود را با لذت دنبال میکنند .چیزی که در خرید اینترنتی اتفاق نمیافتد.
 -5در مورد کاالهایی مانند کفش و پوشاک (همانطور که قبالً اشاره شد) ،خریداران ،خصوصاً خانمها ،ترجیح میدهند
کاالی موردنظر خود را پوشیده و امتحان کنند و نظر همراه خود را در خصوص مدل ،کیفیت و قیمت آن محصول جویا
بشوند.
 -6خرید در مراکز بزرگ خرید و مالها به خاطر فضای زیبا و دلنشین آن ها لذتبخش و خاطرهانگیز است.
-7زوجهای جوان و افرادی که در شرف ازدواج هستند ترجیح میدهند با یکدیگر به مراکز خرید بزرگ رفته در خصوص
خرید کاال در کنار یکدیگر ،با مشورت یکدیگر و رعایت سلیقه طرف متقابل به خرید اقدام کنند و از این کار لذت ببرند.
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آیا مجتمعهای تجاری در حال از دست رفتن هستند؟
اگرچه کسبوکار مالها در ایران دوران رشد و پویایی خود را میگذراند ،لیکن این نوع کسبوکارها در بسیاری از
کشورها رو به اضمحالل بوده و دچار مرگ تدریجی شدهاند و از تعداد آنها کاسته شده و کوچک و کوچکتر میشوند .اینترنت،
تلفنهای هوشمند و فروشگاههای اینترنتی در کنار حجم نگرانکننده ترافیک ،افزایش مشغله مردم ،کاهش اوقات فراغت
خانواده ها ،جمعیت و ازدحام در مراکز بزرگ خرید ،منجر به تغییر سبک زندگی و ذائقه خریداران شده است و ادامه حیات
مراکز خرید را به خطر انداخته است.
در بسیاری از کشورها ،روزبهروز از تعداد افرادی که برای خرید به مالها مراجعه میکنند کاسته شده و به تعداد افرادی
که به صورت آنالین خرید خود را انجام میدهند اضافه میشود.
ظرف پانزده سال گذشته ،دنیای غرب شاهد از دستدادن تعدادی از مالها و مراکز خرید خود شده است و مرگ
تدریجی تعدادی دیگر را مالحظه میکند .فروشگاه بزرگ زنجیرهای سیرز 1با  400هزار کارمند و صدها شعبه در سراسر
جهان در حال کوچکشدن است و به بستن شعب خود و کاهش نیروی انسانی خود روی آورده است .فروشگاههای معروف
دیگر مانند جی سی پنی 2و وال مارت 3نیز حال خوشی ندارند و شعب خود را کاهش دادهاند .در مقابل فروشگاههای آنالینی
که سیسال پیش نام و نشانی از آنها نبود متولد شدند  .در ایران نیز ده سال پیش اثری از فروشگاههای اینترنتی مانند
دیجیکاال ،دیوار و شیپور نبود .اما اکنون تبدیل به غولهایی شدند که به مدد فروشهای اینترنتی خود چند هزار میلیارد
تومان ارزشگذاری شدهاند.
بحرانی که در رابطه با مجتمعهای خرید در کشورهای غربی در حال رخدادن است ،خیلی زود گریبان ایران را هم
خواهد گرفت .اقبال فعلی مردم به مالها نباید سرمایهدارانی را که در این حوزه فعالیت میکنند به اشتباه بیندازد .واقعیت
این است که آنچه در غرب رخ داده است با یک اختالف ده تا پانزده سال در ایران هم رخ خواهد داد .لذا صاحبان مراکز
تجاری بزرگ و مالها از هماکنون باید به فکر فردا باشند و تمهیداتی به عمل آورند که از بحران آتی در امان بمانند .البته
این بحران گریبان مالهایی را میگیرد که صرفاً یک مرکز خرید هستند و به جنبه تفریحی و رفاهی توجه ندارند .بدین
منظور این مالها از هم اکنون باید رویکرد خود را عوض کنند و از یک مرکز خرید صرف تبدیل به یک مرکز بزرگ تفریحی
و سرگرمی بشوند که خانوادهها نه فقط برای خرید بلکه برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به آن مراجعه کنند .مانند راهی
که "ایرانمال" و بعضی از مراکز بزرگ تجاری در پیش گرفتهاند.
راه نجات مجتمعهای تجاری
همانطور که قبالً اشاره شد ،با ورود فروشگاههای اینترنتی ،تعداد بازدیدکنندگان از مرکز خرید رو به کاهش پیدا کرده
و با کاهش درآمد این مراکز ادامه حیات آنها به خطر افتاده است .تعدادی ورشکسته و از دور خارج شدند و تعدادی هم
فعالیتهای خود را محدود کردهاند .مجتمعهای تجاری جهت ادامه حیات و به منظور مصون ماندن از تهدیدهای این رقیب
جدید و قدر ،ناگزیر بایستی رویکرد خود را عوض کنند و از یک مرکز خرید صرف تبدیل به یک مجتمع بزرگ تفریحی و
سرگرمی بشوند .محلی که مخاطبین بالقوه آن از زن و مرد ،کوچک و بزرگ ،در آنجا جمع شوند و از حضور در آن لذت
ببرند .اگر مجتمعهای تجاری فقط مراکز خرید باشند قطعاً تعداد زیادی از مشتریان خود را از دست خواهند داد .همانگونه

1 Sears.com
2 Jcpenny.com
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که در کشورهای غربی در حال رخدادن است .زیرا با وجود راه دور ،مشغله فراوان ،ترافیک سنگین و پرحجم ،انگیزهها برای
مراجعه به مراکز خرید خصوصاً در شهرهای بزرگ کاهش مییابد .اما با تغییر رویکرد و تبدیل مجتمع تجاری به یک مجتمع
بزرگ تفریحی ،سرگرمی و برنامهریزی جهت پوشش همه مخاطبین بالقوه ،روح تازهای به این مجتمعها دمیده شده و تعداد
بازدیدکنندگان افزایش مییابد .در این راستا و به منظور افزایش درآمد پایدار ،صاحبان این مراکز تجاری باید طوری
برنامهریزی کنند که اوالً مردم را به سوی مجتمعهای خود جذب کنند و ثانیاً با ایجاد جاذبههایی ،توقف آنها را در این
مجتمعها طوالنیتر کنند .درک این واقعیت مهم است که هرچه مدت توقف بازدیدکنندگان در یک مجتمع تجاری بیشتر
باشد ،احتمال خرید آنها نیز بیشتر میشود.
مخاطبین مالها چه کسانی هستند؟
قبل از هرگونه اقدامی به منظور جذب افراد به مجتمعهای تجاری باید مخاطبین اینگونه مراکز را شناسایی کرد ،باید
مشخص شود آنها چه کسانی و از چه طبقاتی هستند .مخاطبین ممکن است به لحاظ مالی از طبقات باالدست ،متوسط و
یا پاییندست جامعه باشند .صاحبان مجتمعهای تجاری باید برای ترغیب و کشاندن همه این طبقات به مال برنامهریزی
کنند.
مخاطبین را میتوان به طور کلی به گروههای زیر تقسیم کرد:
 -1افرادی که برای خرید مایحتاج خود به مال مراجعه میکنند.
 -2افرادی که برای تماشا میآیند و هیچ قصد خریدی ندارند.
 -3خانوادههایی که برای تفریح هفتگی و ماهیانه به مال مراجعه میکنند.
 -4توریستهایی که از شهرهای مختلف ایران به تهران میآیند.
 -5افراد بیکار و افرادی که فقط برای گذراندن وقت به مال مراجعه میکنند.
 -6زوجهای جوان و افرادی که در شرف ازدواج هستند و میخواهند با هم وقت بگذرانند.
 -7افراد سالخورده که برای پیادهروی به مالها میآیند.
 -8مادرانی که از خانه نشستن خسته شده و با فرزند خود به مال میآیند.
 -9توریستهای خارجی که برای خرید و یا به قصد دیدن فرهنگ و جاذبههای ایران به مال میآیند.
 -10افرادی که به قصد تفریح به مال میآیند.
در مقابل افراد ذکر شده ،افرادی هم هستند که ممکن است انگیزه آمدن به مال را نداشته باشند ،مانند:
 -1افراد سالخورده و ناتوان و کمحوصله
 -2افرادی که از صندلی چرخدار استفاده میکنند و افرادی که محدودیت حرکتی دارند.
 -3افرادی که به لحاظ ضعف مالی فکر میکنند جای آنها در این گونه مالها نیست.
چگونه بازدیدکنندگان مجتمع تجاری را افزایش دهیم؟
در راستای تبدیل یک مرکز خرید به یک مجتمع چندمنظوره و با هدف افزایش درآمد پایدار ،بایستی ابتدا مخاطبین
بالقوه مجتمع تجاری و نیازهای آنها شناسایی و سپس برای جذب آنها برنامهریزی کرد.
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مجتمع تجاری باید محیطی زیبا و جذاب باشد .صاحبان این مجتمع بایستی با مدد گرفتن از نظر و مشاوره کارشناسان
و روانشناسان ،محیطی رنگارنگ ،تمیز ،خوشبو ،زیبا و جذاب طراحی کنند .محیط دلپذیر و نشاطآور ،نقش بسیار مهمی در
جذب بازدیدکنندگان دارد.
نیازها و جذابیتها
جذابیتها و نیازهای بازدیدکنندگان به طور خالصه به بخشهای زیر تقسیم میشود:
 جذابیتها و نیازها در حوزه خرید جذابیت و نیازها در حوزه تفریحات و سرگرمی جذابیت و نیازها در حوزه خدمات جذابیت و نیازها در حوزه رفاهیجذابیتها و نیازها در حوزه خرید
مجتمعهای تجاری از فروشگاههای بزرگ و کوچکی تشکیل شدهاند که هر کدام در بخشی به عرضه کاالهای خود
مشغول هستند :کفش ،لوازم آرایشی ،عطر و ادکلن ،وسایل ورزشی ،پوشاک و  . ...عدهای فکر میکنند که هر چه مرکز خرید
بزرگتر باشد بازدیدکننده بیشتری به خود جلب میکند .این دیدگاه ممکن است تا حدودی درست باشد ،اما مرکز خریدی
بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و موفقتر عمل میکند که محصوالت متنوع ،متفاوت و خاصی داشته باشد و مردم به خاطر
جذابیتهای منحصر به فرد آن به این مرکز مراجعه کنند .ضمنا کلمه "بزرگترین" کلمه بسیار جذابی است و گاه معجزه
میکند .اگر بعضی از فروشگاههای مجتمع مزین به این کلمه شوند ،میتوانند بازدیدکنندگان بیشتری را به خود جلب کنند.
مانند دایر کردن:
 -1بزرگترین مرکز اسباببازی کودکان در ایران
 -2بزرگترین مرکز صنایع دستی و سنتی از تمام اقوام و شهرهای ایران
 -3بزرگترین مرکز لوازم تحریر ایران
 -4بزرگترین فروشگاه شکالت ،قهوه و ...
 -5بزرگترین مرکز سوغات (خوراکی) از اقوام و شهرهای مختلف ایران :گز ،سوهان ،نان برنجی و ...
 -6بزرگترین فروشگاه عطر و ادکلن و وسایل آرایشی در ایران
 -7فروشگاهی جهت وسایل و پوشاک مادران باردار
 -8فروشگاهی جهت ارائه محصوالت به افرادی که دیابت دارند
 -9فروشگاهی جهت ارائه مواد غذایی ارگانیک
 -10فروشگاهی جهت فروش کاالهای خالص و کاالهایی که در شهر عرضه محدود دارند .اجناسی که به راحتی در بازار
و مغازههای معمولی یافت نمیشوند ،مانند وسایل هنری :بوم ،قلم مو ،رنگ ،وسایل ترسیم و . ...
فروشگاههای بسیار بزرگ در رشتههای:
 -1هایپر مارکت
 -2لوازم خانگی به سبک آیکیا

1

1 Ikea
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 -3انواع ابزارآالت و لوازم تعمیراتی ،مانند پیچگوشتی ،میخ ،پیچ ،المپ ،کاغذ دیواری ،رنگ ،قطعات مصرفی اتومبیل و
 ...به سبک فروشگاههای بزرگ زنجیرهای هوم دپو 1و

مناردز2

فروشگاههای فوق در کنار فروشگاههای متداول پوشاک ،کفش ... ،میتواند جذابیت فوقالعادهای برای یک مجتمع
تجاری ایجاد کند.
مالکان مجتمعهای تجاری باید نظارت کنند تا کاالها و محصوالت ارائهشده تقلبی نباشند .همچنین قیمت کاالها با
قیمت کاالی مشابه در سایر نقاط شهر قابل رقابت و حتیاالمکان ارزانتر باشد.
حراج و تخفیفات موسومی در جلب مشتریان بسیار مؤثر است ،مالکان مجتمع باید دقت کنند که اوالً این حراجها طبق
برنامه خاص و هماهنگ با سایر فروشگاهها و مراکز فروش باشد .ثانیاً حراجها و تخفیفات واقعی باشد ،نه اینکه ابتدا قیمتها
را باال ببرند و سپس تخفیف داده شود .اینگونه شگردها خیلی زود افشا شده و این بیصداقتی باعث ناخرسندی خریداران و
عدم اطمینان آنها شده و لطمه جدی به حیثیت مجتمع میزند.
جذابیت و نیازهای حوزه تفریحات و سرگرمی
هرچه تعداد و تنوع سرگرمیها و بخشهای تفریحی یک مجتمع بیشتر باشد ،جذابیت آن مجتمع افزونتر شده و تعداد
بازدیدکنندگان آن بیشتر میشوند.
سرگرمیها و تفریحات میتواند شامل موارد زیر باشد ،اما نباید فقط محدود به آنها شود:
پردیس سینمایی هر چه دارای تعداد سالنهای نمایش بیشتر باشد ،تعداد بیشتری مخاطب خواهد داشت.
به جرأت میتوان گفت که رستورانها ،فستفودها ،کافیشاپها و  ...پرجاذبهترین بخش حوزه تفریحات و سرگرمی را
تشکیل میدهند.
شهربازی کودکان که اختصاص محل محصوری از مجتمع به منظور بازسازی و سرگرمی کودکان و بالطبع آن والدین
آنها است.
بخش ورزشی اختصاص بخشهایی از مجتمع جهت فعالیتهای ورزشی مانند استخر ،زمین فوتسال ،سالن بدنسازی،
ماساژ و زمین اسکیت بوده که برای بخشی از مخاطبین جذابیت دارد.
غیر از بخشهایی که به عنوان نمونه ذکر شد ،برنامهها و موارد زیر بازدیدکنندگان بیشماری را به خود جذب میکند:
 -1برگزاری ماهی یک بار برنامه نشاطآور و مفرح برای خانوادهها .این برنامه میتواند در بعضی از مناسبتها هم برگزار
شود .بهتر است این برنامهها در شبی برگزار شود که فردای آن تعطیل است ،تا والدین ،همراه با بچههای خود و بدون نگرانی
از طوالنیشدن برنامه و با آرامش از مراسم لذت ببرند.
 -2برگزاری جشنواره (فستیوال) در موضوعاتی که مورد عالقه خانوادهها است .این فستیوالها میتواند هر سه ماه یک
بار برگزار شود.
 -3برگزاری کنسرت با دعوت از هنرمندان و خوانندگان
 -4برگزاری مراسم با پخش تلویزیونی ،همراه با سرگرمی به منظور جمعآوری کمکهای مردمی در بعضی از مناسبتها
مانند جمعآوری کمک به دانشآموزان نیازمند قبل از شروع مدارس ،کمک به جمعآوری جهیزیه برای زوجهای جوان و
نیازمند ،جمعآوری کمک جهت پرداخت دیه به منظور آزادی بعضی از زندانیان و ...
1 Home Depot
2 Menards
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برنامههای فوق نبایستی طوالنی و خستهکننده باشند.
 -1بهکارگیری افرادی در قسمتهای مختلف مال در قالب عروسکها ،چهرهها و شخصیتهای کارتونی مورد عالقه
بچهها
 -2ایجاد تسهیالت به منظور بازدید دانشآموزان به صورت گروهی و پذیرایی از آنها ،با توجه به این موضوع که این
بازدیدکنندگان بخشی از مخاطبین مجتمعهای تجاری هستند.
جذابیتها و نیازها در حوزه خدمات
چنانچه مجتمع تجاری بتواند خدمات متنوع و متفاوتی به بازدیدکنندگان ارائه بدهند تا آنها ضمن بازدید از مجتمع،
نیازهای شخصی خود را هم برآورده کنند ،این امر به جذب بازدیدکننده بیشتر میانجامد.
نیازها میتواند شامل موارد زیر باشد:
 -1خدمات پستی
 -2پلیس  10+برای تعویض پاسپورت ،خالفی اتومبیل و سایر خدماتی که در حوزه پلیس  10+است.
 -3پیشخوان دولت
 -4عکاسی
 -5آرایشگاه زنانه به تعداد کافی با حفظ شئونات فرهنگی و اجتماعی
 -6پیرایشگاه مردانه
 -7خیاطی جهت دوخت و دوزهای کوچک و اندازهکردن لباسهای خریداری شده از فروشگاههای مجتمع
 -8خدمات تلفن همراه
 -9بانک
 -10صرافی
 -11کافینت
با توجه به اینکه اینگونه خدمات و سرویسها سنخیتی با سایر بخشهای مال ندارد ،بهتر است همه آنها در یک
گوشه و در یک محل محصور در طبقه زیرزمین و یا طبقه فوقانی مجتمع باشد.
جذابیتها و نیازهای رفاهی
رفع نیازهای رفاهی بازدیدکنندگان ،پیشنیاز همه بخشهای ذکر شده فوق است .مسلماً مردم بیشتر به آن دسته از
مجتمعهای تجاری مراجعه میکنند که به نیازهای رفاهی آنها توجه بهتری بنمایند .در مقابل ،عدم توجه به این نیازها دافعه
ایجاد کرده و تأثیر منفی در ضمیر بازدیدکنندگان میگذارد و به ریزش آنها منجر میشود .اگر بازدید از یک مجتمع تجاری
با زحمت و خستگی همراه باشد ،بازدیدکننده را از مراجعه مجدد به این مجتمع منصرف میکند و اگر به هر علتی ،ناچار به
بازدید مجدد باشد ،مدت توقف او کوتاه خواهد بود.
در ذیل به بعضی از نیازهای رفاهی بازدیدکنندگان اشاره میشود:
 -1پارکینگ :به جرأت میتوان گفت که مسئله پارکینگ میتواند به بزرگترین جاذبه یا دافعه یک مجتمع تجاری
تبدیل شود .تعداد زیاد و کافی فضا برای پارک اتومبیل و نزدیکی آنها به محل مجتمع ،سهم بهسزایی در جلب مشتریان
دارد .بعضی از مالکان تصور میکنند که اگر به جای افزایش محل پارکینگ ،تعداد فروشگاهها را افزایش دهند ،درآمد آنها
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بیشتر میشود .با این تصور که از محل اجاره فروشگاه میتوان درآمد بیشتری کسب کرد ،اما تعداد بیشتر پارکینگ هیچ اثری
در افزایش درآمد ندارد .این تصور ،تصوری بسیار اشتباه است و استراتژی تبدیل محل پارکینگ به فروشگاه ،یک استراتژی
کشنده بوده و به مرگ زودهنگام مجتمع تجاری میانجامد .اگر بازدیدکننده جای پارکینگ مناسب ،ایمن و نزدیک به مجتمع
پیدا نکند ،دیگر به مجتمع تجاری مراجعه نمیکند و یا با اکراه مراجعه میکند .ایجاد پارکینگ در نقطهای دور از مجتمع
تجاری و گذراندن سرویس جهت حملونقل بازدیدکنندگان به مجتمع ،نیز ایده موفقی نیست زیرا اگر چه به ظاهر مشکل
پارکینگ آنها را حل میکند ،اما انتظار در صف جهت سوارشدن به مینیبوس و بازگشت آنها از مجتمع به محل پارکینگ
در حالی که بار سنگین و پرحجم به همراه دارند تأثیر ناخوشایندی در بازدیدکنندگان میگذارد.
 -2مبل و صندلی جهت استراحت :با توجه به بزرگی مجتمع تجاری و مدت زمان طوالنی که بازدیدکنندگان صرف
بازدید از بخشهای مختلف مجتمع میکنند ،الزم است در نقاط مختلف مجتمع به تعداد کافی صندلی وجود داشته باشد تا
بازدیدکنندگان ضمن استراحت و رفع خستگی بتوانند به بازدید خود ادامه بدهند.
 -3صندلی چرخدار برای افراد نیازمند :قطعاً تعدادی از بازدیدکنندگان از مجتمع تجاری ،افراد سالخورده و یا افراد با
توان حرکتی محدود و یا معلولین هستند .قراردادن تعداد کافی صندلی چرخدار در مدخل ورودیهای مجتمع ،نه تنها مشکل
این گروه را حل میکند و این کار انسانی اثر بسیار مثبتی را در سایر بازدیدکنندگان میگذارد.
 -4محل نگهداری اطفال و کودکان خردسال :ایجاد محلی برای نگهداری از اطفال و کودکان خردسال مشکل مادرانی
که عالقهمند به بازدید از مجتمع تجاری هستند را حل کرده و به تعداد بازدیدکنندگان میافزاید.
 -5اختصاص محل بازی مناسب و ایمن برای کودکان  4تا  12سال :در این قسمت والدین میتوانند بچههای خود را
با پرداخت پول به مسئول مربوطه بسپارند و بدون دغدغه و نگرانی به دنبال بازدید و خرید خود باشند و بچهها نیز ساعتها
سرگرم میشوند .در اینگونه محلها ،معموالً والدین مشخصات خود و شماره موبایل خود را به متصدی میدهند تا در هنگام
ضرورت با آنها تماس بگیرند.
 -6نقشه راهنما :تعداد کافی نقشه راهنما در قسمتهای مختلف مجتمع به بازدیدکنندگان کمک میکند تا فروشگاه
و یا محل موردنظر خود را به راحتی پیدا کنند.
 :GPS -7فعال کردن  GPSدر مجتمع به پیدا کردن فروشگاهها و نقاط دیدنی مجتمع کمک میکند و باعث میشود
تا بازدیدکنندگان در کوتاهترین زمان به محل موردنظر خود بروند.
 -8وبسایت :الزم است وبسایتی طراحی شود که در آن همه قسمتهای مجتمع و فروشگاهها را به طور سه بعدی
نشان بدهد .به طوری که با استفاده از موس بتوان از بخشهای مجتمع بازدید کرد .الزم است این وبسایت به طور مرتب به
روزرسانی شود و آخرین تحوالت و برنامهها به اطالع برسد.
 -9اختصاص اتاق برای افراد سیگاری :قطعاً بخشی از بازدیدکنندگان افراد سیگاری هستند .بعضی از این افراد بسته به
نیاز خود به دفعات سیگار میکشند .کشیدن سیگار و دود ناشی از آن برای تعداد زیادی از بازدیدکنندگان ناخوشایند است.
اختصاص محلی ایزوله برای سیگار کشیدن نیاز سیگاریها را مرتفع میکند.
 -10حمل بار به درب منازل :حمل بارهای سنگین و حجیم خصوصاً برای آن دسته از خریدارانی که از وسایل حملونقل
عمومی استفاده میکنند و همچنین برای خانمها و سالخوردگان یک دغدغه بزرگ است و ممکن است بسیاری از
بازدیدکنندگان را از خرید منصرف کند .اختصاص سرویسی که در قبال دریافت پول ،کاالهای خریداری شده را به درب منزل
ببرد ،قطعاً باعث رفاه و افزایش خرید بازدیدکنندگان میشود.
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 -11تعداد کافی میز و صندلی در رستورانها :تعداد میز و صندلی در رستورانها باید کافی باشد .نه اینکه افراد پس
از سفارش و دریافت غذا از رستورانها و فستفودها مدت طوالنی معطل بمانند تا صندلی خالی پیدا شود .ضمناً باید این
واقعیت را پذیرفت که بازدیدکنندگان از این مراکز نه فقط برای صرف غذا ،بلکه از آن به عنوان محلی برای گفتوگو و
استراحت کوتاهمدت استفاده میکنند.
 -12میز اطالعات و راهنما :اختصاص میزهایی در قسمتهای مختلف مجتمع به منظور راهنمایی بازدیدکنندگان در
حالی که متصدیان آن افراد خوشبرخورد ،با نشاط ،با رفتار مؤدبانه و لباس مناسب هستند و اثر بسیار مثبتی در جذب
بازدیدکنندگان دارند.
ایرانمال
از ایرانمال میتوان به عنوان یک نمونه موفق نام برد که از مرحله مرکز خرید صرف عبور کرده و تبدیل به یک مجتمع
عظیم تفریحی ،رفاهی ،خرید و سرگرمی شده است .ایرانمال در شمال غربی تهران در منطقه  22احداث شده است .بیش از
 60درصد از این مجتمع بزرگ به بخشهای ورزشی ،تفریحی و سرگرمی اختصاص پیدا کرده است .اگرچه برای شمار زیادی
از مردم دسترسی به این مجتمع به خاطر دوری راه و کمبود وسایل نقلیه عمومی با دشواری همراه است و بخشهای زیادی
از این مجتمع هنوز تکمیل نشده و به بهرهبرداری نرسیده است .لیکن جذابیتهای آن به حدی است که روزانه بازدیدکنندگان
زیادی را به خود جلب مینماید .این مجتمع تجاری با بهرهبرداری از معماری روز دنیا و با الهام از معماری زیبا و سنتی ایران،
دارای بخشهای جذاب و دیدنی است .پردیس سینمایی با بیش از دوازده سالن نمایش و چند فودکورت بزرگ با بیش از
 180رستوران و فستفود ،رستوران زیبای ملل ،مسجد بسیار دیدنی ،اسکیت روی یخ ،سرای هنرمندان ،تاالر آیینه،
شربتخانه ،باغ ماهان ،باغ دیدار ،مجموعه نمایشگاهی ،بازار سنتی ،کتابخانه با معماری منحصر به فرد ،هتل بزرگ  5ستاره،
سالنهای بزرگ جهت همایش ،از بخشهای زیبا و جذابی است که باعث شده این مجتمع تجاری به یک مجتمع دیدنی و
استثنایی تبدیل شود.
نتیجهگیری
مراکز و فروشگاهای خرید برای بقای خود بایستی تغییرات اساسی و جدی در شکل ،اندازه و روش جلب مشتریان خود
ایجاد کنند.
اغلب فروشگاههای کوچک ،غیر از آن دسته از فروشگاه هایی که در محدوده یک محله و برای نیازهای مصرفی روزمره
آن محله بوجود آمدهاند ،بایستی به مراکز بزرگ تجاری مهاجرت کنند و مراکز بزرگ تجاری نیز با توجه به رقبای قدرتمندی
مانند فروشگاههای مجازی ،بایستی به مراکز بزرگ تفریحی و رفاهی تبدیل بشوند تا در کنار رفع این نیازها به فروش
محصوالت خود بپردازند.
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بررسی تأثیر قواعد و اصول سازمانی و فرهنگی سازمان تاکسیرانی و تاکسیرانان بر عملکرد
کسبوکار آنان از دیدگاه مسافرین شهر تهران
مجید ابراهیمنیا
دانشآموخته دوره  ،Post DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
Ebrahimnia1979@gmail.com

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر قواعد و اصول سازمانی و فرهنگی سازمان تاکسیرانی و تاکسیرانان بر عملکرد کسبوکار
آنان از دیدگاه مسافرین شهر تهران با هدف رسیدن به حملونقل ایمن ،راحت و در دسترس برای شهروندان عزیز میباشد.
تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعۀ آماری شامل تمامی مسافران باالی  15سال
تاکسیهای شهر تهران میباشند .نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری احتمالی سیستماتیک انتخاب گردید و حجم
نمونه  350نفر (فرمول کوکران) انتخاب شد .ابزار اندازهگیری شامل یک پرسشنامه ( 55سوال) میباشد که براساس مقیاس
لیکرت تنظیم گردیده است .جهت تأیید روایی پرسشنامه از روش اظهارنظر کارشناسان و جهت تأیید پایایی پرسشنامه از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .دادههای گردآوریشده با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون ،مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتیجه پژوهش نشان داد که مناسبسازی پایانهها و ایستگاههای تاکسی ،مناسب و استاندارد
بودن خودرو تاکسی ،میزان نظارت و کنترل سازمان تاکسیرانی بر عملکرد رانندگان تاکسی و وضعیت فرهنگی پرسنل سازمان
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.
واژگان کلیدی :تاکسیرانان ،مسافرین ،سازمان تاکسیرانی ،قواعد و اصول سازمانی و فرهنگی
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مقدمه
«شهر تعاملی» بر پایش دیدگاهها و انتظارات شهروندان و مدیران شهری استوار است .در «شهر تعاملی» رابطه مردم و
مدیران شهری رابطهای دو سویه است .شهروندان خوب و قانونمدار ،مدیرانی شایسته و الیق نیاز دارند تا زندگی شهری را
برای آنها دلپذیرتر نمایند .در این فضا ،آنها تنها برای شنیدن نیستند ،چنانچه مدیران ،تنها برای «گفتن».
«گفتوشنود» از ویژگیهای «جامعه توسعهیافته» است و پیمایش و پایش نظرات شهروندان ،شیوهای نظاممند برای
شنیدن حرفهای آنهاست .مدیریتی که به دیدگاه های شهروندانش توجه و اعتماد نداشته باشد ،در واقع خود را در برابر
شهروندان« ،مسئول» نمیشناسد.
ارزیابی نظرات شهروندان:
الف -به مدیریت شهری کمک میکند تا به طور مستمر و سیستمی عملکرد کسبوکار خود را از دیدگاه «شهروندان»
ارزیابی کند نه فقط از دیدگاه «مدیران».
ب -روشی مناسب است برای اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی برنامهها ،فعالیتها و مجموعه سازمانی مدیریت به تفکیک
بخشها و انجام اصالحات الزم برای بهبود کیفیت با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر.
پ -امکان اعمال تنبیه و اعطای پاداش را مبتنی بر ارزیابی عملکرد عینی و واقعی فراهم میآورد.
ت -با بررسی نظرات شهروندان درباره یک فعالیت واحد در زمانهای مختلف (مطالعات طولی) شاخصی برای ارزیابی
بهبود یا پیشرفت کیفیت ارائه خدمات به شهروندان فراهم میشود.
ث -پاسخ مناسب به انتظارات شهروندان ،حجم نارضایتی عمومی و زمینههای قانونگریزی را کاهش میدهد .مدیریت
شهری ،هزینههای گزافی را بابت قانونگریزی شهروندان پرداخت میکند.
ج -با کسب دیدگاههای شهروندان ،پیش از اجرای طرحها و پروژهها ،میتوان آسیبهای اجرای آن را به حداقل رساند
و یا از بسترهای فرهنگی برای حذف موانع ناخواسته بهره جست.
چ -دریافت نظرات شهروندان و تکیه بر خرد جمعی ،زمینه را برای مشارکت مدنی آنان در فرآیندهای اجتماعی هموار
و هزینههای اداره شهر را کاهش میدهد.
از هنگامی که بنیادهای شهر و شهرنشینی ایجاد گردید ،بحث جابجایی جمعیت و نقل و انتقال آنان یکی از ضروریات
نظام شهری شد .در کشور ما سالهاست که این وظیفه سنگین و سخت را رانندگان محترم و زحمتکش مترو ،اتوبوسرانی
و تاکسیرانی به عهده دارند .هر چند شرکت مترو ،سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی با توسعه شهری به ناوگان حملونقل خود
رونق بخشیده و پوشش خوبی ایجاد نمودهاند ،ولی به نظر میرسد توسعه شهری به مراتب از سرعت بیشتری برخوردار است؛
به خصوص در مواقع تراکم آمدوشدها ،ناوگان حملونقل شهری پاسخگوی نیاز مردم نیست.
حملونقل عمومی سهم قابل توجهی از زندگی روزمرۀ مردم را از آن خود کرده است .هر شخصی در طول شبانهروز
مستقیم و غیرمستقیم با یکی از وسایل حملونقل سروکار دارد.
در اوایل سده چهاردهم هجری شمسی ،نخستین تاکسی در شهر تهران شروع به فعالیت کرد و در سال  1359با هدف
کنترل و نظارت بر حسن عملکرد ناوگان تاکسیرانی این سازمان تأسیس گردید.
در طی سال های فعالیت این سازمان ،تنوع نیازهای سفر شهر تهران موجب تشکیل تاکسیهای تلفنی ،تاکسیهای
پایانهای ،تاکسیهای فرودگاه و تاکسیهای گردشی گردید.
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در حال حاضر ناوگان تاکسیرانی با تعداد  77955دستگاه تاکسی 21/7 ،درصد از سفرهای حملونقل درون شهری را
انجام میدهد .در حالی که سهم تاکسی در حملونقل شهری و جابهجایی شهروندان در شهرهای جهان  2تا  4درصد است
(جدول شماره  )1و به عبارتی سهم تاکسی در حملونقل شهری تهران  10برابر دیگر شهرهای جهان است.
جدول شماره  .1جدول مقایسهای سهم جابجایی تاکسی در شهرهای گوناگون جهان
مساحت
(فضای شهری)

سهم

تراکم جمعیت

سهم

(نفر در

تاکسی

کیلومترمربع)

(درصد)

73000000

4623

2

40

2887

2

23

2

57
36

جمعیت (نفر)

حملونقل

ردیف

نام شهر

نام کشور

1

لندن

انگلستان

1579

2

رم

ایتالیا

1290

3723649

3

مادرید

اسپانیا

606

3092759

5105

4

آتن

یونان

544

3200000

5882

4

5

بوداپست

مجارستان

525

1705309

3248

0/5

60

6

ورشو

لهستان

517

1688200

3265

2

63

7

پراگ

چک

496

1166000

2351

3

57

8

دوبلین

ایرلند

433

1084000

2503

1

36

9

کلن

آلمان

405

1020603

2520

1

29

10

بخارست

رومانی

238

1959509

8233

3

67

11

روتردام

هلند

209

599700

2869

1

44

12

لیون

فرانسه

62

580000

9355

2

21

13

توکیو

ژاپن

1998

33000000

1

1

29

14

کواالالمپور

مالزی

1998

1390800

1

1

20

15

مانیل

فیلیپین

1996

9454000

18

18

40

16

جاکاراتا

اندونزی

2000

20964000

43

43

54

17

سنگاپور

سنگاپور

2006

4500000

20

20

52

18

چنگجوا

چین

2000

3090000

4

4

5

19

دمشق

سوریه

1998

3078190

9

9

44

20

فنومپن

کامبوج

2000

1152000

22

22

1

21

طرابلس

لبنان

2000

330900

18

18

18

(کیلومتر مربع)

عمومی
(درصد)

از اینرو میبایست سازمان تاکسیرانی با مطالعه و برنامهریزی دقیقتری به نظارت بر ناوگان تاکسیرانی و ارائه خدمات
مطلوب به شهروندان بپردازد .بنابراین باید قبل از اجرای طرحها و پروژهها ،آسیبهای اجرای آن را به حداقل رساند .پژوهش
انجام شده و نتایج آن که انعکاس نظرات مسافران تاکسی میباشد و در ادامه به آن میپردازیم شاید بتواند در برنامهریزیهای
آتی سازمان تاکسیرانی در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.
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روش پژوهش
شناخت پدیده های اجتماعی نیازمند اتخاذ روش پژوهش مناسب است تا با بهکارگرفتن مجموعهای از قواعد روشمند
و رعایت منظم مراحل ،بتوان به کسب یافتههایی علمی نائل آمد .انتخاب هر یک از روشهای پیمایش ،آزمایش و  ...در هر
مطالعهای و برای سنجش پدیدههای اجتماعی به عوامل متعدد از جمله ماهیت ،موضوع ،زمان ،هزینه پژوهش و  ...بستگی
دارد.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است .روش پیمایشی را میتوان اینگونه تعریف
کرد:
توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی براساس انتخاب نمونهای تصادفی و معرف از افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به
یک سؤال .با این تعریف ،محققان اجتماعی میکوشند با استفاده از پژوهشهای پیمایشی به تبیین پدیدهها پرداخته و صرفاً
به توصیف آن بسنده نکنند .در چنین مواردی فرضیههایی برای تبیین ساخته شده تا با مرتبط گرداندن پاسخ سؤاالت
گوناگون به یکدیگر به آزمون کشیده شوند.
جمعیت آماری این پژوهش کلیه مسافران باالی  15سال تاکسیهای شهر تهران میباشد .نمونهگیری این پژوهش به
روش نمونهگیری احتمالی سیستماتیک میباشد .برای نمونهگیری در این پژوهش 7 ،پایانه تاکسیرانی در مناطق مختلف
شهر تهران (قدس ،صنعت ،ونک ،رسالت ،آزادی (شمال شرق و غرب) ،بسیج) را انتخاب کرده ،سپس بدون در نظر گرفتن
تعداد مسافرین هر پایانه از هر پایانه نمونههایی به تصادف انتخاب و تعداد  350پرسشنامه (هر پایانه  50پرسشنامه) به
مسافرین داده شده است.
برای سنجش پایایی سؤاالت از آزمون آلفای کرونباخ (حجم نمونه  382نفر) استفاده گردیده و جهت جمعآوری اطالعات
از پرسشنامه (  55سؤال) و نیز برای سنجش مفاهیم ،عمدتاً از طیف لیکرت استفاده شده است .هرچند در بعضی مواقع در
مرحله نخست از روشهای مصاحبه و مطالعه اکتشافی نیز بهره گرفته شده است.
نتایج پژوهش
در خصوص ویژگیهای جمعیتی نمونه پژوهش باید گفت  65/8درصد پاسخگویان مرد و  34/2درصد زن میباشند،
اکثر پاسخگویان متأهل ( 67/8درصد) و دارای تحصیالت دیپلم ( 35/23درصد) و لیسانس ( 24/83درصد) میباشند.
میانگین سنی پاسخگویان 37 ،سال و بیشتر آنان ( 70/13درصد) شاغل و میانگین هزینه خانوار آنها  4558000تومان
به صورت ماهیانه میباشد .مسافرین تاکسی بیشتر دارای خانه شخصی (43/2درصد) و بقیه در خانههای استیجاری (39/9
درصد) زندگی میکنند.
میانگین مدت سکونت مسافرین تاکسی در سطح شهر تهران 28 ،سال میباشد.
 55/82درصد از مسافرین تاکسی ،تمام و یا اکثر سفرهای خود را با تاکسی انجام میدهند.
فاصله منزل اکثر مسافرین تاکسی ( 51درصد) خیلی نزدیک و یا نزدیک ایستگاه تاکسی و  20درصد در حد متوسط و
مابقی دور و خیلی دور میباشد.
با توجه به مطالب فوق میتوان تفسیر نمود که مسافرین تاکسی را افرادی با تحصیالت و درآمد متوسط ،شاغل ،متأهل
و از ساکنین قدیمی تهران تشکیل میدهد که بیشتر با تاکسی سفر کرده و منزل آنها نیز به ایستگاههای تاکسی نزدیک
میباشد.
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در این پژوهش ،میزان اعتماد مسافرین به رانندگان تاکسی در راستای سنجش تأثیر اصول فرهنگی رانندگان با گویههای
مختلفی سنجیده شد (جدول شماره  )2که این گویهها عبارت است از چگونگی برگرداندن شیء به جامانده با  41/90درصد
در وضعیت خوب ،تنها سوار شدن تاکسی در شب با  45/5درصد در وضعیت خوب ،سپردن کاالی گرانبها به رانندگان با
 43/2درصد در وضعیت خوب و تنها سوار کردن کودک در تاکسی با  35/2درصد در وضعیت خوب قرار داشت که در مجموع
نشاندهنده اعتماد مسافرین به رانندگان تاکسی در سطح شهر میباشد.
جدول شماره  .2جدول توزیع پاسخگویان درباره میزان اعتماد به رانندگان تاکسی

همچنین وضعیت فرهنگی رانندگان تاکسی با گویههای مختلفی سنجیده شده است که در مجموع در وضعیت متوسط
و خوب میباشد (جدول شماره  .)3چنانکه ظاهر فردی رانندگان با  38/90درصد در حد متوسط ،رعایت شئونات اخالقی و
اسالمی با  48/5درصد در وضعیت خوب ،همراه داشتن پول خرد با  35/5درصد در حد متوسط ،ندادن پول کهنه و پاره به
مسافرین با  38/2درصد در وضعیت متوسط ،برگرداندن بقیه پول خرد با  39/2درصد در وضعیت خوب ،استفاده از سیستمهای
سرمایشی و گرمایشی با  29/9درصد در وضعیت خوب و میزان اعتماد مردم به رانندگان با  41/45درصد در وضعیت خوب
قرار دارد.
جدول شماره  .3جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب فرهنگ رانندگان تاکسی
گويه های سنجش فرهنگ راننده تاکسی
ظاهر فردی
رعايت شئونات اخالقی و اسالمی
همراه داشتن پول خرد
ندادن پول کهنه و پاره به مسافرين
برگرداندن بقيه پول خرد
استفاده از سيستمهای سرمايشی و گرمايشی
ميزان اعتماد

خوب

خيلی خوب

خيلی بد

بد

متوسط

فراوانی

6

27

117

107

44

درصد

2.00

9.00

38.90

5.5.

14.60

فراوانی

7

18

73

146

57

درصد

2.30

6.00

26.30

48.50

18.90

فراوانی

28

31

107

94

41

درصد

9.30

10.30

35.50

31.20

13.60

فراوانی

19

38

115

95

36

درصد

6.30

12.60

38.20

31.60

11.30

فراوانی

14

25

85

118

59

درصد

4.70

8.30

28.20

39.20

19.60

فراوانی

45

56

71

90

39

درصد

15.00

18.60

23.60

29.90

13.00

فراوانی

6

17

55

124

98

درصد

2.10

5.85

18.75

41.45

31.85
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نتایج جمعآوری اطالعات از مسافرین تاکسی نیز گویای این مطلب است که
موضوع راحتی و بهداشت داخل تاکسی با  54/2درصد دارای اهمیت خیلی زیاد بوده و مهمترین موضوع را در بین مسافرین
به خود اختصاص داده است و پس از آن ،موضوع نرخ کرایه تاکسی با  51/8درصد اولویت دوم و حضور بازرسین سازمان
تاکسیرانی در سطح شهر با  47/5درصد اولویت سوم و نوع و ظاهر خودرو با  45/5درصد در اولویت چهارم مسافرین تاکسی
بوده است.
رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جانب رانندگان تاکسی با توجه به جابجایی میانگین روزانه  200نفر
مسافر از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به جدول زیر رعایت این اصول از سوی رانندگان تاکسی در وضعیت خوب
میباشد .همچنین استفاده از تزئینات غیرمجاز با  46/5درصد ،استفاده از رادیو پخش با  41/5درصد ،کشیدن سیگار داخل
تاکسی با  45/2درصد و خوردن و آشامیدن داخل تاکسی با  47/2درصد در وضعیت خوبی قرار دارد.
مهمترین عوامل مؤثر در عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی  21درصد از رانندگان نمونه ،مشکالت
اقتصادی 16 ،درصد مشکالت فرهنگی و  14درصد مشکالت روانی را ریشه تخلفات رانندگی میدانند.
جدول شماره  .4جدول توزیع فراوانی پاسخگویان پیرامون وضعیت رعایت اصول راهنمایی و رانندگی
خيلی بد

بد

متوسط

خوب

خيلی خوب

فراوانی

3

16

67

150

65

درصد

1.00

5.30

22.30

49.80

21.60

فراوانی

6

15

50

130

100

درصد

2.00

5.00

16.60

43.20

33.20

فراوانی

7

16

58

152

68

درصد

2.30

5.30

19.30

50.50

22.60

فراوانی

8

31

97

114

51

درصد

2.70

10.30

32.20

37.90

16.90

گويه های وضعيت رعايت اصول راهنمائی و رانندگی
رعايت سرعت مجاز
استفاده از کمربند ايمنی
رعايت مسير استاندارد
رعايت جابجائی مسافر در محلهای مجاز

نتیجهگیری
با توجه به مجموع نظرات مسافرین پیشنهاد میگردد سازمان تاکسیرانی نظارت بیشتری بر رعایت بهداشت و نظافت
تاکسی و راننده تاکسی داشته باشد .برخی رانندگان بیتوجه به این امر با خودروهایی که به هیچ عنوان شایستگی جابجایی
شهروندان را ندارند اقدام به این عمل میکنند.
در کشور ما نگاه به تاکسی و رانندگان تاکسی با فلسفه وجودی تاکسی متفاوت است .این امر نیز به جهت شکلگیری
ساختار تاکسیرانی در ایران میباشد .از ابتدای ایجاد تاکسی و سازمان تاکسیرانی در ایران ،متأسفانه گزینشی دقیق در انتخاب
رانندگان تاکسی صورت نگرفت .این امر موجب گردید جامعه نگاه نه چندان مثبتی به این شغل داشته باشد؛ در حالی که در
کشورهای توسعهیافته رانندگان تاکسی میبایست مراحل مختلفی را طی نمایند تا به عنوان راننده گزینش شوند .در آن
کشورها این شغل ضمن آنکه از درآمد خوبی برخوردار است ،نگاه جامعه به آن نیز نگاهی مثبت میباشد .در حقیقت راننده
تاکسی برای یک شهروند یا مسافر ،امینترین فردی است که میتواند به وی کمک کند .احراز چنین شرایطی در ایران،
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی بیشتری را از سوی سازمان تاکسیرانی میطلبد؛ همچنین تسلط راننده تاکسی بر زبان خارجی
نیز یکی از شرایط گزینش افراد به این شغل میباشد .از جمله مواردی که یک راننده تاکسی باید آن را دارا باشد تسلط کامل
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و شناخت دقیق شهر همراه با اسامی خیابانهای محل کارش است .همه این شرایط برای آن است که هیچ شهروندی در
شهر رها نشود یا هیچ غریب یا بیگانهای در شهر تنها نماند .طبیعی است هر چه سازمان تاکسیرانی نظارت بیشتری بر انجام
وظیفه رانندگان تاکسی اعمال نماید و همچنین به لحاظ فرهنگی دقت بیشتری در گزینش صورت پذیرد ،نگاه جامعه نسبت
به این شغل تغییر بیشتری خواهد کرد .در این رابطه باید متذکر شد که در حال حاضر در کشور ما تاکسی مطمئنترین
وسیله نقلیهای است که خانوادهها را جابجا میکند .گفتنی است ،امروزه با گسترش شهرهای بزرگ و بروز ناامنیها در این
شهرها ،تاکسی تنها وسیلهای میباشد که شهروندان ایرانی به آن اطمینان دارند و در آن احساس امنیت میکنند .نکته
دیگری که در رابطه با تاکسی میبایست بیان گردد ،استفاده از سامانههای هوشمند الکترونیکی جهت پرداخت کرایه میباشد
تا بتواند چالش بین راننده و مسافر را به کمترین مقدار رساند که پیشنهاد میگردد این سامانهها همسان با سامانههای به
کار رفته در مترو و اتوبوس باشد تا مسافران با یک کارت بتوانند از تمامی مدهای حملونقلی استفاده نمایند.
نکته پایانی و قابل توجه دیگر تغییر شیوه نظارت انسانمحور بر ناوگان تاکسیرانی شهر تهران میباشد که سازمان
تاکسیرانی میبایست با بهکارگیری سامانههای هوشمند نظارتی ،پوشش و میزان ساعات سرویسدهی رانندگان تاکسی در
سطح شهر را به بیشترین مقدار ممکن افزایش دهد تا شهروندان تهرانی در هر نقطه از شهر تهران در کمترین زمان به ناوگان
تاکسیرانی دسترسی داشته باشند.
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نگاه مدیریتی به اخبار رسیده از امام علی (علیهالسالم) با رویکرد آیندهپژوهی
(*)اعظم ایراننژاد پاریزی
دانشآموخته دوره  ،DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
Irani4046@gmail.com

چکیده
در این نوشتار ،با بررسی نحوه مدیریت عالم و آدم توسط یگانه خالق هستی در کالم موال و نیز دیدگاههای امیرالمؤمنین
(علیهالسالم) در خصوص آیندهپژوهی و توجه به این اصل مهم برای تکتک آحاد جامعه ،برنامه مدیریتی استخراج شده که
تبعیت از این برنامه برای هر فرد و در هر سمت به ویژه مدیران سازمانها مفید واقع میشود .همه افراد جامعه در هر سمت
و شغلی ،قطعاً مدیر هم هستند ،یک نفر مدیر خانواده است ،یک نفر مدیر یک سازمان ،دیگری مدیر یک گروه و هر فرد به
تنهایی مدیر قلمرو وسیع ذهن و اندیشه و درون خویش.
با توجه به اینکه یکی از اصول مدیریت ،اصل آیندهنگری و یکی از شاخههای جدید آن آیندهپژوهی است ،ایده نگارنده ،آن
است با تکیه بر منبع اصلی این تحقیق که احادیث رسیده از امیرالمؤمنین (علیهالسالم) بوده و جنبه خبری دارد ،اخبار مربوط
به آینده را شناسایی و از بین این اخبار ،خبرهای مربوط به ظهور را استخراج و از نگاه علم مدیریت مورد تحلیل قرار دهد.
دستاورد این تحقیق ،تشریح اهتمام ائمه (علیهمالسالم) در تقویت نگاه معرفتی مردم نسبت به آینده و آمادهسازی فکری آنان
برای آینده و عصر غیبت است؛ این مهم ،مدیریت همه جانبه امامان معصوم (علیهم السالم) را در خصوص موضوع ،اثبات
کرده و الگوی متعادلی برای مدیریت و چگونگی رعایت اصل مهم آیندهنگری ،دانش و بینش آیندهپژوهی و سناریونویسی
برای یک مدیر ،ارائه میدهد.
واژگان کلیدی :اخبار آینده ،نگاه مدیریتی ،آخرالزمان ،اخبار ظهور ،آیندهپژوهی در نهجالبالغه ،آیندهپژوهی امام علی
(علیهالسالم).
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مقدمه
با توجه به اینکه موفقیت و پیشرفت هر امر و هر کار ،مستلزم بهرهمندی از نگاهی دوراندیشانه و رعایت اصل آیندهنگری
میباشد ،نگارنده بر آن شد اخبار رسیده از امیرالمؤمنین (علیهالسالم) را از زاویه دید علم مدیریت مورد بررسی قرار داده و از
کالم موال در پیادهسازی شرایط مناسب برای داشتن زندگی بهتر ،کار موفقتر و مدیریت اثربخش فردی و اجتماعی استفاده
کند.
با توجه به بخشی از روایت« :مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَ أَنَا أَفْتَحُهُ وَ مَا مِنَ سِرٍّ إِلَّا وَ الْقَائِمُ ع یَخْتِمُه» ای کمیل! هیچ علمی نیست
مگر آنکه من آن را افتتاح کردم و هیچ چیزی نیست ،مگر آنکه امام قائم (عج) آن را ختم کند ،1دریافت میشود این نگاه،
ما را به علم مدیریت رهنمون میسازد و چه زیباست جهت دستیابی به این علم ،مراجعه به کسی که گشایندۀ هر علمی است
و آن شخص ،کسی نیست جز امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسالم) .این تحقیق ضمن تبیین بحث مطروحه ،در صدد
پاسخگویی به این سؤال است« :بررسی اخبار رسیده از امیرالمؤمنین (علیهالسالم) درباره آینده با نگاه مدیریتی ،چه تأثیری
در مدیریت نوین دارد؟» و با این فرض که شناخت الگوهای مدیریتی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) از جنبۀ تقویت معرفت
جامعه نسبت به آینده ،نقش راهبردی برای برونرفت از بحران فکری و فرهنگی در مدیریت جامعه و سازمانها دارد.
در تحقیق حاضر از آنجا که محقق عوامل مختلف استراتژیها و سناریوهای آیندهنگاری یک اسطوره بنام علی علیه السالم را
برای تأثیر بر آیندگان بعد از او تا ظهور آخرین امام (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) مدنظر و مورد بررسی قرارداده است و از
طرفی به دنبال اولویتبندی مدلهای مدیریتی وی میباشد ،میتواند مؤید جنبه نوآوری در تحقیق نیز باشد.

پیشینه تحقیق
به تحقیقات انجام شده در سیره مدیریتی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) از منظرهای مختلفی نگریسته شده است .آنچه
در این تحقیق مطلوب نگارنده است ،مدیریتی مبتنی بر شناخت نسبت به آینده پیش روی بشریت و آخرالزمان است .مدیریتی
که در صدد اصالح بحران موجود است ،اما با رویکرد آیندهپژوهانه.
دربارۀ مصادیق این آگاهیبخشی و معرفتافزایی پژوهشهای متنوع و بعضاً جامعی انجام شده است ،با محوریت
موضوعاتی از قبیل :پیشگوییها و آیندهنگری در سیرۀ امیرالمؤمنین ،سیرۀ تربیتی امیرالمؤمنین ،و  . ...اما در یکی از پژوهشها
به طور مبسوطتر به این بحث پرداخته شده است با عنوان "تقویت معرفت جامعه نسبت به آینده در سیره مدیریتی
امیرالمؤمنین" (علیهالسالم) (نعمتی ،)1395 ،با ذکر این توضیح که در این پژوهش با محوریت سیره امیرالمؤمنین
(علیهالسالم) ،وجهی از مدیریت صالحین را با عنوان تقویت معرفت جامعه نسبت به آینده ،مورد بررسی قرار داده است .لذا
مقاله حاضر با بررسی اخبار ظهور در نهجالبالغه و کالم امیرالمؤمنین (علیهالسالم) و توجه به اصل آیندهنگاری و آیندهپژوهی،
پیشبینیهای ضروری برای آینده سازمان و جامعه را از نگاه مدیریتی امیرالمؤمنین(علیهالسالم) مورد کنکاش قرار میدهد.
در علم مدیریت ،توجه به آینده ،پیشبینی آینده ،آیندهنگاری و آیندهپژوهی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ با توجه
به اینکه بخشی از سخنان حضرت به عنوان اخباری از آینده درباره ظهور حضرت قائم (عج) و آخرالزمان مطرح شده ،در
صدد یافتن این اخبار و تحلیل مدیریتی آن است.

 1بخشی از سفارشات امیرالمؤمنین (ع) به کمیل بن زیاد -سایت حقیقت ناب
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روش تحقیق
این تحقیق با رویکرد کمّی از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی  -پیمایشی وکاربردی است .توصیفی از آن جهت که
یافتهها به همان صورت که جمع آوری شدهاند ،بدون هیچگونه دستکاری توصیف میگردند .روابط بین متغیرها بررسی شده
و رابطه متغیر مستقل و متغیرهای وابسته ارزیابی میشوند و از آنجا که اطالعات توسط یک جامعه اصلی تعمیم داده میشوند
و جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده میگردد بدین جهت از انواع پیمایشی نیز میباشد و نیز از لحاظ مسئله و
هدف پژوهش ،کاربردی محسوب میشود زیرا پژوهش کاربردی پژوهشی است که نه در جهت ارضای کنکاویهای ژرف ،بلکه
در جهت حل مسئلهای فردی ،گروهی و اجتماعی انجام میپذیرد.

محدودیتهای این تحقیق
در این تحقیق به رویکرد خاصی نسبت به کالم و سیره امیرالمؤمنین (علیهالسالم) توجه شده است .چون آگاهیبخشی
در قالب اخبار مربوط به آینده ،در طول تاریخ دستخوش برخی مطامع سیاسی بوده و از سوی دیگر به خاطر شرایط آن دوران
ا به خصوص در بحثهای مربوط به آینده ا تقیه صورت میگرفته ،لذا بخشی از محدودیتهای این تحقیق ناشی از همان
آسیبهایی است که در متن احادیث وجود دارد .لذا تالشی مضاعف را میطلبد؛ رویکرد تحلیلی نسبت به این بخش از سخنان
امام داشته باشد.
گزارش آماری از اخبار ظهور در نهج البالغه
سی و چهار مورد در نهج البالغه از اخباری در مورد آینده ،ظهور و آخرالزمان خبر میدهد:
خطبه اول .... :وَ لَمْ یُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ کِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّۀٍ لَازِمَۀٍ أَوْ مَحَجَّۀٍ قَائِمَۀٍ.
خطبه  :42اَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا
طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَۀَ أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَۀٌ کَصُبَابَۀِ الْإِنَاءِ اصْطَبَّهَا صَابُّهَا أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَۀَ قَدْ
أَقْبَلَتْ وَ لِکُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ فَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَۀِ وَ لَا تَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا فَإِنَّ کُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ بِأَبِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَ إِنَّ الْیَوْمَ
عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ.
خطبه  : 47کَأَنِّی بِکِ یَا کُوفَۀُ تُمَدِّینَ مَدَّ الْأَدِیمِ الْعُکَاظِیِّ تُعْرَکِینَ بِالنَّوَازِلِ وَ تُرْکَبِینَ بِالزَّلَازِلِ وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِکِ
جَبَّارٌ سُوءاً إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِشَاغِلٍ وَ رَمَاهُ بِقَاتِلٍ.
خطبه  :88أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَقْصِمْ جَبَّارِی دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِیلٍ وَ رَخَاءٍ وَ لَمْ یَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلٍ وَ
بَلَاءٍ وَ فِی دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبٍ وَ مَا اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ خَطْبٍ مُعْتَبَرٌ وَ مَا کُلُّ ذِی قَلْبٍ بِلَبِیبٍ وَ لَا کُلُّ ذِی سَمْعٍ بِسَمِیعٍ وَ لَا
کُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِیرٍ فَیَا عَجَباً وَ مَا لِیَ لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا لَا یَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ
بِعَمَلِ وَصِیٍّ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَ لَا یَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْمَلُونَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوا وَ
الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُهِمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ
قَدْ

أَخَذَ

مِنْهَا

فِیمَا

یَرَى

بِعُرًى

ثِقَاتٍ

وَ

أَسْبَابٍ

مُحْکَمَاتٍ.

و

خطبههای

 103،102،101،100،93،108،111،138،128،147،149،155،157،150،152،182،166،189،187و نامه  :31مَنْ أَمِنَ
الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ لَیْسَ کُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ إِذَا تَغَیَّرَ السُّلْطَانُ تَغَیَّرَ الزَّمَانُ و حکمت :102یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
لَا یُقَرَّبُ فِیهِ إِلَّا الْمَاحِلُ وَ لَا یُظَرَّفُ فِیهِ إِلَّا الْفَاجِرُ وَ لَا یُضَعَّفُ فِیهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ یَعُدُّونَ الصَّدَقَۀَ فِیهِ غُرْماً وَ صِلَۀَ الرَّحِمِ .مَنّاً وَ الْعِبَادَۀَ
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اسْتِطَالَۀً عَلَى النَّاسِ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَکُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَۀِ النِّسَاءِ وَ إِمَارَۀِ الصِّبْیَانِ وَ تَدْبِیرِ الْخِصْیَانِ .و حکمتهای
114،313،231،260،209،147و 369تراکم احادیث مهدویت در خطبههای 100 ،93 ،88تا 166 ،147 ،108 ،103و 187
و حکمت  147بیشتر است.
در امر مدیریت ،الزم است یک مدیر نسبت به موقعیت و برنامههای مربوطه شناخت کافی داشته باشد و در قبال جامعۀ
تحت مدیریت خویش ،آن موقعیت و برنامهها را در جایگاه خود تبیین کند.
ضرورت تقویت آگاهیبخشی جامعه نسبت به آیندهپژوهی
«معرفت نسبت به آینده» و «بحث مدیریت» از آنجا به هم گره میخورد که یک مدیر الهی ،خود باید با برنامۀ خداوند
در عالم آشنا باشد ،از جملۀ برنامهها آن چیزی است که بر انبیاء و رسوالن (علیهمالسالم) نازل شده ،این موضوع تا حدی
مهم است که امیر مؤمنان علی (علیهالسالم) یکی از شروط زمامداری را اینگونه معرفی میفرماید:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ؛ مردم سزاوار به خالفت کسی است که بدان
تواناتر باشد ،و در آن به امر خدا عالمتر».
عبارت «هذا األمر» اشاره به امر خالفت دارد ،همانطور که به آن اشاره کردهاند:
لفظ «أمر» در«وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ» مفهوم «برنامه» را در خود دارد ،و اعم از فرمان و دستور ا چه در انجام یا نهی
آن ا است .با این توضیح که کسی بر مسند خالفت و مدیریت جامعه شایستهترین است که نسبت به برنامههای خالق هستی
عالمترین باشد ،زیرا یکی از وظایف اصلی یک مدیر الهی ،آگاهیبخشی و تقویت معرفت جامعه نسبت به برنامههای خداوند
است .در مُلک خداوندی برنامههای مدیریتی به صورت فرآیندی جریان دارد .مدیریت الهی که شعبهای از مُلک الهی است،
اجرای همان برنامههاست ،و چون بنا هست همگان در این مهم به کار گرفته شوند ،باید برای جامعۀ تحت آن مدیریت،
آگاهیبخشی صورت گیرد .بخشی از این برنامهها در گذشته تحقق یافته است .اکنون نیز بخشی از آن در حال انجام است و
بخش عمدهای از برنامهها در آینده تحقق پیدا میکند .بنابراین وجهی از تقویت معرفت جامعه نسبت به آینده ،آگاهیبخشی
جامعه بشری نسبت به برنامهها و سناریوهای خداوند در مُلک الهی است (نعمتی.)1395 ،
نحوه مدیریت خداوند عالم و آدم در کالم موال
گفته شد از بین اصول استاندارد مدیریتی مشاغل که در تمام دنیا مورد پذیرش اهل فن است؛ اصل آیندهنگری و
آیندهپژوهی یک مدیر ،از زاویه مدیریت جهان هستی و سپس نگاه دوراندیش و آیندهنگار موالی متقیان علی (علیهالسالم)
مورد تحلیل قرار میگیرد .همانگونه که یک مدیر برای پیشبرد اهداف سازمان ،برنامهریزی ،پیشبینی آینده و تدوین برنامهها
را در رأس کار دارد؛ عقل انسان حکم میکند بپذیرد خالق این جهان ،کسی که هستی و جانداران این عالم و نیز انسان را
خلق کرده ،قطعاً با برنامهای مدبرانه و مدیریتی ،از آغاز تا پایان آن را نیز طراحی و پیادهسازی کرده است و طبق این نظام
برنامهنویسی شده پیش میرود؛ لذا میتوان چنین عنوان کرد؛ جهان حکم یک سازمان یا شرکتی را دارد که مؤسس و مدیر
اصلی آن خداوند یکتاست و برترین کارکنان این سازمان بزرگ ،انسانهای روی کره زمین هستند؛ محدوده مکانی این سازمان
هم پهنه ارض شهود است .درخصوص برنامه مدبرانه رب یکتا باید گفت تدبیر امور ،ارتباطی مستقیم با آینده دارد ،در متون
اسالمی کلمه مدیر نیامده ولی به کلمه مدبر اشاره شده است :فَالمُدَبّراتِ امراً .الزمه مدیریت ،تدبیر است زیرا تا زمانی که
کسی تدبیرکننده (مدبّر) نباشد ،نمیتواند مدیر باشد .حسن تدبیر ،معیاری ضروری برای کارگزاران و مدیران است .هیچ
مدیریتی نمیتواند بدون تدبیر درست راه به جایی ببرد و هر کجا نابهسامانی و تباهی مشاهده میشود باید در جستجوی
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نوعی بیتدبیری در آنجا برآمد و اساساً از مهمترین عوامل فروپاشی سازمانها و جوامع ،همین سوء تدبیر است .به بیان
امیرالمومنین (ع)« :چهار چیز دلیل برگشت روزگار و اوضاع و احوال دولتها و حکومتهاست ،بدی تدبیر و زشتی تبذیر و
کمی عبرتگرفتن و بسیاری مغرورشدن ».همچنین آن حضرت فرمودهاند« :صالح و سازمان زندگی ،تدبیر است ».پرواضح
است که ربّ جهان برای آینده تدبیر میکند ،همان گونه که انسان درباره آینده به تدبیر میپردازد .در واقع تدبیر ،همان
پیشبینی آینده و وقایع آن و به تعبیری نیکوتر همان "آیندهپژوهی" است .تدبیر به معنای نیک اندیشیدن و چارهاندیشی
نیز آمده است و قطعاً چارهاندیشی برای گذشته چندان کاربردی ندارد؛ عقل سلیم نیز این مورد را تأیید میکند( .قالَ رَبُّنَا
الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) 1گفت« :پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست داده ،سپس
آن را هدایت فرموده است ».یکی از برنامههای جامع ربّ ،باید برای پیچیدهترین و در عین حال عاقلترین مخلوقات باشد و
برای هماهنگی اشرف مخلوقات با اهداف آفرینش ،باید کارمندان این سازمان ،انسانها ،از این برنامهریزی مطلع باشند تا
بتوانند قوانین و دستورات مدیر جهان را اجرا کرده و در نهایت به تکامل برسند .مدیریت جهان هستی ،خداوند یکتا برای
ابالغ و ارسال این قوانین ،اصول و برنامهها به اشرف مخلوقات ،باید ابه گزینش افرادی شایسته که راستگو و امانتدار باشند،
اقدام بکند تا با اطمینان خاطر و بدون کموکاست ،این قوانین به همه کارکنان جهان ابالغ شود .به همین دلیل پروردگار ،با
اینکه خود به طور کامل از شایستگیها و توانمندیهای تکتک کارمندان (انسانها) باخبر است؛ اما با سنجش کارکنان،
شایستگی شایستهترینها را آشکار میکند تا جای اعتراضی برای کسانی که به عنوان مأموران ابالغ بخشنامههای خالق
انتخاب نشدهاند ،باقی نماند .رسوالن الهی ،یکی پس از دیگری آمدند و رفتند تا نوبت رسید به آخرین نفر ،زیرا مدیر جهان
هستی تصمیم گرفت جامعترین و کارآمدترین دستورالعمل را برای سازمان و کارمندان بفرستد تا آنها با مطالعه هر روزه
این دستورالعمل به هدف غایی و نهایی مدیریت جهان از تأسیس این سازمان بزرگ و خلق این تعداد بیشمار کارمند (انسان)
پی برده و در راستای رسیدن به این هدف گام بردارند و از آنجا که میدانست کارمندان ،فراموشکار و ناسپاس هستند؛
تصمیم گرفت افرادی که در طی دوران سعی کردهاند مأموران ابالغ دستورات را الگو و سرمشق خود قرار دهند و راه و رسم
درست و صحیح کارمندی (بندگی خدا) را از آنان آموخته اند در دسترس مردم قرار دهد که مبادا از مطالعه روزانه و اجرای
دستورات غافل شوند و با مراجعه به این افراد بعد از پیامبر خاتم (امامان) ،قوانین سازمان برای آنان تثبیت شود و امامان
معصوم(ع) که در واقع به نوعی مدیران اجرایی در بخش هدایت رفتار سازمانی بشر هستند ،به طور مداوم به بشر گوشزد
کنند اگر به قوانین مدیریت جهان خلقت احترام نگذارد و آنها را رعایت نکند ،خداوند منان چه توبیخ و تنبیهی برای او در
نظر میگیرد و اگر تمام و کمال رعایت کند چه تشویق و ارتقا رتبهای در انتظار وی میباشد .از آنجا که امامان ،خود بطور
اتّم و اکمل ،مجریان واقعی این دستورالعمل (قرآن کریم) بودهاند ،خداوند برای قدردانی از آنان ،ارتقا رتبه دیگری هم در نظر
گرفت و آنان را به سبب شایستگیها و امانتداریهایشان ،در سمت مدیران ارزیابی عملکرد سایر کارکنان (انسانها) قرار داد
و حتی برتر از آن به آنان تفویض اختیار کرد؛ هر کدام از کارمندان سازمان ،که خودش با اصرار و پیگیری شخصی نتوانسته
درخواستی را که از مدیر جهان هستی داشته به منصه ظهور برساند؛ به این مدیران ارزیاب مراجعه و از آنان تقاضا کرده که
واسطهگری کنند خداوند متعال با درخواستشان موافقت فرماید (توسل به ائمه) و بتواند این درخواست را از طریق امامان(ع)
با مدیر جهان خلقت در میان بگذارد .حتی برتر از این ،در جهان باقی هم ارتقا رتبه امامان (مدیران بخش اجرای
دستورالعملها) صورت پذیرفته و آنان در قیامت ،نزد مدیریت عالم هستی ،حق شفاعت دارند .بنابراین همانطور که پروردگار
به عنوان مدیر این عالم ،سازماندهی ،فرماندهی ،هماهنگی و کنترل امور پهنه ارض شهود را مدنظر قرار و در راستای آن
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اقدامات و تدابیر الزم را انجام داده است ،مدیر یک سازمان یا یک جامعه هم اینگونه برای سازمان و جامعهاش برنامهریزی
میکند.
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) به زیبایی هر چه تمامتر ،سازمان خدا (عالم هستی) و اوصاف مدیر و مؤسس جهان (خدا)
را بیان فرمودهاند :خداوند (مدیر سازمان دنیا) ،سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان و
تالشگران از ادای حق او درماندهاند .خدایی که افکار ژرفاندیش ،ذات او را درک نمیکنند و دست غواصان دریای علوم به
او نخواهد رسید . ...در بخش بعدی خطبه به زیبایی اثبات میکند که مدیریت نظام خلقت ،انجامدهنده همه کارهاست بدون
حرکت و ابزار و وسیله.
این مدیر قادر و توانا خلقت را آغاز و سازمان جهان را تأسیس نمود ،بدون نیاز به فکر و اندیشهای یا استفاده از فکر و
تجربهای بیآنکه حرکتی ایجاد کند یا تصمیمی مضطرب در او راه داشته باشد .از تمام جزئیات و جوانب آفریدههایش آگاهی
داشت و حدود و پایان آنها را میدانست و به اسرار درون و بیرون پدیدهها آشنا بود .در بخش بعدی کالم موال ،عجائب خلقت
فرشتگان مطرح شده و آفرینش آسمانهای باال و اصل تقسیم کار بین فرشتگان که یکی از اصول چهاردهگانه مدیریت
سازمانی است ،هر کدام را مأمور انجام رسالت و وظیفهای قرار داد.
بعد از ماجرای خلقت فرشتگان ،حضرت به تفصیل درباره آفرینش انسان و ویژگیهای یک انسان کامل میگوید .سپس
خطبه میرسد به فلسفه بعثت انبیا (مدیران ارشد نظام آفرینش) که مدیر سیستم خلقت ،آنها را براساس شایستگیها و
خلوص بندگی و مطیع اوامر الهی بودن گزینش و هر چندگاه متناسب با رشد عقالنی ،ظرفیت و استعداد کارمندان زمین
(انسانها) ،مدیران ارشد خود را پیدرپی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان بازجویند .مدیر مدبر سازمان زمین
و زمان ،هرگز کارمندان را بدون منتور (پیامبر) یا بدون بخشنامه و دستورالعمل و شرح وظایف (کتب آسمانی) یا بدون برهانی
قاطع (امامان) رها نساخته است و همواره جلسه تودیع و معارفه مدیران ارشد در طول تاریخ وجود داشته است تا اینکه
پروردگار برای وفای به وعده خود و تکمیل سلسله مدیران ارشد (تکمیل دوران نبوت) ،حضرت محمد (صلوات اهلل علیه) را
برگزیدند؛ مدیر ارشد به دستور خداوند برای بعد از وفات هم تدبیر خداوند را به جهانیان اعالم کرد و امامان معصوم(ع) به
عنوان جانشینان این مدیر ارشد در طی دوران پس از وی معرفی شدند .امیرالمؤمنین (علیهالسالم) میفرماید« :رسول گرامی
اسالم در میان شما مردم ،جانشینانی برگزید که تمام پیامبران گذشته برای امتهای خود برگزیدند زیرا آنها هرگز انسانها
را رها نکردند و بدون معرفی راهی روشن و نشانههای استوار؛ از بین مردم

نرفتند1».

اصول چهاردهگانه مدیریت ،کلیات و مفاهیم
 -1مفهوم مدیریت
علم مدیریت ،فن ،هنر یا روش ادارهکردن ،کنترلکردن ،هدایتکردن و رهبری میباشد .مدیریت به لحاظ معنایی با
والیت و زمامداری مترادف است .در انادیاشه و آثار امام و رهبری مفهوم والیت ،آمیزهای از معنی لغوی و آموزههای دینی
است .اماام در ماتاون عارفانی ،والیت را به معنی قرب ،محبوبیت ،تصرف ،ربوبیّت و نیابت آورده و در بیانات خود با استفاده
از حدیث «ام نُودِیَ بِشَیْءٍ بِمِثْلِ ما نُودِیَ بِالْوِالیَۀِ» و حادیاث غادیارخام ،والیات را باه حاکاوماتکاردن ماعاناا مایکاناد.
ماقاام ماعاظام رهاباری ،اتصال ،پیوند ،محبت و حاکمیت را معنی والیت مینامد و با اشاره به رویداد مهم و تاریخسااز

 1خطبه اول نهج البالغه .صفحه 24

مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین

51

غادیر ،استحکام پیوند روحی و معنوی مسلمانان با حاکمان شایسته و صالح را تحقق معنی و مفهوم والیت از جنبه سیاسی
و حکومتی میداند.
 -2اصول مدیریت
اصول چهاردهگانه مدیریت که توسط هنری فایول مطرح شده است ،از مهمترین مفاهیم مدیریتی به حساب میآید،
که به نظر میرسد ،جزو اولین مسائلی باشد که هر مدیری نیاز به دانستن آنها دارد ،دانستنی که باید در مدیریت به کار
گیرد .این اصول در نگاه اول به نظر ساده و روشن میآیند ،اما میتوان عدم رعایت این موارد را نه تنها در مدیریت شرکتها
و صنایع کوچک و متوسط بلکه در بزرگترین مدیریتهای دنیا دید .اصولی که فایول در اوایل قرن بیستم آنها را شناخت و
اروپا و آمریکا مدتها پیش آن را باور کردند و دستمایه توسعه آنها شد.
اصل اول :تقسیم کار
اصل دوم :اختیار
اصل سوم :نظم و انضباط
اصل چهارم :وحدت فرماندهی
اصل پنجم :وحدت هدف
اصل ششم :تبعیت تمایالت شخصی از تمایالت گروهی
اصل هفتم :پاداش کارکنان
اصل هشتم :تمرکززایی (یا تمرکززدایی)
اصل نهم :زنجیره عددی
اصل دهم :نظم و ترتیب
اصل یازدهم :انصاف
اصل دوازدهم :ثبات افراد
اصل سیزدهم :ابتکار
اصل چهاردهم :روح صمیمیت و

یگانگی1

تحلیل اصل آیندهنگری و آیندهپژوهی در مدیریت امیرالمومنین (علیهالسالم)
میزان موفقیت یک مدیر به میزان دوراندیشی ،آیندهنگری و پیشبینی شرایط در آینده بستگی و رابطه مستقیم دارد.
خداوند متعال نیز که در طی همه این اعصار از آدم تا خاتم و تاکنون ،عملکرد کارمندان (انسانها) را به دقت زیر نظر گرفته
و به کنه وجود کارمندانی که خودش خلق کرده آگاه است؛ پیدرپی رسوالن و پیامبران رحمت و مهربانی را برای این بشر
ناسپاس فرو فرستاد اما اکثریت ،جز طغیان و سرکشی نکردند و قدر رسوالن رحمت و ائمه حاضر خود را ندانستند و با اینکه
یکی از مفاد بخشنامه در قرآن این بود که :وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ ألَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ 2و هنگامى که
پروردگارتان به شما آگاهى داد که اگر سپاسگزاری کنید همانا شما را [نعمت] بیفزایم ،و اگر ناسپاسى کنید هر آینه عذاب
من سخت است .اما انسانها در تمامی دوران ،قدر نعمت نبوت را ندانسته و همواره درصدد قتل عام پیامبران و نافرمانی آنان

 1پایگاه اطالعرسانی صنعت
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و پشت کردن به قوانین مدیر نظام آفرینش بودند و ستم روا داشتند ،مسلم است که خداوند مدیر و مدبر پس از همه این
فرصتدادنها به کارمندان برای اصالح عملکرد ،دیگر بیش از این سکوت نمیکند و برای آینده زمین برنامهای میریزد که
فقط نیکان و فرمانبرداران دستورات حضرت حق ،وارث زمین گردند .این بار حتی به توبیخ ناسپاسی در برابر نعمت نبوت و
امامت ،امام این عصر(عج) را در پوششی قرار میدهد که او کارکنان را ببیند و بر عملکردشان نظارت داشته باشد ولی
کارمندان خاطی و متخلف از دسترسی و دیدار مستقیم امام زمانشان محروم میشوند تا بلکه به قدر عافیت رسیده و برای
نائلشدن به افتخار دیدار امام زمان خویش ،اندکی به خود بیایند و در راه رسیدن به این مقام تالش کنند .نمونهای از این
کفران نعمت را میتوان در دوران خلفای بعد از پیامبر(ص) یافت .وقتی همه مردم پیمان غدیر را به فراموشی سپردند و با
جانشین برحق و توصیهشده پیامبر(ص) بیعت نکردند ،نتیجه آن ناسپاسی را دیدند و بالها کشیدند و آنقدر اذیت شدند که
بعد از مرگ عثمان برای بیعت به سمت علی (علیهالسالم) هجوم آوردند ،ولی امام(ع) با شناختی که از مردم داشتند و با تکیه
بر همان اصل آیندهنگری پاسخ فرمودند:
دَعُونِی وَ الْتَمِسُوا غَیْرِی فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ
أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّۀَ قَدْ تَنَکَّرَتْ .وَ اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أَجَبْتُکُمْ رَکِبْتُ بِکُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ
تَرَکْتُمُونِی فَأَنَا کَأَحَدِکُمْ وَ لَعَلِّی أَسْمَعُکُمْ وَ أَطْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّیْتُمُوهُ أَمْرَکُمْ وَ أَنَا لَکُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لَکُمْ مِنِّی أَمِیراً1
«مرا واگذارید و دیگری را به دست آرید زیرا ما به استقبال حوادث و اموری میرویم که رنگارنگ و فتنهآمیز است و
چهرههای گوناگون دارد و دلها در این بیعت ثابت و عقلها بر این پیمان استوار نمیماند .چهره افق حقیقت را (در دوران
خالفت سه خلیفه) ابرهای تیره فساد گرفت و راه مستقیم حق ناشناخته ماند .آگاه باشید! اگر دعوت شما را بپذیرم براساس
آنچه میدانم با شما رفتار میکنم و به گفتار این و آن و سرزنش سرزنشکنندگان ،گوش فرا نمیدهم .اگر مرا رها کنید
چون یکی از شما هستم که شاید شنواتر و مطیعتر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم در حالی که من وزیر و مشاورتان
باشم بهتر است که امیر و رهبر شما گردم».
خاستگاه سختیها و فتنههای پیشرو که حضرت در این کالم تعبیر به رنگارنگ و فتنهآمیز کرده است برمیگردد به
عملکرد نادرست سه خلیفه پیشین و کاستیهای اخالقی مردم آن زمان .امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در ترسیم اوضاع سیاسی-
اجتماعی آن روز در بدو قبول خالفت می فرماید« :همانا شما در روزگاری هستید که گوینده حق اندک ،و زبان از راستگویی
عاجز و حقطلبان بیارزشند ،مردم گرفتار گناه و به سازشکاری همداستانند ،جوانانشان بداخالق و پیرمردانشان گنهکار ،و
عالمانشان دورو و نزدیکانشان سودجویند .نه خردساالنشان بزرگان را احترام میکنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را
میگیرند» (نصیری رضی .)1379 ،و در جای دیگر پرده از یک واقعیت برداشته و میگوید« :همانا این دین در گذشته اسیر
اشرار و بدخواهان ملت بوده است و به سبب آن هواهای نفسانی خود را برآورده کرده و دنیای مرفه و محبوبی به دست
میآوردند( ».احمدی.)1374 ،
در واقع بیست و پنج سال خانهنشینی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) ،توبیخ و عذاب سخت الهی برای کارمندان ناسپاس
سازمان این کره خاکی بود که شکرگزار وجود ایشان در آن زمان نبودند و خود را با ناسپاسی از حکومت و خالفت حق محروم
کردند .اتفاقی مشابه در عصر حاضر ،که کارمندان فعلی جهان هستی مسبب آن هستند و به خاطر عملکرد نادرست که ریشه
در ناسپاسی و عدم شکرگزاری دارد؛ خود را از دیدار امام زمان (عج) محروم کردهاند.
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در کالم موال و اخبار رسیده از ایشان به کرات اخبار آینده نقل شده است وقتی میفرمایند :أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى
اللَّهِ الَّتِی هِیَ الزَّادُ  1ای بندگان خدا شما را به تقوای الهی سفارش میکنم که زاد و توشه سفر است؛ خبر از دورهای میدهد
که نیاز به تقوا دارد و اینکه برای آن چه توشهای ضروریست؛ حکایت از آیندهپژوهیای دارد که برای غایت زمین برنامهریزی
کرده و کسانی در غایت آن موفق و پیروز و مستحق تشویق و ارتقا رتبه هستند که رمز و راز مواجهشدن با آینده را آموخته
باشند .امیرالمؤمنین (علیهالسالم) تحت آموزههایی که از پیامبر خدا فراگرفتهاند پرده از این راز برداشته و میگوید رمز ارتقا
رتبه در آینده زمین (آخرالزمان) ،رعایت تقواست و تقوا یعنی مخالفتنکردن با اوامر الهی ،یعنی مطیع بودن ،یعنی عمل به
بخشنامههای صادره از مدیر به صورت همهجانبه و موبهمو .حضرت میفرماید:
«فَإِنْ أَتَاکُمُ اللَّهُ بِعَافِیَۀٍ فَاقْبَلُوا ،وَ إِنِ ابْتُلِیتُمْ فَاصْبِرُوا ،فَإِنَّ الْعَاقِبَۀَ لِلْمُتَّقِینَ» پس اگر پروردگار شما را عافیتی داد بپذیرید
و اگر به بالیی مبتال ساخت ،شکیبایی پیش گیرید که عاقبت از آن پرهیزگاران است».
بله ممکن است انسان در دنیا با شیرینیها و تلخکامیها مواجه شود ،اگر عافیت به او داده شد ،بپذیرد؛ و اگر با سختیها
امتحان شد ،صبر پیشه کند؛ اما بداند عاقبت شیرین از آنِ اهل تقوا است .بنابراین امام (علیهالسالم) در الگوی مدیریتی
خویش با آگاهیبخشی جامعه نسبت به آینده ،توجهات را به عاقبت شیرینی که شامل حال باتقوایان میشود جلب میکند.
در مورد اینکه منظور حضرت از الساعه کدام دوران است؟ قیامت یا دوران آخرالزمان که قبل از قیامت رخ میدهد؟ با
استناد به آیاتی از سوره مبارکه محمد ،معلوم میشود رعایت تقوا در دوران آخرالزمان ،امری ضروریست نه در قیامت که
دیگر فرصت رعایت تقوا وجود ندارد.
(وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ) و (فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِالَّ السَّاعَۀَ أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَۀً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا
جاءَتْهُمْ ذِکْراهُمْ) 2کاری که امروزه بسیاری از مسلمانان و حتی شیعیان انجام میدهند این است که به تمامی دستورات قرآن
عمل نمیکنند ،بلکه تعدادی از قوانین و اصول اخالقی را از دل قرآن استخراج کرده و به همان تعداد محدود بسنده میکنند
و میپندارند جزو کارمندان نمونه سازمان الهی هستند ،در حالی که این کارمندان و این انسانها بیشتر موجب خشم و قهر
خدا میشوند زیرا با رفتار و عمل خود اعالم میدارند مدیریت خدا را به طور صددرصد قبول ندارند و به تشخیص خود و با
قانون خود کار میکنند .در ادامه خطبه  ،114حضرت به ارزیابی دنیا و آخرت پرداخته و میفرمایند ... :هرگاه از دنیای شما
کاهش یابد و به آخرت افزوده گردد بهتر از آن است که از پاداش آخرت شما کاسته و بر دنیای شما افزوده شود ،که این نگاه
هم نگاهی دوراندیش و آیندهنگر است و از آخرت و سرنوشت آنجا خبر میدهد.
با این اوصاف روشن است که قطعاً خالق هستی و مدیر جهان ،برنامهای بسیار مهم برای آینده زمین و ساکنانش دارد؛
و آن برنامه "ایجاد یک زندگی پر از عدل و داد" است.
اهمیت و جایگاه شناخت شیوه مدیریتی امیرالمؤمنین (علیهالسالم)
در مباحث قبل گفته شد محرومیت مردم از خالفت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) به عملکرد خودشان مربوط میشد اما
آیا در آن بیستوپنج سال ،حضرت از مدیریت جامعه و مردم دست کشیده بودند؟ باید گفت دوره مدیریتی امیرالمؤمنین
(علیهالسالم) از ویژگیهای خاصی برخوردار است .با فسادی که بعد از رحلت پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) ایجاد کردند ،جامعۀ
آن زمان با بحران بزرگی مواجه شد و به دلیل نقض پیمانی بود که در روز غدیر بسته بودند؛ تبعات آن تا آخرالزمان دامنگیر
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بشریت خواهد بود ،و آن محرومیتی است که با غصب شدن حق مسلّم اهلبیت (علیهمالسالم) ،بر جامع بشری سایه افکند.
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در چنین شرایط بحرانی -ولو حدود بیستوپنج سال به ظاهر در مسند حکومت نبودند -به گونهای
جامعه را مدیریت کردند که تأملبرانگیز است .یکی از شاخصهای مدیریت کارآمد ،راهبردیبودن آن در شرایط بحران است،
لذا جا دارد مدیریت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) از وجوه مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد ،چه در مدت بیستوپنج
سال سکوت و خانهنشین بودن ایشان ،و چه در مدت چهار الی پنج سال آخر که زمامداری ظاهری جامعه را نیز رسماً بر
عهده داشتند؛ بنابراین با عنایت به جایگاه چنین حکومتی که به ظاهر با اقبال عمومی نیز همراه بود ،اما هیچگاه آن حق
غصب شده این ولیّ منصوب از جانب خدا که توسط رسولاهلل (صلی اهلل علیه و آله) اعالم و ابالغ شده بود ،به ایشان و اوصیای
دیگر بازگردانده نشد (نعمتی.)1395 ،
تقویت معرفت جامعه نسبت به آینده ،یکی از شاخصههای شیوه مدیریتی امیرالمؤمنین (ع)
یکی از موضوعاتی که امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در سیرۀ مدیریتی خویش به آن بسیار توجه داشتهاند ،تقویت معرفت
و شناخت جامعه نسبت به آینده و آیندهپژوهی بوده است ،آیندهای که در پیشروی بشریت قرار دارد .اخبار و آثار به جا
مانده ،گویای آن است که امام (علیهالسالم) در صحنههای مختلف مدیریتی خویش به تبیین برنامهها برای مردم آن زمان و
آیندگان توجه ویژه داشتهاند.
از میان شاخصههای مختلف مدیریت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) ،بحث تقویت معرفت جامعه نسبت به آیندهپژوهی از
آن جهت حائز اهمیت است که معرفت و شناخت نسبت به آینده در جهتگیری ،هدفگذاری و عمل انسان اثرگذار است.
توجه به آیندۀ خود و بشریت آن قدر اهمیت دارد که اگر مورد توجه قرار گیرد ،سعادت فرد و جامعه را به دنبال خواهد
داشت.
اهمیت و لزوم این شاخصه از الگوی مدیریتی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) از وجوه ذیل قابل طرح است:
نقش هدایت جامعه (راهنمایی و مسیرنمایی)
بشارت به کسانی که تسلیم امر خدا هستند و انذار به آنهایی که راه عصیان در پیش گرفتهاند و به نوعی جداسازی
جریان حق و جریان باطل انجام میگیرد.
تقویت معرفت جامعه نسبت به آینده که وجه مهمی از سیره مدیریتی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) است نگرش ما را به
مدیریت صالحان نزدیک میکند.
راهبردی بودن مدیریت امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در شرایط بحران و فتنه آن عصر ،حاکی از کارآمدی آن برای
برونرفت از وضع موجود امروز است (نعمتی.)1395 ،
در بیانات حضرت به وفور مشهود است که ایشان در موقعیتهای مختلف توجهات را معطوف به آینده میکنند .بخشی
از آن ،آینده خود انسان و عملش هست .بخش عمدهای هم توجه به آینده عالم دارد ،اعم از دوران غیبت و دوران آخرالزمان
و ظهور .آیندهپژوهی که از آن صحبت میشود از جهات مختلف قابل طرح است:
-

آینده ارزشی؛ یعنی ترسیم ارزشهای مطلوب در صحنههای آینده ،و بیان عاقبت و فرجام رفتارها

-

آینده و فرجام افراد و اقوام

-

آینده جامعه در دوران غیبت

-

آینده عالم و صحنههای آخرالزمان

-

تحوالت آسمانها و زمین در دوران ظهور به بعد (نعمتی.)1395 ،
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آیندهپژوهی و مهدویت
تصویرسازی و سناریوهای آیندهای روشن از پسِ فتنهها
با توجه به سنت خداوندی مبنی بر ابتالئات و امتحانات الهی ،نیاز است جامعه از ورای صحنههای پیش روی ،روحیات
اصحاب مهدی (علیهالسالم) را درک کنند و اشتیاق دیدار بعد از شدائد و فتنهها ا یعنی بهشت بعد از ظهور را ا جزو آمال
خود قرار دهند؛ امیرالمؤمنین (علیهالسالم) اشتیاق خود را اینگونه ابراز میفرمایند:
«أُولَئِکَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ الدُّعَاۀُ إِلَی دِینِهِ ،آهِ آهِ شَوْقاً إِلَی رُؤْیَتِهِم؛ آناناند در زمین خلیفههای خدا که (مردم را)
به سوی دین او میخوانند ،آه آه بسیار مشتاق و آرزومند دیدار آنان هستم».
با این نگاه که در مُلک مهدی (علیهالسالم) بهرهمندی و انتفاع از امام ،دیگر مانند دوران غیبت نخواهد بود .لذا
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) در دوران بیستوپنج سال سکوت و خانهنشینی عموماً برای خواص شیعه و در دوره کمتر از پنج
سال زمامداریشان برای همۀ جامعه در قالب خطبهها ا که بعضاً بسیار هم مفصل بوده ا تالش کردند آیندهای روشن از پسِ
فتنهها به جامعه نشان دهند.
یکی از مواردی که امام (علیهالسالم) ضمن آمادگی برای آن دوران ،رفتار سازمانی زمانه ظهور را بیان میفرماید:
«وَ مَا أَقْرَبَ الْیَوْمَ مِنْ تَبَاشِیرِ غَدٍ یَا قَوْمِ هَذَا إِبَّانُ وُرُودِ کُلِّ مَوْعُودٍ وَ [دُنُوٌّ] دُنُوٍّ مِنْ طَلْعَۀِ مَا لَا تَعْرِفُونَ أَلَا وَ إِنَّ مَنْ أَدْرَکَهَا
مِنَّا یَسْرِی فِیهَا بِسِرَاجٍ مُنِیرٍ وَ یَحْذُو فِیهَا عَلَی مِثَالِ الصَّالِحِینَ لِیَحُلَّ فِیهَا رِبْقاً وَ یُعْتِقَ فِیهَا رِقّاً وَ یَصْدَعَ شَعْباً وَ یَشْعَبَ صَدْعاً
فِی سُتْرَۀٍ عَنِ النَّاسِ لَا یُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَ لَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ ثُمَّ لَیُشْحَذَنَّ فِیهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَیْنِ النَّصْلَ تُجْلَی بِالتَّنْزِیلِ أَبْصَارُهُمْ وَ
یُرْمَی بِالتَّفْسِیرِ فِی مَسَامِعِهِمْ وَ یُغْبَقُونَ کَأْسَ الْحِکْمَۀِ بَعْدَ الصَّبُوح؛ و امروز به فرا رسیدن فردا چه نزدیک است! ای جامعه ،این
وقت زمان آمدن هر موعودی است و نزدیک پدید آمدن آنچه نمیدانید .بدانید از ما آن کسی که فتنههای آینده را درک کند
با چراغی روشن در آن حرکت کند و به روش نیکان قدم بردارد ،تا در آن فتنهها بندی را بگشاید و اسیری را آزاد کند و جمع
گمراهان را پراکنده و پراکندگی حق را جمع کند .او به دور از دیده مردم است ،جویندگان نشانش را نبینند هر چند پیاپی
نظر کنند .آنگاه در آن فتنهها بصیرت قومی چون تیزشدن شمشیر به دست آهنگر تیز گردد ،دیدههایشان به نور قرآن جال
گیرد و حقیقت آیات در گوشهاشان طنین افکند و شبانگاه از جام حکمت نوشند پس از آنکه در صبحگاهان آشامیده باشند.
توصیف آخرالزمان با نگاه آیندهپژوهی
«وَ ذَلِکَ زَمَانٌ لَا یَنْجُو فِیهِ إِلَّا کُلُّ مُؤْمِنٍ نُوَمَۀٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ یُعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ یُفْتَقَدْ أُولَئِکَ مَصَابِیحُ الْهُدَی وَ أَعْلَامُ السُّرَی
لَیْسُوا بِالْمَسَایِیحِ وَ لَا الْمَذَایِیعِ الْبُذُرِ أُولَئِکَ یَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ وَ یَکْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نِقْمَتِهِ -أَیُّهَا النَّاسُ سَیَأْتِی عَلَیْکُمْ
زَمَانٌ یُکْفَأُ فِیهِ الْإِسْلَامُ کَمَا یُکْفَأُ الْإِنَاءُ بِمَا فِیهِ؛ و آن روزگاری است که در آن رهایی نیابد ،جز با ایمانی بینام و نشان ،گمنام
در نظر مردمان .اگر باشد ،نشناسندش ،و اگر نباشد ،نپرسندش .اینان چراغهای هدایتاند و راهنمایان شبروان بیابان ضاللت.
نه فتنه جویند و نه سخن این را بدان رسانند ،و نه زشتی کسی را به گوش این و آن خوانند .خدا درهای رحمت خود را به
روی اینان گشوده است و سختی عذاب خویش را از آنان برطرف فرموده».
تبیین گسترة ابتالئات درآخرالزمان ،سناریوها
کسی را از ابتالگریزی نیست .ایشان میفرماید:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاذَکُمْ مِنْ أَنْ یَجُورَ عَلَیْکُمْ وَ لَمْ یُعِذْکُمْ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَکُمْ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ -إِنَّ فِی ذلِکَ
لَآیاتٍ وَ إِنْ کُنَّا لَمُبْتَلِین؛ مردم! همانا ،خدا شما را پناه داده است ،و بر شما ستم روا ندارد ،اما پناهتان نداده است که در بوته
آزمایشتان در نیارد و گفته است«،جلّ من قائل» همانا در این نشانههاست و گرچه بودیم ما آزمایندگان».
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در بحث از مهدویت نیز رعایت اصل آیندهنگری و آیندهپژوهی در مدیریت نظامات خلقت مشهود است؛ مدیر نظام
هستی برای اقامه عدل و داد و احقاق حق ،تدبیر اندیشیده و امامِ در پرده غیبت را برای احقاق حق و برپایی عدل و داد در
زمین گزینش کرده است .البته سیاست فعلی بر این واقع است امام(ع) به صورت نامحسوس ناظر بر عملکرد کارمندان باشد
و به گزینش افراد شایسته بپردازد تا زمانی که دستور ظهور حضرتش صادر شود؛ ایشان با همراهی و یاری افرادی که اسامی
آنها در زمان غیبت در لیست برترینها و جزو کارمندان نمونه به دست مبارک صاحبالزمان(عج) ثبت و ضبط شده است،
جهت برپایی عدل جهانی و اعطا و احقاق حقوق مستحقین قیام کنند و سرنوشت پهنه ارض شهود را که هماکنون با بالی
مهیب و جهانی کرونا دست و پنجه نرم میکند ،به سامان و مطلوب مدیریت جهان آفرینش برسانند.
آیندهپژوهی امام علی (علیهالسالم) درباره آینده زمین و ویژگی مهدی موعود
«یَعطِفُ الهَوى عَلَى الهُدى ،إذا عَطَفُوا الهُدى عَلَى الهَوى ،و یَعطِفُ الرَّأىَ عَلَى القُرآنِ ،إذا عَطَفُوا القرآنَ على الرَّأىِ ،حتَّى
1

تَقُومَ الحَربُ بِکم عَلى ساق ،بادِیاً نَواجِذُها ،مَملُوءَهً أَخْالفُها ،حُلْواً رَضاعُها ،عَلْقَماً عاقِبَتُها»

او هواى نفس را به هدایت و رهنمود الهى برمىگرداند ،آن هنگام که مردم هدایت الهى را به خواستههاى نفسانى
برگرداندهاند و آنگاه که مردم قرآن را تفسیر به رأىکنند او آراء و نظریات را به قرآن گرایش دهد.
ابن ابىالحدید پیرامون این فراز از سخنان امام على(ع) مىگوید :این کالم اشاره به امامى است که خداوند او را در
آخرالزمان به وجود مىآورد و همو باشد که در روایات و آثار به او نوید داده شده است و مقصود از گرایش به قرآن ،لغو احکام
صادره از روى رأى و قیاس و منع از عمل بر طبق گمان و تخمین و جایگزینکردن عمل بر طبق قرآن است .بدین ترتیب
ابن ابىالحدید به آیندهنگاری امیرمؤمنان(ع) از ظهور و قیام حضرت مهدى(عج) و نقش او در حاکمیت و مدیریت هدایت
الهى و قرآن به جاى هوا و هوس و رأى و قیاس -که روش عقیدتى و فقهى اهل تسنن به ویژه فرقه حنفى را تشکیل مىدهد-
اعتراف کرده است .امام (ع) این چنین سخن را ادامه مىدهند که:
«أَال وَ فِى غَد اا و سَیأْتى غَدٌ بِما ال تَعرِفوُن اا یَأخُذُ الْوَالِى مِن غَیرِها عُمَّالِها عَلى مَساوِىءِ أَعْمَالِها  ،و تُخرِجُ لَهُ األَرضُ
أَفالِیذَ کَبِدِها  ،و تُلقِى إِلَیهِ سِلماً مَقالیدَها  ،فَیُریکم کیفَ عَدلُ السِّیرهِ  ،وَ یُحیِى مَیِّاتَ الکِتابِ و السُّانَّهِ»2
آگاه باشید ،در فردا  -فردائى که از آمدنش و آنچه همراه دارد ناآگاهید  -والى و زمامدار (با این ویژگى که براساس
وراثت از حکومتهاى قبل یا بندوبست با گروهها و احزاب چپ و راست ،یا سرسپردگى به استعمارگران شرق و غرب روى
کار نیامده) ،کارفرمایان و عمّال و مدیران آن حکومتها را به حسب تجاوزات و خیانتهایى که مرتکب شدهاند ،محاکمه
کرده ،به کیفر رساند و زمین ،پارههاى جگر خود را براى او بیرون آورد و از روى تسلیم و فروتنى کلیدهاى خود (اختیار گوشه
و کنار جهان) را به سوى او اندازد ،و آنگاه او روش زمامدارى و آئین دادگسترى پیامبر را به شما نشان دهد و آثار مرده و
فراموششده کتاب و سنّت را دگر بار زنده و به اجرا و گسترش درآورد .همانطور که مالحظه میشود این سناریوها ،آن آینده
مطلوبیست که مدیر نظام آفرینش ،برای غایت این هستی در نظر دارد.

 1خطبه  138نهج البالغه
 2همان
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سناریوی احقاق حق
پروردگار ،همواره به دنبال احقاق حق و برپایی حق در سازمان تحت مدیریت خویش است و به این منظور به سایر
کارمندان دستور میدهد که برای توسعه حق در تمامی دپارتمانهای سازمان از رویکردها و راه و روش مدیر منتخب ارزیابی
عملکرد اطاعت و پیروی کنند ،آنجا که علی (علیهالسالم) میفرمایند:
«و خلَّف فینا رایهَ الحقِّ ،مَن تَقدَّمها مَرق ،و مَن تَخلَّف عَنها زَهق ،و مَن لَزِمها لَحَق ،دلیلُها مَکیثُ الکَاالم ،بَطاِىءُ القِیام،
سَریعٌ إذا قَام ،فإذا أنتُم أَلَنتم لَه رِقابَکم ،و أَشَرتم إلیه بِاأَصابِعِکم جاءَهُ المَوتُ فذَهَب بِه فَلَبِثتُم بَعدَه ماشاءَ اهللُ ،حتَّى یُطلِعَ اهللُ
لَکم مَن یَجمَعُکم ،و یَضُامُّ نَشرَکم ،فالتَطمَعوا فِى غَیرِ مُقبِل ،و التَیأَسُوا مِن مُدْبِر ،فإنَّ المُدْبرَ عَسى أن تَزِلَّ بِهِ إِحدَى قائِمَتَایْهِ،
و تَثبُتَ األُخرَى ،فَتَرجِعَا حتَّى تَثْبُاتا جَمِیعاً»1
او (پیامبر) پرچم حق را برافراشت و در میان ما به یادگار گذارد ،آن کس که از زیر سایه این پرچم پاى پیش نهد از
شریعت اسالم خارج گردد و آن کس که از پیرویش سر باز زند به هالکت رسد؛ و سرانجام کسی که زیر سایه این پرچم به
پیش رود راه سعادت پیموده و به آن دست یابد .پرچمدار این پرچم با شکیبایى و آرامش سخن گوید و با کندى و تأنى در
اجراى کارها بپا خیزد ،اما چون به پا خواست بسى شتاب کند تا به پیروزى نهایى رسد؛ پس آنگاه که سر در گرو فرمانش
نهادید و با سرانگشت به سویش اشاره کردید  ،دوران او سپرى شده و مرگش فرا رسد .از آن پس ناگزیر ،مدتى که مشیت
الهى اقتضاء کند در انتظار به سر برید ،آنگاه خداوند شخصیتى را برانگیزد تا شما را (که به اختاالف و جادایى گراییدهاید)،
جمع کند و پراکندگى شما را سر و سامان بخشد .پس به کسی که (چیزی که) رو نکرده دل مبندید و از آنکه رو گردانده
ناامید مشوید .آگاه باشید که آل محمّد (صلَّى اهلل علیه و آله) همانند ستارگان این گنبد مینا باشند ،آن هنگام که یکى از
آنها غروب کند دیگرى بدرخشد .گویى چنان است که در پرتو آل محمد(ص) ،نعمتهاى الهى را بر شما فراوان و تمام شده
مىبینم و آنچه را که آرزویش را در دل میپروراندید بدان دست یافتید.
سناریوی آینده عدل و مهدویت
یکی از مسائل محوری و مهم در کالم ادیان الهی ،اصل عدل و حکمت است که زیربنای بسیاری از مسائل کالمی به
شمار میرود و در ابواب مختلف به آن استناد میشود .قدمت این مسئله به زمان حضرت رسول گرامی اسالم (صلی اهلل علیه
و آله) برمیگردد .شیخ صدوق از حضرت علی (علیهالسالم) روایت کرده که فرمود :روزی پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) در
مسجد نشسته بود ،مردی یهودی وارد شد و پرسشهایی را در زمینه توحید و صفات خدا مطرح نمود و از آن جمله پرسید:
آیا پروردگارت ستم میکند؟ پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) فرمود :خیر ،یهودی گفت به چه دلیل؟ پیامبر پاسخ داد لعلمه
بقبحه و استغنائه عنه ،چون به زشتی ظلم آگاه است و نیازی به انجام آن ندارد .یهودی گفت :آیا در اینباره از جانب خدا
مطلبی بر تو نازل گردیده است؟ پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) فرمود :آری ،آنگاه آیاتی از قرآن را برای او تالوت نمود.2
تقریباً در همه ادیانى که به خدایى متشخص اعتقاد دارند ،یکى از صفات خداوند عدالت اوست .مسلمانان ،یهودیان و
مسیحیان خداوند را عادل میدانند و معتقدند خداوند به بندگان خود ظلم نمیکند .این مسئله آنقدر اهمیت یافت که به
واسطه نفی و اثبات در این مسأله  -یعنی مسأله عدل  -متکلمین اسالمی دو نحله شدند :عدلیه و غیرعدلیه .عدلیه یعنی
طرفداران اصل عدل الهی و غیرعدلیه یعنی منکرین اصل عدل الهی .البته ذکر این نکته الزم است که منکرین عدل الهی

 1خطبه  100نهج البالغه
 2توحید شیخ صدوق ،ص 397
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نمیگفتند خداوند ظلم میکند بلکه عدل را به گونهای خاص تفسیر میکردند .به نظر ایشان عدل ،خود حقیقتی نیست که
قبالً بتوان آن را توصیف کرده و مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد .اساساً معیار و مقیاس برای فعل الهی ،قراردادن
نوعی تعیین و تکلیف و وظیفه و تحدید و تقیید مشیت و اراده برای ذات حق محسوب میشود .عدل ،مقیاس فعل پروردگار
نیست ،بلکه فعل پروردگار ،مقیاس عدل است.
متکلمین شیعه عموماً از عدلیه هستند و یکی از اصول دین اسالم را اصل «عدل» میدانند .از منظر قرآن نیز در عالم
تکوین ،ظلم و بیعدالتی در آفرینش هستی جایی ندارد و در عالم تشریع نیز عدل مهمترین هدف بعثت انبیاء تلقی گردیده
است .قرآن در موارد مختلف به این صفت الهی اشاره میکند:
1

«شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ وَالْمَالَئِکَۀُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئماً بِالْقِسْطِ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ»

خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهى مىدهد که جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگان [او] و دانشوران نیز گواهى
مىدهند که جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودى نیست.
2

«وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَۀِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَّۀٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَ کَفَى بِنَا حَاسِبِینَ»

«و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز مىنهیم پس هیچ کس [در] چیزى ستم نمىبیند و اگر [عمل] هموزن دانه خردلى
باشد آن را مىآوریم و کافى است که ما حسابرس باشیم» .در مناسبات انسانی عدل عبارت است از ادا کردن حق دیگران و
استیفای حق خود از دیگران .پس عادل کسى است که حقوق دیگران را پایمال نمیکند .تعریف عدالت در مناسبات انسانی
با مسأله حق درآمیخته است .اما حق همیشه یک تکلیف را به دنبال خود دارد؛ "من حق دارم مورد احترام واقع شوم و در
مقابل وظیفه دارم که احترام دیگران را نیز حفظ کنم" .اما در مورد خداوند تکلیف معنی ندارد چرا که هیچ کس با خداوند
در شرایط مساوى نیست تا با فالن عملِ خویش استحقاق خاصى پیدا کرده و از این طریق ،خداوند مکلف شود .پس عدالت
خداوند به چه معناست؟ عدل در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است .برخی از معانی به کار رفته برای عدل عبارت است
از تعادل و تناسب ،تساوی و برابری ،اعتدال در امور و حد وسط میان افراط و تفریط ،استواء و استقامت .العدالۀ و المعادلۀ
لفظ یقتضی معنی المساوات ...فالعدل هو التقسیط علی سواء.3...
اگر قدر متیقن تعاریف ذکر شاااده از معنای عدل مدنظر قرار داده شاااود میتوان گفت زمانی مفهوم عدالت محقق
می شود که هر چیزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد .امام علی (علیهالسالم) در کلمات خود به همین معنا از عدل اشاره
میکند :العدل یضاااع االمور مواضاااعها«4عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار میدهد ».این معنا از عدل در کلمات
فالسفه نیز به چشم میخورد ،حکیم سبزواری در تعریف عدل گفته است :وضع کل شیء فی موضعه و اعطاء کل ذی حقّ
حقّه ،هر چیزی را در جای مناسااب خود نهادن و حق هر صاااحب حقی را به او اعطا نمودن .5به طور کلی تعریف فالساافه
ا سالمی از مفهوم عدل را میتوان در این جمله خال صه کرد« :العدل هو و ضع کل شىء فى مو ضعه» :عدل ن شاندن هر چیز
در جایگاه بای سته خودش است .این تعریف مبتنی بر این دیدگاه است که هر چیز جایگاه مشخص و معلومی در جهان دارد
و وظیفهاى معین به عهده اوست.6
 1آل عمران ،آیه 18
 2انبیاء 47
 3مفردات راغب ،ص325
 4نهج البالغه ،کلمات قصار ،شماره 437
 5شرح االسماءالحسنی ،ص54
 6سایت تبیان
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آیندهنگاری حاکم در «مستدرک» به نقل از مجاهد از ابنعباس که گفت :و اما مهدى آن است که پر مىکند زمین را
از عدالت ،همچنان که پر شده باشد از ستم و در این موقع چهارپایان و درندگان در امنیت به سر خواهند برد و زمین پارههاى
جگرش را بیرون اندازد .مجاهد پرسید :پارههاى جگر زمین چیست؟ ابنعباس پاسخ داد :قطعاتى همانند ستونهایى از طال
و نقره.
نتیجهگیری
با نگاه کالن به برنامه مدیریتی خداوند در عالم ،به نظر میرسد تمام توجهات ،معطوف به آینده است و با توجه به
رویکرد آیندهنگاری و آیندهپژوهی رقم خورده است .وقتی با این رویکرد الگوی مدیریتی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) مورد
مطالعه قرار میگیرد ،مالحظه میشود امام (علیهالسالم) به این امر بسیار توجه داشتهاند و تقویت معرفت جامعه نسبت به
آینده از جمله موضوعات مهمی بوده که به مناسبتهای مختلف سر سخن را به آن باز میکردند و قطعاتی از پازل آینده را
با سناریوهای متوالی و مرتبط در جای خود قرار میدادند.
تقویت معرفت جامعه نسبت به آینده و آیندهپژوهی که در شیوه مدیریتی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) مورد توجه بوده
است ،شرط الزمی است برای برونرفت از شرایط بحران فکری و فرهنگی امروز؛ یعنی مقدمهای است که باید مطرح شود .از
طرفی اگر جامعهای دچار بحران فرهنگی و اعوجاج فکری شده باشد ،با معرفتافزایی نسبت به آیندۀ خود و بشریت ،از این
بحران نجات داده نمیشوند ،چرا که شرط کافی برای ارتقای فکری و فرهنگی ،التزام عملی به منویات ولیّ خداست .اگر
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) آینده کوفه را به کوفیان بازگو میکنند ،این آگاهی لزوماً باعث نجات آنها نمیشود ،بلکه شرط
کافی برای نجات آنان ،تبعیت از هدایتی است که بر آنها ارزانی شده است و یکی از دستاوردهای این وجه از شیوه مدیریتی
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) همین است که آگاهی بخشیهای ایشان در آن زمان ،برای این موقعیت زمانی کارآمد است .امام
(علیهالسالم) بشر را با آیندۀ خود آشنا کرد تا برای برونرفت از بحرانهای فکری و فرهنگی ترسیمی از زمان خود و آینده
در دست باشد و مبتنی بر آن مدیریتی راهبردی را برای پیشبرد اهداف الهی در جامعه به اجرا بگذارد و خود را برای ظهور
و فرج مدیرآخرالزمان مهدی (عجل اهلل تعالی فرجه) آماده کند.
منابع
قرآن کریم
ابن أبیالحدید ،عبدالحمید بن هبهاهلل1404( .ه) .شرح نهجالبالغه (چاپ اول) .قم :مکتبۀ آیۀ اهلل المرعشی النجفی.
احمدی ،حبیباهلل .)1374( .پویایی فقه اسالم .مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره) ،نقش زمان
و مکان در اجتهاد ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،جلد اول ،ص .80-45
پایگاه اینترنتی حقیقت ناب در آدرسhttp://hagigat-nab.blogfa.com :
پایگاه اینترنتی صنعت در آدرسhttp://www.myindustry.ir :
شریفالرضی ،محمد بن حسین1414( .ه) .نهجالبالغه (تصحیح صبحی صالح) ،قم :هجرت.
نصیری رضی ،محمد .)1379( .تاریخ تحلیلی اسالم ،قم.
نعمتی ،محمد .)1395( .تقویت معرفت جامعه نسبت به آینده در سیره امیرالمؤمنین (علیهالسالم) .مسجد و مهدویت،1 ،
.115-136
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طراحی مفهومی در نرمافزار یکپارچه  ،ERPمدلسازی و شبیهسازی زنجیره تأمین یکپارچه
در شرکتهای پخش مویرگی
(مطالعه موردی :شرکت بازرگانی و پخش سفیر متعلق به سازمان اتکا)
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 1دانشآموخته دوره  ،Post DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
 2معاون طرح و برنامهریزی شرکت بازرگانی و پخش سفیر ،تهران ،ایران
 3مدیر تحقیق و توسعه شرکت بازرگانی و پخش سفیر ،تهران ،ایران
Masoud.Fekri2014@gmail.com

چکیده
امروزه مسئله بهینهسازی فرآیندها در هر سازمانی به یکی از نیازهای اساسی سازمانها تبدیل شده است .در این تحقیق ابتدا
کل جریانها و فرآیندهای موجود در شرکتهای پخش مویرگی را شناسایی کرده و با حذف جریانها و فرآیندهای غیرضروری،
هزینه کل سیستم پایین آورده شده است .بدین منظور یک زنجیره تأمین یکپارچه باید از تأمینکنندگان و مشتریان و عناصر
شرکت پخش مویرگی تشکیل شده باشد و همه فرآیندها و جریانات مربوطه بررسی شود .بعد از مرحله طراحی مفهومی که
میتواند منجر به تعیین فرمهایی بسیار کارا و قابل اطمینان در نرمافزار یکپارچه  ERPشود ،مرحله مدلسازی با در نظر
گرفتن کل هزینهها اعم از بازاریابی ،هزینههای حملونقل ،هزینههای موجودی انبار ،هزینههای سفارشها و محدودیتهای
موجود ،یک مدل ریاضی بسیار دقیق برای یک شرکت پخش مویرگی ارائه شده است .در بخش آخر از این تحقیق نیز با
استفاده از نرمافزار  ،GAMsمدل ریاضی پیشنهادشده با دادههایی از شرکت بازرگانی و پخش سفیر در مقیاس کوچک حل
شده است .همچنین پارامترهای تأثیرگذار که در تابع هدف هزینه نقش بیشتری دارند ،شناسایی شده است.
واژگان کلیدی :طراحی مفهومی ،مدلسازی و شبیهسازی ،نرمافزار یکپارچه  ،ERPزنجیره تأمین یکپارچه ،شرکت پخش
مویرگی
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مقدمه
تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کاال ،ازجمله مهمترین تصمیماتی است که فراروی مدیران قرار دارد .تصمیم درباره
توزیع کاال بر سایر تصمیمات بازاریابی تأثیر مستقیم میگذارد .نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است ،اما
با همه این شرایط اغلب شرکتها به کانالهای توزیع کاالهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای
آنان به دنبال دارد و در مقابل ،بسیاری از شرکتها با استفاده از دستگاههای توزیع خالق ،به مزیت رقابتی دستیافتهاند
(علیپور .)1390 ،بهطورکلی پخش در بازار به دو شکل اساسی وجود دارد :شبکه پخش دستبهدست یا عمدهفروشی و شبکه
پخش مویرگی .از آنجاییکه عملکرد شرکت پخش و بازرگانی سفیر در اکثر حاالت از نوع مویرگی است ،در این تحقیق
سعی شده است کلیه فرآیندهای شرکت پخش مویرگی شناسایی شده و با ارائه یک مدل دقیق در جهت کاهش هزینهها
پیش برود .در این تحقیق در بخش اول به مقدمهای در زمینه توزیع و پخش مویرگی پرداخته شده است .در بخش دوم ،مرور
ادبیاتی برای صنعت پخش ،پخش مویرگی و نقش نرمافزار یکپارچه  ERPدر زنجیره تأمین صنعت پخش آورده شده است.
در بخشهای بعدی نیز سعی بر آن شده است که مدل مفهومی و مدل ریاضی ،روششناسی تحقیق ،تحلیل دادهها از شرکت
بازرگانی و پخش سفیر و بحث و نتیجهگیری پوشش داده شود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش ،مروری بر تحقیقات انجامشده در حوزههای مرتبط با موضوع صنعت پخش مویرگی خواهیم داشت .هدف
اصلی از ارائه این بخش از تحقیق ،بررسی و طبقهبندی یافتههای تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا ،نگاهی گذرا بر
تاریخچه شرکتهای پخش و بازرگانی مویرگی و واحدهای فعال در آن و برخی از توسعههای انجامشده در این زمینه میباشد.
در شرکت بازرگانی و پخش مویرگی سفیر هم کاالها بهصورت مستقیم از تأمینکنندگان به دست مشتریان میرسد و هم
اینکه کاالها از تأمینکنندگان وارد این شرکت شده و در انبار این شرکت جمعآوری میشود و بعداً بنا به نیاز مشتریان
تحویل مشتریان داده میشود .در شرکتهای پخش مویرگی ،مدیران به طراحی یک شبکه توزیع مویرگی که توانایی و کنترل
همه مشتریها را داشته باشد ،نیاز دارند و در یکزمان یکسان ،این شبکه توزیع مویرگی باید ظرفیت توزیع همه محصوالت
را به مشتریها داشته باشد .ابزار قدرتمندی که برای پخش مویرگی باید در اختیار مدیران ردهباال قرار بگیرد ،اطالعات درست
و قابلاعتمادی است که در مورد طبیعتی از کاالهای موردنیاز و قابلحمل است .در این موارد بهترین راهکار ،استفاده از
نرمافزار یکپارچه  ERPمیباشد .زنجیره تأمین یکپارچه میتواند داخل و بیرون سازمان را با طراحی و آنالیز نقشه ،ERP
مهندسی مجدد نماید ( .)Al‐Mashari & Zairi, M, 2000مطالعات کوه و همکاران ( )Koh et al., 2006نشان داد که
یکپارچگی زنجیره تأمین و  ERPباید همدیگر را پوشش دهند و همچنین ارتباطات نزدیک بین تأمینکنندگان و سیستم
مرکزی باید به صورت یکپارچه باشد .این اطالعات میتواند یک مدل برای این نوع از شرکتها متصور بشود .برای یک
مشاهدهکننده خارجی ،یک مدلی از سیستم ،یک موضوعی است که مشاهدهکننده میتواند از آن برای پاسخگویی به هر
سؤالی پیرامون سیستم از آن استفاده کند .بنابراین یک مدل ایجادشده میتواند رفتاری از یک سیستم واقعی را ارائه دهد.
برای پخش مویرگی نیز باید مدل ایجاد شده اطالعات درست را به صورت واقعی تحلیل کند .طراحی مفهومی ،کمک قابل
توجهی برای اجرای دقیق و پیادهسازی  ERPدر زنجیره تأمین یکپارچه انجام میدهد .در طراحی از یک شبکه توزیع مویرگی،
مهمترین قسمت ،هزینههای جمعآوری و انتقال محصوالت به مشتریان است .ارتباط بین هزینه و تعداد توزیعکنندگان (برای
مثال تعداد کامیون و ماشینهایی که برای انتقال محصوالت در اختیار شرکت هستند) میتواند با دقت زیاد پیشبینی شود.
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مدل ایجادشده رفتاری از این هزینهها ارائه میکند که توانایی مقابله با کاراکترهای خاص که دارای عدم قطعیت هستند را
دارا باشد .به خاطر عدم قطعیت و عناصر تصادفی ،ما به یک مدل آماری احتمالی نیاز داریم ()Nah et al., 2001

در شرکتهای لجستیکی ،در نظر نگرفتن و بیتوجهی به طبیعت کاالهایی که آنها توزیع میکنند و یا زمان انتقال که
آنها از مشتریان سفارش میگیرند مرسوم است که باید در مدل ارائهشده از روشهای قطعی برای در نظر گرفتن این موارد
استفاده کرد .بهطورکلی ،همه جوانب از شرکتهای لجستیکی باید بهصورت قطعی در مدل گنجانده شود ،بهطور مثال تعداد
وسیلهها ،انتخاب مسیر ،تعداد تابها و ایستگاههای توزیع و مکانهایشان ،زمان تخلیه بار و کلیه جریانها و فرآیندهای
شرکت (اتصال متقابل) .مدلهای آماری احتمالی بهطور گسترده در تحقیقات مربوط به شرکتهای لجستیکی استفاده
نمیشود .در بیشتر موارد ،این مدلهای آماری باید در کاملکردن مدلهای قطعی بهاضافه کاراکترهای آماری مشخص استفاده
شود .یک مثال از این مورد ،مشکالت مسیریابی وسیله  VRP 1است که میتواند بهصورت مشکالت مسیریابی وسیله آماری
 SVRP2نامگذاری شود ،وقتیکه پارامترهای آماری مشخص را شامل بشود .مدلهای  VRPبراساس تعداد مکانهایی که
برای حمل کاال در آنجا حضور پیدا میکنند و کاراکترهای قطعی مثل وزن انتقالدهندگان و جمعآوریکنندگان ،شناخته
میشوند .پارامترهایی مثل تقاضای مشتری ،زمان مسافرت بین مشتریان و حتی مکانهایی که آنها در آنجا حضور پیدا
میکنند که بهصورت کامالً آماری هستند باید در مدل گنجانده شوند .به این دلیل ،مدلهای  VRPبهصورت مدلهای
 SVRPنامگذاری میشوند .بخش آماری از مدلهای  SVRPبراساس فرآیندهای آماری مارکوویان 3میباشند .بعضی از
محققین نیز روی متغیرهای بسیار مهمی همچون بهبود فناوری ،استفاده از برندهای مشهور ،کامل بودن سبد محصول،
مدیریت بهینه حملونقل ،انبار و استفاده از روشهای کارا و بهرهور در وصول مناسب و به موقع که میتواند بر افزایش کارایی
بیافزاید ،کار کردهاند که درک این روابط میتواند دید مفیدی از اینکه چگونه سازمانها باید اولویت استراتژی پخش را تحت
شرایط پیچیده محیطی امروز تعیین کنند به دست میدهد (قنبرپور .)1392 ،در این تحقیق ،کلیه پارامترهای مورد نیاز برای
مدلسازی یک زنجیره تأمین یکپارچه به صورت قطعی در نظر گرفته شده است .بررسیهای دیگر ،اگرچه ناحیههای توزیع
خاص بهجای کارکرده با یک مسیر تعیینشدهای از مشتریها و مالقات برای هر وسیله را طراحی میکنند ،این محققان روی
آشنا بودن رانندههای وسیله توزیع با ناحیه توزیع آنها تمرکز میکنند .اینجا ،بهرهوری از وسیلههای توزیع بیشتر میشود،
وقتی که آشنابودن یک راننده با ناحیههای توزیع افزایش مییابد .با افزایش آشنایی ،عملکرد راننده به خاطر آسان بودن در
پیدا کردن آدرس و مکانیابی بهبود مییابد .در این روش ،توانایی آنها در انتقال کاالها و بهرهوری آنها افزایش مییابد و از
ایجاد هزینههای غیرضروری جلوگیری میشود ( .)Hervani et al., 2005در این تحقیق سعی شده است یک مدل ریاضی
دقیق و قطعی برای زنجیره تأمین یکپارچه در صنعت پخش ارائه گردد.
مدل مفهومی و مدل ریاضی
در این قسمت از تحقیق ،در ابتدا با ارائه یک مدل مفهومی برای هر شرکت پخش مویرگی به صورت استاندارد و ایدهآل،
ارتباط واحدهای حساس و تأثیرگذار را با سایر واحدها شناسایی کرده و سپس در جهت ارائه یک مدل فرآیندی یکپارچه و
منسجم با تمامی واحدها و ارتباط با آنها ،یک مدل فرآیندی جامع را مدلسازی کرده که برای ارائه فرمهای موجود در

1 Vehicle Route Problem
2 Statistical Vehicle Route Problem
3 Markovian Process
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نرمافزار  ERPبسیار مفید میباشند .در نهایت در این قسمت به ارائه یک مدل ریاضی با استفاده از این فرآیندها میپردازیم.
در شکل  1نمای کلی فرآیند اجرای طرح به صورت فلوچارت آورده شده است.

شروع

پایان

شناخت فرآیند ها در بخش تامین
و ارتباط آن با سایر بخش ها

تعیین دوباره ساست گذاری های و
استرتژی های شرکت

شناخت فرآیند ها در بخش
پشتیبانی و اجرائی) توزیع و
پخش ( و ارتباط آن با سایر بخش
ها

آنالیز حساسیت روی پارمترهای
تا یر گذار در شرکت

شناخت فرآیند ها در بخش
بازاریابی و فروش و ارتباط آن با
سایر بخش ها

شناخت فرآیند ها در بخش مالی و
ارتباط آن با سایر بخش ها

بلی
اجرا کردن درست مساله در نرم
افزار GAMs

خیر
خیر

حذف فرآیندهای غیر ضروری در
این چهار بخش

حل مساله با داده های در مقیا
کوچک شرکت بازرگانی و پخش
سفیر

طراحی یک ارچه فرآیند ها در یک
شرکت پخش مویرگی

بهینه سازی مساله

شناختن مساله و تعریف
پارامترهای مساله به صورت
ریاضی

مدل سازی مساله به صورت
ریاضی

شکل  .1نمای کلی فرآیند اجرای طرح (فلوچارت)

همانطور که مشاهده میکنید در شکلهای  2تا  ،5ارتباط بین  4بخش تأمین ،پشتیبانی و اجرایی (توزیع و پخش)،
بازاریابی و فروش و مالی که جزء واحدهای اصلی و جداییناپذیر در هر سازمانی در صنعت پخش مویرگی میباشند ،با سایر
واحدهای مربوطه آورده شده است .در این شکلها سعی شده است جریانهای کاری و فرآیندهای اصلی این واحدها با سایر
واحدها به صورت استاندارد آورده شود که برای جریان کاری یکپارچه در هر سازمان پخش مویرگی کمک شایانی میکند .با
توجه به بررسی انجام شده در شرکت بازرگانی و پخش سفیر برای ارائه یک جریان کاری یکپارچه ،عالوه بر جریانات موجود
کاری ،جریانات کاری ایدهآل نیز که برای هر صنعت پخشی میتواند مزیت رقابتی ایجاد کند و برای طراحی فرمها در نرمافزار
 ERPبسیار مؤثر واقع میشود ،نیز آورده شده است .این جریانات کاری در هر صنعت پخشی اگر درست و بهصورت
سیستماتیک انجام شود سرعت انتقال کاری و بهرهوری کاری را باال میبرد و هدف از چنین جریانهای کاری ،بررسی و ایجاد
ارتباط بین واحدهای مختلف در نرمافزار  ERPمیباشد ،تا بهطور قابل توجهی بوروکراسی را در سازمان از بین ببرد .همانطور
که از شکل  6میتوان درک کرد ،یک ارتباط بسیار پیچیده و یکپارچهای برای یک زنجیره تأمین صنعت پخش میتوان تعریف
کرد .برای سیستماتیک کردن کل فرآیندها و اجرای این جریان کار به صورت دقیق حتماً باید یک محیط کامپیوتری با
فرمهای مشخص ایجاد شود که شکل  6یک جریان کاری ایدهآل را برای هر صنعت پخش مویرگی نشان میدهد .برای هر
کدام از قسمتها میتوان فرم مشخصی با فیلدهای مشخصی در یک محیط کامپیوتری برای سیستماتیک کردن جریان کاری
ایجاد شود که بهترین محیط و نرمافزار برای این امر ،نرمافزار یکپارچه  ERPاست .در واقع برای طراحی مفهومی ایدهآل
برای هر صنعت پخش مویرگی ،جریان کاری شکل  6پیشنهاد میشود که ضعف هر سیستم پخشی در جریانهای کاری که
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به رنگ قرمز مشخص شدهاند ،میباشند .در واقع ترکیب جریانهای کاری موجود و جریانهای کاری پیشنهادشده و
یکپارچهکردن آنها در نرمافزار  ،ERPکمک شایانی به سرعت بخشیدن در انجام کارها و کمکردن هزینههای موجود میکند.

پشتیبانی و اجرائی

تامین کنندگان اصلی
مرجوعی و ضایعات کاال

سفارش برای کاالهایی که یا به
صورت مستقیم و یا غیر مستقیم
حمل خواهند شد

اعتبار دهی به
مشتریان

گزارش در مورد کیفیت کاال و تاریخ
گذشته های کاال

اعتبار سنجی مشتریان

شارژ کاالهای انبار)با توجه به
اطالعاتی که از بازاریابی و فروش
بدست می آورند(

اطالعات تمامی گزارش ها

انبار

اطالعات تمامی ابالغات

روال سالم کار

تامین

گزارش کمبود کاالها

بازرسی و اداری

بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش

روال سالم کار

پشتیبانی و
اجرائی)توزیع و
پخش(

بازرسی و اداری

ارائه فاکتورهای تامین کنندگان
اصلی ،پرداخت مطالبات تامین
کنندگان اصلی

گزارشات و ارزیابی عملکرد برنامه
های شرکت به صورت سالیانه

گزارشات و ارزیابی عملکرد برنامه
های شرکت به صورت سالیانه

تاییدیه تمام قراردادها باید توس
بخش حقوقی صورت گیرد

برنامه ریزی

شکل  .2ارتباط بخش تأمین با سایر واحدها در صنعت پخش مویرگی

مالی

برنامه ریزی

حقوقی

مالی

تسویه کردن با راننده ها و موزع ها

سفارش کاالهای مورد درخواست

تاییدیه تمام قراردادها باید توس
بخش حقوقی صورت گیرد

حقوقی

انبار

انعقاد قرارداد با بخش تامین برای
صدور کاال

انعقاد قرارداد با بخش تامین برای
صدور کاال

کاالی خواسته شده توس بخش
بازاریابی و فروش ،کیفیت و قیمت
مورد درخواست کاال

تامین

شکل  .3ارتباط بخش پشتیبانی و اجرایی (توزیع و پخش) با سایر
واحدها در صنعت پخش مویرگی

تامین

انبار
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

روال سالم کار

بازاریابی و فروش

پشتیبانی و اجرائی

پشتیبانی و اجرائی
)توزیع و پخش(

نظارت بر فرستاده شدن پول کاالها

مالی
بازرسی و اداری

نحوه انجام معامالت و نحوه
محسابات و جریان های مالی

گزارشات و ارزیابی عملکرد برنامه
های شرکت به صورت سالیانه و
همچنین نقشه کار و برنامه ریزی
های کار به صورت ماهیانه و
سالیانه

گزارشات و ارزیابی عملکرد برنامه
های شرکت به صورت سالیانه و
همچنین نقشه کار و برنامه ریزی
های کار به صورت ماهیانه و سالیانه

صورت وضعیت کاال

برنامه ریزی

انجام مسائل حقوقی

مالی

حقوقی

شکل  .4ارتباط بخش بازاریابی و فروش با سایر واحدها
در صنعت پخش مویرگی

روال سالم کار

برنامه ریزی

اعالم تمامی فاکتورها در نرم افزار
ورانگر و استفاده بخش مالی از آن
به صورت اتوماسیونی

حقوقی

نظارت بر رعایت آیین نامه ها )به
طور م ال رعایت اصول چک 10
روزه(

بازرسی و اداری

تاییدیه تمام قراردادها ،بازگرداندن
پول ،شکایت حقوقی و انجام
ت امین مشتریان

بازاریابی و فروش

کنترل فاکتورهای خرید
کاال

مالی

شکل  .5ارتباط بخش مالی با سایر واحدها در صنعت پخش مویرگی
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بعد از طراحی مفهومی و یکپارچه کردن جریانهای کاری ،به ارائه یک مدل ریاضی برای زنجیره تأمین یکپارچه برای
صنعت پخش مویرگی (مطالعه موردی :شرکت بازرگانی و پخش سفیر) پرداخته شده است.
اندیسها و پارامترها
ابتدا به ساکن برای مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت پخش مویرگی ،بایستی اندیسها و پارامترهای
مربوطه برای مدلسازی ریاضی آورده شود که در زیر به ارائه این اندیسها و پارامترها پرداخته شده است.
 :tشماره ماهها

 :CFtمیانگین هزینههای مالی مربوط به تضمینکنندگان
در ماه  tام

 :jگروههااای مشاا ا تریااان در مااد یریاات ار تباااط بااا  :CRrtمیانگین هزینه تخصیص ویزیتورها به منطق  rام در
مشتریان( j )CRMام

ماه  tام

 :iتأمینکننده  iام

 :CVtمیانگین هزینه ثابت ویزیت و سفارشگیری در ماه t
ام

 :kتعداد کاالهای موجود در انبار شرکت

 :TRwrtهزینه حمل مویرگی یک واحد کاال با وسیله  wام
به منطق  rام در ماه  tام

 :rتعداد مناطق مربوطه در بخش فروش مویرگی

 :TGwgtهزینه حمل یک واحد کاال با وساایله  wام نوع g
ام (عاااملین شاااهرساااتااانهااا ،تعاااونی و زنجیرهای و
عمدهفروشها) در ماه  tام

 :wتعداد وسیلههای توزیع و پخش کاال در بخش فروش  :CZtمیانگین هزینه مرجوعی کاال در ماه  tام
مویرگی ،عاملین شهرستانها ،تعاونی و زنجیرهای و
عمدهفروشها
 :gمربوط به فروش در بخشهای عاملین شهرستانها :CCvt ،میانگین هزینه اعتبار ازدسترفته به ازای مشتری
تعاونی و زنجیرهای و عمدهفروشها

نوع  vام در ماه  tام

 :vتعداد گروههای مشتریانی که شرکت در ارتباط با آنها  :CPtمیانگین هزینههای عدم پرداختی مشتریان (شامل
متحمل هزینه ازدسترفته میشود.

هزینههای عدم پرداختی مشتریان ،هزینههای شکایت و )....
در ماه  tام

 :Mtهزینه ثابت مربوط به تحقیقات بازار در ماه  tام

 :DRkrtتقاضای مشتریان منطق  rام برای کاالی  kام در
ماه  tام

 :Ctهزینه ثابت مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان در

 :DGkgtتقاضای مشتریان نوع  gام برای کاالی  kام در ماه

ماه  tام

 tام

 :CVjtهزینه متغیر مربوط به گروه  jمشتریان در مدیریت

 :TdIitزمان تحویل کاال از تأمینکننده  iام در ماه  tام

ارتباط با مشتریان در ماه  tام
 :CStمیااانگین هزینااه مربوط بااه بررسااای و آنااالیز  :TdRrtزمان تحویل کاال به مشتریان منطق  rام در ماه t
تأمینکنندگان در ماه  tام

ام

 :CGtمیانگین هزینه مربوط به بررسی و انتخاب کاال (واحد  :TdGgtزمان تحویل کاال به مشتریان نوع  gام در ماه  tام
کنترل و تضمین کیفیت) در ماه  tام
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 :CNtمیانگین هزینه مربوط به مذاکره با تأمینکنندگان در  :tµزمان حداکثری مجاز برای تحویل کاالها از
ماه  tام

تضمینکنندهها به شرکت در ماه  tام

 :CLtم یانگین هزی نه حقوقی (اعم از گرفتن تضااامین،

 :tαزمان حداکثری مجاز برای تحویل کاالها به مشتریان

پ یش نو یس قرارداد ،عقااد قرارداد و  )....مر بوط بااه منطق  rام در ماه  tام
تضمینکنندگان در ماه  tام
 :TKkitهزینه حملونقل غیرمستقیم (حملونقلی که از  :tβزمان حداکثری مجاز برای تحویل کاالها به مشتریان
تأمینکننده  iام مستقیم به انبار شرکت میآید) یک واحد نوع  gام در ماه  tام
کاالی  kام از تأمینکننده  iام در ماه  tام
 :Htمیانگین هزینه ثابت انبارداری در ماه  tام

 :Rktحداکثر ظرفیت انبار شرکت برای کاالی  kام در ماه t
ام (بر اساس تعداد)

 :HVktهزینه متغیر انبارداری مربوط به یک واحد کاالی  :rk kحجم کاالی  kام
ام در ماه  tام
 :HKktهزینه متغیر انبارداری مربوط به کاالی  kام در ماه  :Wtمیانگین هزینه کارکنان شرکت در ماه  tام
 tام
 :HStمیانگین هزینه ثابت ضایعات انبار در ماه  tام

 :θrtهزینه جریمه به ازای هر واحد مربوط به مشتریان
منطق  rام در ماه  tام

 :Aktهزینه سفارشدهی ثابت مربوط به کاالی  kام در ماه  :θgtهزینه جریمه به ازای هر واحد مربوط به مشتریان نوع
 gام در ماه  tام

 tام
متغیرهای تصمیمگیری مدل

بسته به نوع حملونقل در صنعت پخش که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام میشود ،در اینجا متغیرهای
تصمیمگیری که برای صنعت پخش ارجحیت دارد و باید آنها به صورت بهینه از مدل ریاضی به دست آورده شود را داریم.
 :XRkrwtمقدار کاالی  kام فرستادهشده به مشتریان منطق  :YRkrtمقدار کاالی  kام فرستادهشده به مشتریان منطق
 rبا وسیله  wام در ماه  tام (بهصورت غیرمستقیم)

 rام در ماه  tام (بهصورت مستقیم)

 :XGkgwtمقدار کاالی  kام فرستادهشده به مشتریان نوع  :YGkgtمقدار کاالی  kام فرستادهشده به مشتریان نوع g
 gام با وسیله  wام در ماه  tام (بهصورت غیرمستقیم)
 :XIkitمقدار کاالی  kام خریداریشده از تضمینکننده  iام
در ماه  tام

ام در ماه  tام (بهصورت مستقیم)
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مدلسازی ریاضی
بعد از طراحی مفهومی و بهدستآوردن جریان کاری مربوط به صنعت پخش ،حال میتوان از روی جریان کاری یک
مدل ریاضی ایجاد کرد .تابع هدف از چند قسمت تشکیل شده است که شامل هزینههای تحقیقات بازار ،مدیریت ارتباط با
مشتریان ،هزینههای مربوط به تضمینکنندگان (بررسی و آنالیز تضمینکنندگان ،بررسی و انتخاب کاال (واحد کنترل و
تضمین کیفیت) ،مذاکره با تضمینکنندگان ،هزینههای حقوقی مربوط به تضمینکنندگان) ،حملونقل غیرمستقیم،
هزینههای مربوط به انبار (هزینههای انبارداری و هزینههای ضایعات انبار) ،هزینههای سفارشدهی ،هزینههای ویزیت و
سفارشگیری ،هزینههای حمل اعم از حمل مویرگی و حمل به بخشهای عاملین شهرستانها ،تعاونی ،زنجیرهای و
عمدهفروشها و هزینههای غیرمشهود مثل هزینههای مرجوعی کاال ،اعتبار ازدسترفته و عدم پرداختی مشتریان است .این
تابع هدف بهصورت زیر میباشد:
MinZ    M t  Ct  CSt  CGt  CNt  CLt  H t  HSt  CFt  CVt  CZ t  CPt  Wt  
tT


 Akt )   CR rt   CCvt    ( TK kit . X kit   TRwrt . XRkrwt    TGwgt . XGkgwt
rR
vV
rR wW
kK
gG wW
kK
 tT iI kK



kt

   CV   (HK
kK

jt

 jJ

tT

)]  rt (  DRkrt  [(  XRkrwt )  YRkrt ])    gt (  DGkgt  [(  XGkgwt )  YGkgt
wW

wW

gG

kK

kK

rR

H kt   X kit .HVkt
iI

بعد از تابع هدف باید این محدودیتها نیز در مدل دیده شوند تا مدل ما به دنیای واقعی نزدیکتر باشد:

(1)    XRkrwt    XGkgwt   XI kit  YRkrt   YGkgtk , t
gG

rR

gG wW

iI

rR wW

(2)   XI kit  Rkt k , t
iI

(3)  (  XRkrwt )  YRkrt  DRkrt k , r , t
wW

(4)  (  XGkgwt )  YGkgt  DGkgt k , g , t
wW

(5)   XI kit .TdIit  (  XI kit ) t t
kK iI

kK iI

(6)   XRkrt .TdRrt  (  XRkrt )t t
kK rR

kK rR

(7)    XGkgt .TdGgt  (   XGkgt ) t t
kK gG

kK gG

(8)  XI kit , XRkrwt , XI kgwt , YRkrt , YGkgt  0
در محدودیتهای باال ،محدودیت ( )1محدودیت ظرفیت انبار و محصوالتی که بهصورت مستقیم به مشتریان فرستاده
میشوند را با محصوالت فرستادهشده به مشتریان مناطق  rام و مشتریان نوع  gام را نشان میدهد ،بهطوریکه نباید بیشتر
از ظرفیت انبار و محصوالتی که بهصورت غیرمستقیم فرستاده شده است ،باشد.
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محدودیت ( )2میزان کاالی خریداریشده از تأمینکننده  iام را با ظرفیت انبار نشان میدهد که نباید مقدار کاال از
ظرفیت انبار تجاوز کند.
محدودیتهای ( )3و ( ،)4میزان تقاضای مشتریان مناطق  rام و مشتریان نوع  gام را نشان میدهد که باید مقادیر
کاالی فرستادهشده از انبار و یا بهصورت حملونقل مستقیم ،تقاضای هر نوع مشتری را برآورد کند.
و در آخر محدودیتهای ( )5و ( )6و ( )7محدودیتهای زمانی هستند که تأمینکنندگان باید در یکزمان مجاز ،کاالها
را به انبار مرکزی شرکت پخش و بازرگانی سفیر تحویل دهند و همچنین شرکت پخش مویرگی سفیر باید در یکزمان مجاز،
کاالها را به انواع مشتریان تحویل دهد.
روششناسی تحقیق
تحقیق موجود یک تحقیق کاربردی-توسعهای هست ،که در آن سعی شده است با استفاده از دادههایی در مقیاس
کوچک به ارائه یک مدل ریاضی و حل آن پرداخته شود .هم چنین دادههای موجود در این تحقیق کمی میباشند.
در این پروژه ابتدا شناخت فرآیندهای شرکت بازرگانی و پخش سفیر (کلیه فرآیندهایی که در هر کدام از واحدهای شرکت
وجود دارد مثل تأمین ،پشتیبانی و اجرایی ،مالی ،حقوقی ،برنامهریزی و فروش) انجام شده و سپس با استفاده از اطالعات
موجود در نرمافزار ارتباط با مشتری خود شرکت ،همه نیازمندیهای واقعی برای آنالیز و استفاده در نرمافزار  GAMsبه
دست آمده است.
با تعریف و شناخت کلیه فعالیتها و تعریف پارامترها ،یک مدل ریاضی ارائه داده شده و سپس با استفاده از یک نرمافزار
تخصصی (نرمافزار تخصصی  )GAMsکه برای مدلهای پویای ریاضی در نظر گرفته شده ،در مقیاس کوچک برای شرکت
بازرگانی و پخش سفیر انجام شده است.
بیان فرضیات و محدودیتهای تحقیق


مدل ریاضی توسعهیافته از قابلیت باالتری برای مدلسازی واقعی برخوردار است.



الگوریتمهای ارائهشده در مقایسه با روشهای موجود اثربخشتر عمل میکنند.



دادههای آورده شده برای این طرح در مقیاس کوچک بوده و برای بهدستآوردن دادههای واقعی ،پژوهشهای
فراگیر دیگری الزم است.



سرعت انتقال کاال به بازار نسبتاً خوب است.



به دلیل متمرکزبودن سیستم سفارشدهی و بازپرداخت وجه کاالی فروختهشده ،مشکالت تعدد مشتری و مراکز
سفارش وجود ندارد و طرف حساب یک نفر است.



سیستم تأمین مالی شرکت ،منوط به پرداخت پول از یک منبع واحد میشود.



در صورتیکه عملکرد سیستم توزیع مورد رضایت تولیدکننده نباشد ،شرکت تولیدکننده نمیتواند عکسالعمل
مناسب و سریع از خود نشان دهد.



در بلندمدت ،شرکت توزیعکننده عمالً تعیینکننده خطمشی تولیدکننده خواهد بود و تولیدکننده باید تابع
تصمیمات توزیعکننده باشد.



در شرکت پخش مویرگی سفیر ،یک زنجیره تأمین کلی اعم از تأمینکنندگان و خود شرکت سفیر و مشتریان در
نظر گرفته میشود که کاالها هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم به دست مشتریان میرسند.
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تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش از تحقیق حل مدل ریاضی که در بخش قبل آورده شده است ،از نرمافزار  Gamsدر مقیاس کوچک
استفاده شده است .همه این دادهها بهصورت بررسیهای انجام شده از شرکت بازرگانی و پخش سفیر اعتبارسنجی شده است.
در این بخش مقادیر کاالیی که از انبار به هر منطقه مویرگی و یا مشتریان عامل فرستاده میشود ،مقدار هر نوع کاالی
دریافتی از تأمینکننده خاص با کمترین هزینه تعیین میشود.
دادهها
برای حل مدل 4 ،تأمینکننده 5 ،مشتری که با واحد  CRMارتباط دارند 10 ،عدد کاال تعریف شده در انبار فرض شده
است 6 .منطقه برای پخش در نظر گرفته شده است .فرض میشود فقط در سازمان ،دو نوع وسیله حمل بار با نامهای وانت
و کامیون داریم .همچنین عالوه بر مناطق پخش ،دو بخش برای فروش عاملین فرض شده است .همچنین از بین  5مشتری
در ارتباط با  CRMفرض میشود که دو مشتری از سازمان ما ناراضی هستند و سازمان متحمل هزینه ازدسترفته میشود.
هزینه ثابت تعریفشده در تابع هدف اعم از تحقیقات بازار ،هزینههای ثابت انبار و مدیریت ارتباط با مشتریان و  ....برای یک
ماه  2میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین هزینههای متغیر  5مشتری در ارتباط با  CRMبهصورت جدول  1فرض شده استC(j) :
جدول  .1هزینههای متغیر مشتریان در ارتباط با CRM

مشتری 1

مشتری2

مشتری 3

مشتری 4

مشتری 5

100000

200000

150000

250000

300000

هزینههای متغیر انبارداری برای هر کدام از کاالهای  1تا  10در هر ماه که در انبار نگهداری میشود بهصورت زیر
تعریف شده استh(k) :
جدول  .2هزینههای متغیر انبارداری

کاالی 1

کاالی 2

کاالی 3

کاالی 4

کاالی 5

کاالی 6

کاالی 7

کاالی 8

کاالی 9

کاالی 10

500

1000

2500

3500

2000

2500

1500

1000

7000

2000

هزینههای سفارشدهی به ازای هر مقدار کاالی  kنیز بهصورت زیر فرض شده استA(k) :
جدول  .3هزینههای سفارشدهی

کاالی 7

کاالی 8

کاالی 9

کاالی 10

کاالی 1

کاالی 2

کاالی 3

کاالی 4

کاالی 5

کاالی 6

750000 250000 600000 300000 450000 500000 400000

80000

1400000

0
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مقدار هزینه ویزیتکردن هر  6منطقه پخش مویرگی نیز در هر ماه بهصورت جدول  4و همچنین هزینههای اعتبار از
دسترفته برای مشتریان ناراضی  1و  2در یک ماه بهصورت جدول  5در نظر گرفته شده استC(v) ،C(r) :
جدول  .5هزینههای اعتبار از دسترفته

جدول  .4هزینههای ویزیت

برای مشتریان ناراضی

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 6

مشتری ناراضی 1

مشتری ناراضی 2

40000

50000

45000

35000

60000

25000

1500000

2500000

0

0

0

0

0

0

مقدار هزینه جریمه به ازای هر واحد تقاضای منطقه  rو تقاضای منطقه عاملین  gبرای پخش مویرگی که نتوانیم آن
تقاضا را برآورد کنیم ،در جداول  6و  7آورده شده استθ)g( ،θ)r( :
جدول  .6هزینههای جریمه به ازای هر واحد
تقاضای منطقه  rبرای پخش مویرگی

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

1

2

3

4

5

6

1000

800

1200

7000

1500

500

جدول  .7هزینههای جریمه به ازای هر واحد تقاضای منطقه عاملین  gبرای پخش مویرگی

منطقه عاملین 1

منطقه عاملین 2

50000

70000

مقدار ظرفیت انبار برای هر کاال در یک ماه خاص نیز به شکل فرضی بهصورت زیر تعریفشده استR(k) :
جدول  .8ظرفیت انبار برای هر کدام از کاالها

کاالی 1

کاالی 2

کاالی 3

کاالی 4

کاالی 5

کاالی 6

کاالی 7

کاالی 8

کاالی 9

کاالی 10

9000

20000

10000

15000

60000

18000

2000

4000

1000

13000

هزینه حمل به ازای هر واحد کاالیی که از  4تأمینکننده براساس نوع کاالیی که حمل میکنند بهصورت زیر فرض
شده استT(k,i) :
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جدول  .9هزینه حمل به ازای هر واحد کاال از تأمینکنندهها
تأمینکننده 1

تأمینکننده 2

تأمینکننده 3

تأمینکننده 4

کاالی 1

100

70

80

90

کاالی 2

100

70

80

90

کاالی 3

100

70

80

90

کاالی 4

20

30

40

50

کاالی 5

110

20

40

25

کاالی 6

95

85

80

90

کاالی 7

50

55

75

48

کاالی 8

200

170

180

90

کاالی 9

120

75

50

130

کاالی 10

100

150

20

40

هزینه حمل به ازای هر واحد کاالیی که از انبار براساس نوع کاالیی که توسط وسیله وانت و یا کامیون به مناطق  rام
و به مناطق  gام حمل میشود در جداول 10و  11فرض شده استT(w,g)،T(w,r) :
جدول  .10هزینه حمل به ازای هر واحد کاال از انبار توسط وانت یا کامیون به مناطق  rام

منطقه1

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 4

منطقه  5منطقه 6

وانت

200

150

70

20

80

160

کامیون

50

40

20

5

22

42

جدول  .11هزینه حمل به ازای هر واحد کاال از انبار
توسط وانت یا کامیون به مناطق  gام

منطقه عاملین

منطقه عاملین

1

2

وانت

500

700

کامیون

400

450

در آخر نیز دادههای مربوط به تقاضای مناطق  rام و عاملین  gام را میآوریمD(k,g) ،D(k,r) :
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جدول  .12تقاضای مناطق  rام برای هر نوع کاال

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

منطقه

1

2

3

4

5

6

کاالی 1

500

600

700

200

350

400

کاالی 2

700

700

1000

850

900

240

کاالی 3

1000

1200

800

1400

1100

950

کاالی 4

740

430

200

0

50

900

کاالی 5

500

400

600

700

2000

0

کاالی 6

1000

1000

1000

1000

1000

1000

کاالی 7

60

70

40

150

30

20

کاالی 8

200

200

300

250

300

150

کاالی 9

10

15

20

25

30

100

کاالی 10

800

850

900

1100

750

450

جدول  .13تقاضای مناطق  gام برای هر نوع کاال

منطقه عاملین 1

منطقه عاملین 2

کاالی 1

4000

6000

کاالی 2

7000

7500

کاالی 3

10000

12000

کاالی 4

5000

0

کاالی 5

5000

4000

کاالی 6

10000

10000

کاالی 7

600

700

کاالی 8

2000

0

کاالی 9

170

0

کاالی 10

8000

8500

تبصره :همه هزینهها براساس تومان در نظر گرفته شده است و همه محاسبات برای یک ماه انجام شده است.
آنالیز حساسیت
طبق دادههای باال که در نرمافزار اجرا شد ،مقادیر هرکدام از متغیرهای تصمیمگیری تعریف شده در مدل بهصورت
موفقیتآمیز با هزینه کلی  65،085،000اجرا شد( .بهطور میانگین کل هزینههای صورت گرفته در یک ماه  65میلیون تومان
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بدون احتساب حقوق کارمندان به دست آمد ).همه مقادیر محاسبهشده برای متغیرهای تصمیمگیری در نرمافزار Gams
آورده شده است.
نتیجهگیری
امروزه مدلهای مورداستفاده در بهینه کردن فرآیندها و همچنین بهینه کردن هزینهها بهصورت کامالً پویا و دینامیکی
(هم بهصورت تکدورهای و هم چنددورهای) طراحی میشود .هدف از این مدلها و مهمتر از آن حل این مدلها رسیدن به
حالت بهینه در مطلوبیت است .همچنین این مطلوبیت که در مسائل ریاضی و بهینهسازی تحت عنوان تابع هدف مطرح
است میتواند حالتهای مختلف را داشته باشد .در این بخش به ارائه تمامی نتایجی که بدان دستیافتیم ،میپردازیم و در
نهایت نیز پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ارائه میشود.
در این پروژه در ابتدا به شناسایی کل فرآیندها و جریانات مربوط به زنجیره تأمین از تأمینکنندگان تا مشتریان پرداخته
شده است .در بخش بعدی به حذف فرآیندها و جریانات زائد از سیستم و ارائه یک مدل ریاضی برای هر کدام از هزینههای
موردبررسی برای صنعت پخش مویرگی مثل هزینه حملونقل ،هزینه سفارشها ،هزینه انبارداری ،هزینه ضایعات و ...
پرداختیم .در بخش آخر نیز حساسیت و شناسایی پارامترهای ویژه و حساس برای صنعت پخش مویرگی آنالیز شده است.
ارائه پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
 چون در این تحقیق از دادهها در مقیاس کوچک استفاده شده است ،میتوانیم این مدل را برای دادههای
واقعی در مقیاس بزرگ و با محدودیتهای کامل شرکت پخش و بازرگانی سفیر تعمیم داد .همچنین برای به دست
آوردن این دادهها در مقیاس دقیق میتوان پروژهای با این عنوان تعریف کرد.
 نمودار جریان فرآیندی برای این شرکت بهطور کامل ارائه شد که میتوان برای کارهای آتی از این نمودار
جریان فرآیندی در طراحی فرم و فیلدهای مربوطه در تحلیل سیستم نرمافزار  ERPاین شرکت استفاده کرد.
 مدل مسئله را میتوان بهگونهای ارائه کرد که مطلوبیت مسئله بهتر شود.
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ترکیب هیأت مدیره و ساختار سرمایه در بانکها در بورس اوراق بهادار تهران
مهدی کو ری ، *1لیلی حسینی

2

 1دانشآموخته دوره  ،Post DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
kosari_mahdi_dvm@yahoo.com
 2دانشآموخته دوره  ،Post DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر ترکیب و ساختار هیأت مدیره و ویژگیهای آن بر ساختار سرمایه در بانکها بوده است .قلمرو
مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی ،سالهای  1391تا  1395بوده است.
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد ،چنانچه طبقهبندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار
گیرد ،تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی
قرار میگیرد .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش کتابخانهای استفاده شد .همچنین بخشی از دادههای
پژوهش از طریق جمعآوری دادههای شرکتهای نمونه و مراجعه به صورتهای مالی ،یادداشتهای توضیحی و ماهنامه بورس
اوراق بهادار گردآوری شد .براساس روش حذف سیستماتیک ،تعداد  20شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .به منظور
توصیف و تلخیص دادههای جمعآوری شده ،از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است .به منظور تحلیل دادهها ابتدا
پیشآزمونهای ناهمسانی واریانس ،آزمون  Fلیمر ،آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون
چندمتغیره برای تأیید یا رد فرضیههای تحقیق (با بهرهگیری از نرمافزار  )Eviewsاستفاده شده است .خالصه نتایج تحقیق
نشان داد نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و ترکیب جنسیت هیأت مدیره با ساختار سرمایه در بانکها رابطهای
ندارد و اندازه هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد .تخصص مالی اعضاء هیات مدیره بر ساختار سرمایه در
بانکها تأثیر دارد.
واژگان کلیدی :ترکیب هیأت مدیره ،ساختار هیأت مدیره ،ساختار سرمایه ،بانکها
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مقدمه
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار میرود .حداکثرکردن
ارزش شرکتها مستلزم اجرای پروژههای سودآور توسط آنها میباشد .اجرای پروژههای سودآور نیز نیاز به تأمین مالی دارد.
استراتژیهای موجود برای تأمین مخارج سرمایهای بر ساختار سرمایه شرکتها اثرگذار میباشد .انتخاب نوع تأمین مالی
اعم از انتشار سهام جدید یا گرفتن وام بر ساختار مطلوب سرمایه و ساختار سرمایه نیز بر ارزش کل شرکت تأثیر میگذارد.
برای بهینهکردن ساختار سرمایه شرکتها ،درک و شناخت منابع مختلف مالی آنها و هزینههایی که برای تأمین منابع مالی
مختلف متحمل میشوند ،برای مدیران مالی شرکتها به منظور تصمیمگیری درباره تأمین مالی جهت حداکثرسازی ارزش
شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است .ساختار سرمایه شرکتها در تصمیمهای سرمایهگذاری نقشی تعیینکننده ایفا
میکند .برخی از پژوهشهای قبلی بیانگر وجود رابطه بین اهرم مالی و عواملی همچون بازده سهام ،نرخ بازده داراییها ،اندازه
شرکت ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت است (ودیعی
نوقابی و همکاران .)1394 ،تئوریهای ساختار سرمایه بیان میکنند که مدیران شرکتهایی با فرصتهای رشد مناسب باید
اهرم کمتری انتخاب نمایند ،زیرا اگر آنها میزان بدهی خارجی خود را افزایش دهند ،قادر نخواهند بود از مزایای فرصتهای
سرمایهگذاریشان استفاده کنند و در نتیجه ارتباط منفی میان رشد آتی و اهرم ایجاد میشود ،زیرا مدیران شرکتهایی با
فرصت رشد باال ،اهرم پایین را انتخاب خواهند کرد .چنین نتایجی میتواند در رگرسیونهایی که فرصتهای رشد را کنترل
میکنند ،وجود داشته باشد.
مبانی نظری
یکی از اصلیترین تصمیمات مدیران مالی در شرکتهای سهامی عام ،تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این
تصمیمات باید در راستای به حداکثررساندن ثروت سهامداران اتخاذ شود .دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه ،بر این نظریه
استوار بود که میتوان با استفاده از اهرم ،ارزش شرکت را افزایش داد .اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را میتوان از
مقاله اولیه مودیلیانی و میلر دانست که اظهار کردند تحت شرایط خاص ،ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است .در
واقع هزینه سرمایه ،همان نرخی میباشد که پروژهها توسط آن تنزیل شده ،پذیرفته یا رد میشود و حیات سازمانها به
انتخاب و اجرای پروژههای سودآور وابسته است .البته ساختار سرمایه یک سازمان میتواند سازمانهای دیگر را هم تحت
تأثیر قرار دهد مثل شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و ،...چون که ادامه حیات این سازمانها هم به این بستگی دارد که
بتوانند در تأمین مالی سازمانهای دیگر شرکت کنند و از این طریق کسب درآمد نموده و در نتیجه به حیات خود ادامه
دهند .شرکتها برای ایجاد شدن ،انجام پروژهها و ادامه حیات به تأمین مالی نیاز دارند .تأمین مالی موردنیاز جهت انجام
طرحهای آتی شرکت و یا به منظور اصالح ساختار مالی شرکت میتواند از محل بدهیها و یا حقوق صاحبان سهام باشد.
ساختار سرمایه موضوع بسیار مهمی میباشد ،درواقع تصمیمگیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار
مطلوب سرمایه موجب حداکثرشدن ثروت سهامداران میگردد .یکی از مهمترین مسائلی که مدیران همواره با آن روبهرو
هستند این است که شرکتها میتوانند نیازهای مالی خود را از منابع مالی مختلف تأمین کنند که هر یک هزینه خاص خود
را دارد .سیاست ساختار سرمایه ،موازنه بین ریسک و بازده را برقرار میکند .از یک طرف استفاده از بدهی بیشتر ،ریسک
جریان سودآوری شرکت را بیشتر میکند و از طرف دیگر ،به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجر میگردد .سازمانها برای
تصمیمگیریهای خود با توجه به تواناییها و محدودیتهای خود و همچنین سایر عوامل و محدودیتهایی که در محیط
خارج وجود دارد تصمیم میگیرند .اما با این حال آنها برای انتخاب ساختار بهینه سرمایه با مشکل روبهرو هستند و نمیتوانند
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به سرعت خود را با تغییرات عوامل گوناگون تطبیق دهند .متأسفانه این عدم تطبیق تغییرات ساختار سرمایه با تغییر سایر
عوامل در شرکتهای ایرانی شدیدتر از سایر کشورهاست و این مسأله باعث شده است که ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه
سرمایه غیربهینه باشد و در نتیجه باعث افزایش هزینهها و ریسک باالی شرکتهای ایرانی و کاهش قدرت آنها در رقابت با
شرکتهای بینالمللی گشته است.
ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع مالی مختلف یک شرکت که در سمت چپ ترازنامه منعکس میشود نسبت
داده میشود .امروزه از شرکتها انتظار میرود تا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را در وضعیت مناسبی قرار دهند
(میربهبهانی و نوربخش لنگرودی .)1395 ،تعیین ساختار سرمایه یکی از مهمترین مواردی است که مدیران مالی برای
دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهاند .شرکتها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار
سرمایه ،ارزش شرکت را به حداکثر برسانند (یحیایی و شاهمیری .)1395 ،سرعت تعدیالت و تغییرات ساختار سرمایه در
شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی ضعیف بیشتر از شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی قوی میباشد (ذورقی و عبادی،
.)1394
سازمانها در موقعیتهای مختلف ساختارهای سرمایه مختلف را برمیگزینند ،آنها گاهی روشهای پرهزینه و
کمریسک و گاهی روشهای کمهزینه و پرریسک را انتخاب میکنند (حجازی و همکاران .)1394 ،عدم تطابق بهموقع از عدم
شناخت رابطه سایر متغیرها با ساختار سرمایه ناشی میشود .این که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز برای تداوم فعالیت
خود را تأمین مینماید ،در نهایت ساختار سرمایه شرکت را شکل میدهد (نصیری و ابراهیمپور .)1394 ،ساختار سرمایه و
کیفیت سود ،دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری میباشد .توجه به این دو موضوع میتواند کمکهای زیادی
در جهت سرمایهگذاریهای مناسب باشد که در آن ساختار سرمایه ،همیشه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت
سهامداران مورد بررسی جدی قرار میگیرد.
بسیاری از مطالعات در پی توضیح ساختار سرمایه استفاده شده توسط بانکهای بزرگ برای تأمین منابع مالی
سرمایهگذاریهای خود بودند .یک خط برجسته تحقیقات ،نظریه سلسله مراتب مایرز ( )1984و مایرز و ماجلوف ()1984
است .این نظریه استدالل میکند که به دلیل هزینههای نامطلوب انتخاب ،بانکها دارای ترتیب اولویت در استفاده از منابع
مالی خود هستند .این نظریه پیشبینی مینماید که بانکها ترجیح میدهند از سود انباشته بیش از بدهی ،بدهی کوتاهمدت
بیش از بدهی بلندمدت و بدهی بیش از سهام استفاده نمایند .این سلسله مراتب از عدم تقارن اطالعات در بین مدیران و
سرمایهگذاران خارجی ناشی میشود .این مطالعه براساس نظریه سلسله مراتبی و تجزیهوتحلیل تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر
ساختار منابع تأمین مالی بانک بنا شده است .ما حدس میزنیم که یک هیأت مدیره مستقلتر و مؤثرتر منجر به افزایش
کیفیت و کمیت اطالعات ارائه شده توسط عوامل داخلی به عموم مردم و در نتیجه کاهش هزینههای نامطلوب انتخاب با
توجه به نظریه سلسله مراتب میگردد .برای آزمایش این فرضیه ،ما به تجزیهوتحلیل تأثیااار ویژگیهای هیأت مدیره بر
ساختار منابع مختلف تأمین مالی پرداختیم .به عبارت دیگر ،پرسش تحقیقاتی که در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد ،این
است که آیا ترکیب هیأت مدیره بر ساختار منابع مالی تأثیرگذار است یا نه .با توجه به اینکه عدم تقارن اطالعات کمتر،
منجر به استفاده کمتری از سود انباشته میگردد ،تأثیرگذاری یک هیأت مدیره مستقلتر بر استفاده از حقوق صاحبان سهام
میتواند در ارزیابی امری دشوار باشد چرا که سود انباشته ،بخشی از حقوق صاحبان سهام این بانک محسوب میشود .برای
پرداختن به این مسأله ،مطالعه حاضر به تجزیهوتحلیل تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر سهام خارجی و تولید سهام داخلی (یعنی
سود انباشته) میپردازد .افزون بر این ،سلسله مراتب پیشبینی میکند در صورتی که به تأمین سرمایه با بدهی نیاز باشد،
آنگاه بانک باید از بدهی کوتاهمدت به جای بدهی بلندمدت استفاده نماید .ما منابع تأمین مالی بانک را به سود انباشته،

80

ویژهنامه راهبری و مدیریت کسب وکار

بدهی کوتاهمدت و بدهی بلندمدت تفکیک نمودیم .پس از آن به تجزیهوتحلیل ارتباط بین ترکیب هیأت مدیره و ساختار هر
یک از این منابع تأمین مالی پرداختیم .پس از کنترل نمودن مجموعه گستردهای از متغیرهای کنترل یا شاهد ،نتایج حاصل
از تحقیقات تجربی از فرضیههای ارائه شده حمایت نمودند .به طور خاص ،مشخص گردیده که نسبت مدیران مستقل در
هیأت مدیره ارتباط مثبت با نسبت تأمین منابع مالی خارجی دارد .عالوه بر این ،استقالل هیأت مدیره نیز ارتباط مثبتی با
ساختار بدهی متشکل از بدهیهای بلندمدتتر دارد تا بدهیهای کوتاهمدت .افزون بر این ،بانکهای با مدیران مستقلتر
دارای ساختار سرمایهای متشکل از سهام خارجی بیشتری از بدهیهای بلندمدت هستند .همچنین نتایج ،شواهدی را ارائه
مینمایند مبنی بر اینکه تنوع بیشتر جنسیت هیأت مدیره و جایی که در آن رئیس غیراجرایی میتواند شرکت را به سوی
یک ساختار سرمایه متشکل از منابع تأمین مالی بلندمدتتر رهنمون سازد ،این نتایج به ازای تعدادی از مشخصات و
آزمونهای استحکام ،قوی و مستحکم میباشند .این مطالعه به بسط کارهای تجربی انجام شده در زمینه تأثیر حاکمیت
شرکتی بر ساختار سرمایه به سه طریق اصلی میانجامد .نخست ،تمرکز مطالعه حاضر بر صفات خاصی از ساختار هیأت
مدیره ،یعنی تعداد کل مدیران مستقل ،فراکسیون یا نسبت مدیران زن ،اندازه هیأت مدیره و در صورتی که مدیرعامل یا
مدیر ارشد اجرایی رئیس هیأت مدیره نیز باشد ،است .این تجزیه و تحلیل متمرکز حائز اهمیت میباشد ،زیرا بسیاری از
شاخصهای تجمعی ممکن است مشتمل بر دستگاههای حاکمیتی باشند که هم به نفع سهامداران و هم به نفع دارندگان
اوراق قرضه میباشد که حالتی از دستگاههای ضدتصاحبی محسوب میشود.
در ثانی ،از آنجایی که تئوری سلسله مراتب ،پیامدهای تجربی مختلفی در رابطه با انواع مختلف منابع تأمین مالی
دارد ،این مطالعه به تجزیهوتحلیل تأثیر ساختار هیأت مدیره بر نسبت سود انباشته ،سهام خارجی ،بدهی کوتاهمدت و بدهی
بلندمدت میپردازد .در نهایت ،این مطالعه بینشهای جدیدی را در زمینه تعیین ساختار سرمایه ارائه نموده و به مبحث
نظریههای ساختار سرمایه میافزاید .در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤاالت هستیم:
 -1آیا نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد؟
 -2آیا اندازه هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد؟
 -3آیا ترکیب جنسیت هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد؟
 -4آیا تخصص مالی اعضاء هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد؟
پیشینه تحقیقات داخلی
فخاری و فصیح ( )1395در تحقیقی با عنوان "تأثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه" به بررسی تأثیر مالکیت
خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان
میدهد که مالکیت خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکتهای مورد بررسی دارد .همچنین رشد و
سودآوری هم اثر تعدیلکننده مثبت و معنیداری بر رابطۀ بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایۀ شرکتها در بازار سرمایه
ایران دارد.
ودیعی نوقابی و همکاران ( )1394در پژوهش خود تحت عنوان "بررسی عوامل درون و برون شرکتی مؤثر بر ساختار
سرمایه با استفاده از روششناسی درخت تصمیم فازی" ،به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و شرکتی بر ساختار سرمایه
شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری موضوع 31 ،عامل کلیدی
مؤثر بر ساختار سرمایه شناسایی و به کمک  22متغیر اندازهگیری شد .برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از اطالعات مالی
شرکتها استفاده شد .در نتیجه تجزیهوتحلیل دادهها به کمک الگوریتم طبقهبندی ،مدلی از روابط بین ساختار سرمایه و
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عوامل مؤثر بر آن ایجاد و ارائه گردید .این مدل متشکل از یک الگو بوده و طبق نتایج حاصل از آن ،پنج عامل نقدینگی،
سودآوری ،اندازه شرکت ،سطح وثیقه داراییها و میانه اهرم صنعت از سطح اهمیت بیش از یک درصد برخوردار هستند.
همچنین نتایج پژوهش بیانگر اهمیت بیشتر عوامل درونشرکتی نسبت به عوامل برونشرکتی میباشد .از میان عوامل
درونشرکتی نیز عوامل نقدینگی و سودآوری نسبت به سایر عوامل با اهمیتتر شناخته شدند.
پیشینه تحقیقات خارجی
اواله و همکاران ( )Ullah et al., 2017در مقالهای با عنوان "عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و تأثیر آن بر سررسید
بدهی شرکتهای صنعت نساجی" به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه پرداختند .طبق تحلیل آنان نتایج تحقیقات
حاکی از آن بود که فرصتهای رشد ،هیچ گونه ارتباط معنادار با سررسید بدهی ندارد .از طرفی سودآوری و عمر شرکت بر
ساختار سرمایه و سررسید بدهی تأثیرگذار است.
مگنس و ایاتریس ( )Magnis and Iatridis, 2017در تحقیقات خود با عنوان "شهرت حسابرس ،مدیریت سود و
ساختار سرمایه" به بررسی تأثیر شهرت حسابرس بر مدیریت سود و ساختار سرمایه در بانکها پرداختند .با استفاده از مدل
رگرسیون خطی ،نتایج پژوهش آنان نشان داد اندازه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت به طور معنادار بر مدیریت
سود و ساختار سرمایه بانکها تأثیرگذار است.
روش پژوهش
دشوارترین گام در فرآیند پژوهش ،مشخصکردن مسئله مورد مطالعه است .نخست آنکه درباره یک چیز ،یک مانع یا
یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد ،تردیدی که نیازمند تعیین است .در هر پژوهش ابتدا باید نوع ،ماهیت ،اهداف پژوهش
و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار مناسب و از راههای معتبر به واقعیتها دست یافت.
بنابراین ،پژوهش حاضر از نظر طبقهبندی بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و جهت آن پسرویدادی میباشد.
تحقیق کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .همچنین پژوهش حاضر ،از نظر روش و ماهیت پژوهش از
نوع توصیفی و همبستگی میباشد .توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیفکردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است
و برای شناخت بیشتر شرایط موجود میباشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش ،رابطه بین متغیرها موردنظر است.
پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس دادههای
تاریخی میباشد .از روش پسرویدادی زمانی استفاده میشود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع میپردازد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت
مشترک باشند .هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آن را دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود .جامعه
آماری تحقیق حاضر ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که در یک بازه زمانی
 5ساله ،از سال  1391تا  ،1395جامعه آماری تحقیق میباشند.
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روش نمونهگیری و حجم نمونه آماری
جدول  -1محدودیتهای اعمالشده برای بانکها

شرح محدودیت

ردیف

تعداد

1

تعداد کل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قبل از اعمال محدودیت

32

3

پایان سال مالی آنها آخر اسفندماه هر سال نبوده است.

()4

4

بانکهایی که طی دوره مورد بررسی سال مالی خود را تغییر داده بودند.

()3

6

اطالعات متغیرهای مورد بررسی در کلیه سالهای مورد آزمون موجود نبود.

()5

جمع کل بانکهای باقیمانده

20

به دلیل محدودبودن جامعه آماری ،معیار انتخاب نمونه این تحقیق به روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک میباشد و
از اینرو ،تعداد  20بانک و مؤسسه مالی و اعتباری به عنوان نمونه انتخاب شدند.
تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازهگیری آنها
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقهبندی متغیرها ،تقسیمبندی آنها به متغیر مستقل ،وابسته و کنترلی است.
متغیر وابسته ،متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیشبینی تغییرپذیری آن است .متغیر مستقل ،یک ویژگی و
خصوصیت است که اثر آن بر متغیر وابسته توسط محقق مورد بررسی قرار میگیرد .متغیر کنترلی نیز متغیری است که به
منظور تفکیک اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اثر سایر متغیرها ،مورد بررسی قرار میگیرد (خاکی.)1391 ،
این نوع طبقهبندی به دلیل کاربرد کلی ،سادگی و اهمیت ویژهای که در مفهومیکردن و طرحریزی پژوهش و همچنین
تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است.
متغیرهای پژوهش:
متغیرهای مستقل:
 اندازه هیأت مدیره ()BDSIZEitنحوه اندازهگیری :تعداد اعضای هیأت مدیره
 ترکیب جنسیت در هیأت مدیره ()FEMitنحوه اندازهگیری :تعداد اعضای زن در هیأت مدیره
 تخصص مالی هیأت مدیره ()Aaccتخصص مالی هیأت مدیره که برابر است با تعداد اعضای هیأت مدیره که از دانش مالی برخوردارند.
 نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره ()binditکه از تقسیم تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره باه کال اعضای هیأت مدیره به دست میآید ،منظور از عضو غیرموظف
هیأت مادیره ،عضاوی اسات کاه در شرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد.
متغیر وابسته:
ساختار سرمایه ()Capital Structure
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ساختار سرمایه :نسبت بدهی به کل داراییهای شرکت  iدر سال t
متغیرهای کنترل
در این تحقیق ویژگیهای خاص شرکتها شامل اندازه و اهرم مالی که به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته
شدهاند.
) :اهرم مالی از طریق تقسیم مجموع بدهی شرکت به کل دارایی حاصل میشود .جنسن ()1986

 اهرم مالی (LEVi ,t
نشان داد که سطح باالی بدهی موجب ایجاد مسائل نمایندگی میشود و ما از تقسیم کل بدهیها بر ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام به عنوان نسبت بدهی استفاده کردیم.
 اندازه شرکت(  :) SIZEi.tاندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت به دست میآید فرصتهای رشد ()sagrعبارت است از وضعیت و شرایطی که قابلیت تبدیلشدن به منفعت را دارد
 -سودآوری ()Prof

توان شرکت یا مؤسسه در ایجاد درآمد کافی به گونهای که پس از پرداخت هزینههای جاری ،مبلغی اضافی به نام سود
برای شرکت باقی بماند
مدل پژوهش
مدل  1برای فرضیه :1
capital structur𝑒𝑖𝑡 =α 0+ α1 bindit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit
مدل  2برای فرضیه :2
capital structur𝑒𝑖𝑡 =α 0+ α1BDSIZEit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit
مدل  3برای فرضیه :3
capital structur𝑒𝑖𝑡 =α 0+ α1 femit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit
مدل  4برای فرضیه :4
capital structur𝑒𝑖𝑡 =α 0+ α1 Aaccit + α2 sizeit + α3levit + α4sagrit + α5profit + εit
آمار توصیفی
در این بخش ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی مثل میانگین ،میانه ،نما (مد) و شاخصهای
پراکندگی از قبیل انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی انجام گرفته است.
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جدول  -2آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف

میانگین

میانه

حداک ر

حداقل

ساختار سرمایه

0.027185

0.021972

0.127248

0.000391

0.023459

اندازه هیأت مدیره

5.040000

5.000000

7.000000

0.000000

0.601681

-5.327477

-

0.000000

1.000000

0.000000

0.479372

0.628971

ترکیب جنسیت در
هیأت مدیره

معیار

چولگی

کشیدگی

1.782955

7.460773
51.84445
1.395604

نسبت مدیران
-

غیرموظف در هیأت

1.000000

1.000000

0.000000

0.319058

- 2.446307

6.984416

مدیره
تخصص مالی هیأت

3.838710

5.000000

6.000000

0.000000

2.060447

-1.108925

2.464899

اندازه شرکت

14.60427

14.11827

19.06638

11.85897

1.898899

0.866498

2.869721

اهرم مالی

0.623820

0.664182

1.648045

0.135578

0.263502

0.653540

4.808532

فرصتهای رشد

0.165940

0.139883

0.487586

0.019748

0.120652

0.674763

2.457308

سودآوری

0.125850

0.110226

0.455344

-0.171415

0.123513

0.507093

3.387225

مدیره

میانگین متغیر ساختار سرمایه عدد  0/027میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند.
میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میدهد .همانطور که نتایج نشان میدهد میانه
متغیر ساختار سرمایه برابر با  0/021میباشد که بیانگر این است که نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر
از این مقدار هستند .انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکندگی مشاهدات از
میانگین است؛ بیشترین مقدار این پارامتر برای متغیر ساختار سرمایه برابر با  0/023میباشد.
آزمونهای آماری
همانطور که در باال بیان شد برای تخمین بهترین مدل با استفاده از یکی از روشهای اثرات مشترک ،اثرات ثابت و
اثرات تصادفی ،از آزمون  Fلیمر و در صورت لزوم از آزمون هاسمن استفاده میشود .در ابتدا برای انتخاب بین روش دادههای
تلفیقی و روش دادههای پانل از آزمون  Fلیمر استفاده شده است و فرضیههای آن به صورت زیر میباشد:
روش دادههای تلفیقی = H0
روش دادههای پانل = H1
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جدول  -3نتایج آزمون  Fلیمر
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتیجه 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

برای انتخاب از بین دو نوع الگوی برآورد (تلفیقی و پانل) ،نخست آزمون  Fلیمر را برازش میکنیم .در دادههای تلفیقی،
فرض بر این است که عرض از مبدأها با هم برابراند و در الگوی پانل ،فرض بر این است که حداقل یکی از مبدأها با بقیه
متفاوت است .در آزمون  Fلیمر ،اگر فرضیه صفر رد نشود از الگوی تلفیقی برای برازش دادهها استفاده میکنیم .با توجه به
اینکه  P-valueبهدست آمده از آزمون  Fلیمر در فرضیههای پژوهش کوچکتر از  5درصد است ،به منظور برآورد این مدلها
از مدل دادههای پانل ) (Panelاستفاده خواهد شد.
آزمون هاسمن
بعد از این که م شخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی قابل لحاظکردن ا ست و روش دادههای
ترکیبی برای برآورد مدل پژوهش مناسب است ،باید مشخص شود که خطای تخمین ،ناشی از تغییر در مقاطع است یا این
که در طی زمان رخ داده اسات .در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهایی از دو اثر ثابت و اثر تصاادفی اساتفاده میشاود .در
آزمون ها سمن ،فر ضیه صفر آن مبتنی بر ت صادفیبودن خطاهای برآوردی ا ست که نتایج آن در جدول زیر انعکاس یافته
است.
جدول  -4آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی

نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

آزمون هاسمن

آماره

5.322332

5

0.0378

آزمون هاسمن

آماره

2.577143

5

0.0348

آزمون هاسمن

آماره

2.687121

5

0.0481

آزمون هاسمن

آماره

4.401188

5

0.0432

*سطح خطای  5درصد

با توجه به نتایج آزمون انجام شده (هاسمن) ،احتمال بهدست آمده کمتر از  5درصد بوده و بنابراین باید در مدل
رگرسیونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.
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آزمون مانایی:
جدول  -5آزمون لین و لوین
نام متغیر

آماره

سطح معناداری

اندازه هیأت مدیره

-4.1515

0.0051

ترکیب جنسیت در هیأت مدیره

-6.6815

0.002

نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره

1.7484

0.006

تخصص مالی هیأت مدیره

-7.4613

0.001

اندازه شرکت

5.1623

0.004

اهرم مالی

2.3714

0.009

فرصتهای رشد

8.1378

0.003

سودآوری

-3.8177

0.0006

*سطح خطای  5درصد

با توجه به جدول فوق چون سطح معناداری همه متغیرها از  0/05کمتر است؛ فرضیه صفر مبنی بر نامانایی برای همه
متغیرها رد میشود و تمامی متغیرهای موردمطالعه در سطح مانا هستند.
آزمون فرضیههای تحقیق
 فرضیه اول =H0نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر ندارد.
 =H1نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد.
جدول  -6رابطه مدیران غیرموظف با ساختار سرمایه
ضرایب برآوردی

انحراف برآورد

آماره t

سطح معناداری

-0.030853

0.012248

2.518960

0.1135

اندازه شرکت

-0.001576

0.001334

1.180914

0.2406

اهرم مالی

0.012874

0.009287

1.386328

0.1689

فرصتهای رشد

0.015567

0.020253

0.768619

0.4440

سودآوری

0.010249

0.019741

0.519182

0.6049

C

0.059409

0.021890

2.713985

0.0079

دوربین-واتسون

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره F

سطح معناداری

1.615857

0.480115

0.431185

0.673933

0.000714

نام متغیر
نسبت مدیران غیر
موظف در هیأت مدیره

با توجه به جدول ،آماره دوربین -واتسون برابر با  1.6میباشد و این نشان میدهد به خطاها همبستگی وجود ندارد چرا
که بین  1/5تا  2/5قرار دارد .ضریب تعیین تعدیلشده این آزمون برابر با  0/35میباشد ،که نشان میدهد متغیرهای مستقل
در مدل حاضر میتوانند  35درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی نمایند .به دلیل معناداربودن آماره  Fدر سطح
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خطای  1درصد ،میتوان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب میباشد .ضریب برآوردی متغیر نسبت
مدیران غیرموظف در هیأت مدیره بر ساختار سرمایه برابر با  -0.030853میباشد و بهدلیل اینکه سطح معناداری آماره t
متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  5درصد باالتر است ،میتوان با اطمینان  95درصد وجود ارتباط بین نسبت مدیران
غیرموظف در هیأت مدیره بر ساختار سرمایه را رد کرد.
 فرضیه دوم: =H0اندازه هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر ندارد.
 =H1اندازه هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد.
جدول  -7تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ساختار سرمایه
نام متغیر

ضرایب برآوردی

انحراف برآورد

آماره t

سطح معناداری

اندازه هیأت مدیره

-0.011947

0.004264

2.801696

0.0062

اندازه شرکت

-0.000972

0.001304

-0.745347

0.4579

اهرم مالی

0.009948

0.009140

1.088322

0.2792

فرصتهای رشد

0.007311

0.020074

0.364184

0.7165

سودآوری

0.011750

0.019628

0.598625

0.5509

C

-0.030360

0.029511

-1.028765

0.3062

دوربین-واتسون

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره F

سطح معناداری

1.788711

0.393702

0.345495

1.943736

0.000048

با توجه به جدول ،آماره دوربین – واتسون برابر با  1/8میباشد و این نشان میدهد به خطاها همبستگی وجود ندارد،
چرا که بین  1/5تا  2/5قرار دارد .ضریب تعیین تعدیلشده این آزمون برابر با  0/39میباشد ،که نشان میدهد متغیرهای
مستقل در مدل حاضر میتوانند  39درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی نمایند .به دلیل معنادار بودن آماره  Fدر
سطح خطای  1درصد ،میتوان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب میباشد .ضریب برآوردی متغیر اندازه
هیأت مدیره بر ساختار سرمایه برابر با  -0.011947میباشد که نشان میدهد بین متغیر اندازه هیأت مدیره و ساختار سرمایه
رابطه منفی و معکوس وجود دارد ،یعنی با افزایش اندازه هیأت مدیره ،ساختار سرمایه کاهش مییابد .بهدلیل اینکه سطح
معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  5درصد پایینتر است ،میتوان با اطمینان  95درصد وجود تأثیر
اندازه هیأت مدیره بر ساختار سرمایه را تأیید کرد.
 فرضیه سوم: =H0ترکیب جنسیت هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر ندارد.
 =H1ترکیب جنسیت هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد.
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جدول  -8آزمون تأثیر ترکیب جنسیت هیأت مدیره بر ساختار سرمایه
نام متغیر

ضرایب برآوردی

انحراف برآورد

آماره t

سطح معناداری

اندازه هیأت مدیره

-0.000993

0.005301

-0.187252

0.8519

اندازه شرکت

-0.001009

0.001361

-0.741421

0.4603

اهرم مالی

0.010335

0.009860

1.048201

0.2972

فرصتهای رشد

0.012053

0.021397

0.563326

0.5746

سودآوری

0.006331

0.020399

0.310374

0.7570

C

0.033021

0.019839

1.664485

0.0993

دوربین – واتسون

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

سطح معناداری

1.605577

0.418388

0.333826

0.352166

0.000085

ضریب برآوردی متغیر ترکیب جنسیت هیأت مدیره بر ساختار سرمایه برابر با  -0.000993میباشد و بهدلیل اینکه
سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  5درصد پایینتر است ،میتوان با اطمینان  95درصد وجود
تأثیر ترکیب جنسیت هیأت مدیره بر ساختار سرمایه را رد کرد.
 فرضیه چهارم: =H0تخصص مالی اعضاء هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر ندارد.
 =H1تخصص مالی اعضاء هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد.
جدول  -9تأثیر تخصص مالی اعضا هیأت مدیره بر ساختار سرمایه
ضرایب برآوردی

انحراف برآورد

آماره t

سطح معناداری

0.000113

0.001239

0.090860

0.0278

اندازه شرکت

-0.001452

0.001410

-1.029441

0.3061

اهرم مالی

0.015930

0.010891

1.462615

0.1472

فرصتهای رشد

0.017473

0.021656

0.806849

0.4220

سودآوری

0.014119

0.022214

0.635595

0.5267

C
دوربین – واتسون

0.034770

0.021937

1.584945

0.1166

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

سطح معناداری

1.553937

0.337978

0.317311

1.64512

0.004623

نام متغیر
تخصص مالی اعضاء
هیأت مدیره

با توجه به جدول ،آماره دوربین – واتسون برابر با  1/5میباشد و این نشان میدهد به خطاها همبستگی وجود ندارد
چرا که بین  1/5تا  2/5قرار دارد .ضریب تعیین تعدیلشده این آزمون برابر با  0/33میباشد ،که نشان میدهد متغیرهای
مستقل در مدل حاضر میتوانند  33درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی نمایند .به دلیل معنادار بودن آماره  Fدر
سطح خطای  1درصد ،میتوان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب میباشد.
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ضریب برآوردی متغیر تخصص مالی اعضاء هیأت مدیره بر ساختار سرمایه برابر با  0.000113میباشد که نشان میدهد
بین متغیر تخصص مالی اعضاء هیأت مدیره بر ساختار سرمایه ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،یعنی با افزایش تخصص
مالی اعضاء هیأت مدیره ،ساختار سرمایه افزایش مییابد .به دلیل اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از
سطح خطای  5درصد پایینتر است ،میتوان با اطمینان  95درصد ،وجود تأثیر تخصص مالی اعضاء هیأت مدیره بر ساختار
سرمایه را تأیید کرد.
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات


نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق :نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر
دارد .در حالی که ،طبق یافتههای موجود مبنی بر نقش مدیران غیرموظف به عنوان افرادی مستقل در کاهش
مسائل نمایندگی ،انتظار میرفت رابطه معناداری میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ساختار سرمایه
وجود داشته باشد .دالیل احتمالی آن را میتوان متغیرهای داخلی و خارجی مانند نوع صنعت ،چرخه عمر
متفاوت شرکتها ،قرار گرفتن در کشورهای مختلف ،روششناسیهای متفاوت در پژوهشها و دیدگاههای متضاد
درباره مشارکت هیأت مدیره در تصمیمگیری دانست .از دالیل دیگر نیز ،عدم استقالل کافی مدیران غیرموظف
برای اعمال نقش نظارتی آنها است.



نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق :اندازه هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد .تحلیل ضرایب مدل
رگرسیون نشان داد که بین اندازه هیأت مدیره و ساختار سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد .وجود رابطه
منفی نشان میدهد که شرکتهای با تعداد کمتر اعضای هیأت مدیره ،به دلیل ساختار راهبری ضعیفتر ،باید از
بدهی بیشتری برای کاهش مسائل نمایندگی ،استفاده کنند.

نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق :ترکیب جنسیت هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد .این یافته با
یافتههای پژوهش خدادادی و تاکر ( )1391مطابقت دارد.
نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق :تخصص مالی اعضاء هیأت مدیره بر ساختار سرمایه در بانکها تأثیر دارد که با
یافتههای پژوهش خدادادی و تاکر ( )1391مطابقت دارد.
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق:
 تأکید بر اهمیت برخی از ویژگیهای هیأت مدیره مانند اندازه هیأت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل به عنوانعوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاران
 ایجاد زمینههای الزم برای حضور اعضای غیرموظف در هیأت مدیره بانکها به طور مستقل و اثرگذار به شرکتها پیشنهاد میشود سوابق علمی و تجربی مدیران عامل شرکت را از طریق سایت بانک افشا نمایند تا افرادذینفع بتوانند از این اطالعات استفاده نمایند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا نماید.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 -1پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به بررسی تأثیر ترکیب و ساختار هیأت مدیره و ویژگیهای آن بر ساختار سرمایه
در شرکتهای بورسی و فرابورسی بپردازند.
 -2سایر ویژگیهای هیأت مدیره بررسی شود.
 -3پیشنهاد میشود متغیر تعدیلگر نوع صنعت بر این رابطه سنجیده شود.
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نقش کسبوکارهای مبتنی بر بازاریابی محتوایی بر اعتماد و مشارکت مصرفکنندگان

منیره عیوضی لوشکانی
دانشآموخته دوره  ،Post DBAمؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
m.eyvazi@imcc.ir

چکیده
به طور کلی مبحث بازاریابی دیجیتال و انواع آن به ویژه بازاریابی محتوایی در حوزه کسبوکارهای دیجیتالی و الکترونیکی
حال حاضر ،حیطهای نوین و کمتر کار شده در میان پژوهشهای داخلی است .از سوی دیگر ،جستجوها نشان میدهد که
تحقیقات موجود در این زمینه صرفاً ابعاد این سبک نوین بازاریابی دیجیتال را مبنا قرار داده و پیرامون عواملی که بتوانند بر
ایجاد پارامترهای رفتاری مهم مصرفکنندگان مانند اعتماد و مشارکت آنان در بستر کسبوکارهای الکترونیکی تمرکز نمایند،
پژوهشی انجام نشده است و خالء پژوهشی در این زمینه وجود دارد .بنابراین دانستن اینکه چه عواملی میتوانند با توجه به
وضعیت کنونی حرکت کسبوکارها به سمت بازاریابی دیجیتالشدن ،موجد و تقویتکننده مشارکت و اعتماد مشتریان در
محیطهای الکترونیکی و شبکههای اجتماعی باشند و هر یک از این عوامل در چه حالتی میتوانند برای هر دو طرف مبادله
مفید باشند ،میتواند تا حدودی این خالء را برطرف نماید .در پژوهش حاضر ،با تکیه بر مرور ادبیات و مقاالت موجود در این
زمینه ،سعی شده است تا حدودی به پاسخ این سؤال پرداخته شود.
واژگان کلیدی :کسبوکارهای دیجیتال ،بازاریابی محتوایی ،اعتماد مصرفکنندگان ،مشارکت مصرفکنندگان.
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مقدمه
بازاریابی و شناسایی نیازهای مشتریان ،ارتباط تنگاتنگی با شناسایی دنیای اجتماعی ،محیط رقابتی ،افزایش برندها و
رشد انتظارات مشتریان داشته است و شرکتها را در عرصه مشتریمداری و حفظ مشتریان به چالش کشیده است .مبانی و
مدلهای بازاریابی سنتی احتماالً برای امروز جوابگو نیستند و باید راهحلهای جدیدی ارائه شوند که یکی از این راهحلها
توسط بازاریابی محتوایی 1ارائه شده است (شکوری و محمدی.)1397 ،
بازاریابی محتوایی ،روشی از بازاریابی است که در آن سازمان ،به منظور جذب و دستیابی به مخاطبان ،محتوایی ارزشمند
و متناسب با شرایط (شامل فرهنگ ،عالیق مخاطب و  )...به صورتی مستمر ایجاد و منتشر میکند ،با این هدف که اعمال
مشتریان تبدیل به رفتاری سودبخش برای سازمان شود .بازاریابها معتقدند امروزه مشتریها هوشمندی بیشتری دارند و به
راحتی نمیتوان با گذاشتن بنرها ،تبلیغات تصویری و خارج از اراده آنها ،آنان را به خریدار تبدیل کرد .امروزه مشتری میداند
به دنبال چیست و مسیر کسب اطمینان را نیز میداند .بهترین کار این است که برای او محتوایی تولید کنیم که دوست دارد.
در حقیقت همراه او شده و اطالعاتی که نیاز دارد به او داده میشود و از این طریق هم تبلیغات مناسبی داشته و هم اعتماد
مشتری جلب شده است .اینگونه مشتریان قابلیت تبدیلشدن به مشتری همیشگی و وفادار را بسیار بیشتر از سایر روشهای
سنتی دارند (دوستیشکیب و انصاری.)1395 ،
تجربه برندها ی معتبر دن یا در اجرای طرح های بازاریابی محتوایی 2در صفحات شبکه های اجتماعی آنها و نیز
وب سایت هایشان ،نشان دهنده رویکردی مهم و رو به رشد برای تقویت آگاهی مصرف کننده ،تعامل بیشتر ،اعتماد
بیشتر و خلق ارزش بیشتر برای مشتریان در زمینه بازاریابی محتوایی به عنوان یک بعد از بازاریابی دیجیتال است
(.) Hollebeek and Macky, 2019

بازاریابی محتوایی یکی از رویکردهای بازاریابی دیجیتال است که به تولید محتوای گیرا و مجابکننده و توزیع آن برای
جلب توجه ،جذب و درگیرکردن یک گروه مشخص هدف از مخاطبان ،با هدف برانگیختن اقدامهای سودآور در مشتریان
تمرکز دارد .این نوع از بازاریابی که در شبکههای اجتماعی و وبسایتهای تجاری بیشترین کاربرد را دارد ،به فرآیند شناسایی،
پیشبینی و برآوردن نیازهای بیشتر مشتریان از طریق محتوای دیجیتالی مربوط به محصول یا برند منجر میگردد
(.)Carranza, 2017

این نوع بازاریابی در واقع نوعی بازاریابی مبتنی بر رابطه بین مشتریان و کاربران با برندها و محصوالت مدنظرشان در
زمینه و بستر شبکههای اجتماعی است .این سبک از بازاریابی ،سببساز توسعه ارتباطات مصرفکننده با شرکتها در محیط
دیجیتال و افزایش دلبستگی به برندها بوده و در نتیجه به عملکرد خوب کسبوکار کمک میکند .بنابراین محققان معتقدند
بازاریابی محتوایی ،ادراک برند توسط مصرفکننده و در نهایت فروش را تقویت میکند و موجبات توسعه مشارکت ،اعتماد و
راههای ارتباطی به طور مستقیم و در بلندمدت فروش را توسعه میدهد .بنابراین بازاریابی محتوایی دیجیتال براساس نظریه
مبادله اجتماعی ،یک نوع تبادل ارزش برای هر دو طرف ،یعنی کسبوکار دیجیتال و مشتریان در محیط الکترونیکی است
(.)Ashley and Tuten, 2015

محققان اعتقاد دارند خلق ارزش مشترک برای مشتری و کسبوکار و ایجاد اعتماد در اثر مشارکت بین مشتریان و
کسبوکار در فضای الکترونیک میتواند از پیامدهای این سبک بازاریابی دیجیتال باشد (.)Hollebeek and Macky, 2019
امروزه مشتریان به طور چشمگیری رفتارشان را همراستا با فناوری و محیط اقتصادی دنیا تغییر دادهاند .آنها حجم زیادی
1 Content Marketing
)2 Digital Content Marketing (DCM
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از اطالعات را به دست میآورند ،از محصوالت باخبر و با آنها آشنا میشوند ،آگاهی خود را نسبت به محصول پیش از تماس
با فروشنده افزایش میدهند ،از فرآیند تبلیغات و جزئیات اجرایی و عملیاتی آن آگاهی مییابند و به راحتی تحت تأثیر آن
قرار نمیگیرند و اعتمادشان را به تبلیغات از دست میدهند .از طرفی ،محصوالت و خدمات سفارشی را ترجیح داده و
کانالهای خرید خود را تغییر میدهند .این موارد افزون بر گرانشدن بسترهای سنتی تبلیغات ،قواعد بازاریابی را تغییر داده
است (.)Patel, 2016

بنابراین کسبوکارهای تولیدی و خدماتی برای اینکه از عهده تغییرات تقاضا و نیاز مشتریان خود برآیند ،مجبور به
اصالح یا حتی تغییر روشهای بازاریابی ،خطمشیهای ایجاد نشان تجاری ،فعالیتهای ارتباطی با مشتریان خود و اقتباس
جدیدترین گرایشهای بازاریابی هستند .بازاریابی محتوایی یا راهبرد بازاریابی از طریق محتوای دیجیتال از جدیدترین
راهبردهای بازاریابی است که با تولید و توزیع محتوای ارزشمند ،مرتبط و موثق ،جذب مشتریان را به دنبال

دارد ( Pulizzi,

 .)2013بنابراین انتظار میرود که تمرکز این راهبرد بر تغییر و بهبود رفتار مشتریان احتمالی و تبدیل آنها به مشتریان و
خریداران وفادار و مشارکتکننده از طریق تولید محتوای با ارزش باشد .به عبارت دیگر ،هدف کلیدی بازاریابی محتوایی،
آگاهی و تقویت نشان تجاری ،تشویق و تبدیل مشتریان بالقوه به خریداران مشارکتجو ،وفادار و معتمد است .چیزی که هر
صنعت و کسبوکاری به آن نیاز دارد (ناصری.)1397 ،
اما این سؤال مطرح است که آیا میتوان انتظار داشت که اعتماد و مشارکت در زمینه بازاریابی محتوایی محقق گردد و
کسبوکارهای مبتنی بر بازاریابی محتوایی دیجیتال بتوانند به اعتماد و مشارکت مصرفکنندگان دست یابند؟ چگونه
ارتباطات در بازاریابی محتوایی مشارکت مشتریان را بر میانگیزاند؟ چه عواملی اعتماد مشتریان برای فعالیت و مشارکت
بیشتر در زمینه بازاریابی محتوایی را موجب میشوند؟
در این مقاله به مرور ادبیات موجود در زمینه نقش بازاریابی محتوایی که از انواع بازاریابی دیجیتال محسوب میشود،
پرداخته و سعی میشود در پایان به پیشنهاد مدلی در این زمینه بیانجامد.
ادبیات نظری
بازاریابی محتوایی ،تعاریف ،ابعاد و مزایا
بازاریابی محتوایی دیجیتال بر پایه یک میل باطنی و کامل برای افزودن ارزش به زندگی مصرفکننده ،به صورت قابل
اعمال ،بنا شده است (برای مثال ،با آموزشدادن به آنها درباره کاربرد یک برند) و به این صورت ،اکتساب یا حفظ مصرفکننده
را تسهیل میکند ( .)Taylor, 2012از زمانی که این عبارت در حدود سال  2001برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت،
بازاریابی محتوایی دیجیتال در میان بازهای از بخشها شامل برندهای بادوام مصرفکنندگان (برای مثال )BMW
( ،)Wakefield, 2012کاالهای بستهبندی شده (برای مثال تورتونز؛  )Davis, 2016و خدمات (برای مثال فیتنس فرست؛
 )Wright, 2016مورد استفاده قرار گرفته است .این مفهوم ،به گونهای طراحی شده تا بتواند روابط مشتری را شکل داده،
بهبود بخشیده یا حفظ کند (مربوط به آینده) .بازاریابی محتوایی دیجیتال را میتوان برای تقویت آگاهی برند ،مشارکت،
اعتماد و تبدیلکردن یا تقویتکردن برتری رقابتی فروش ،ارائه خدمات به مشتری (بهبودیافته) یا مشارکت در توسعه وفاداری
مشتری مورد استفاده قرار داد ( .)Kakkar, 2017, Holliman and Rowley, 2014در حالی که بازاریابی محتوایی
دیجیتال ،ارتباط زیادی با عنصر ترویج ترکیب بازاریابی دارد ،محتوای آن را میتوان به عنوان محصولی کامالً مجزا در نظر
گرفت (.)Steck, 2016
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محققان اعتقاد دارند بازاریابی محتوایی یک حامل رو به رشد و حائز اهمیت برای تقویت آگاهی مصرفکننده ،مشارکت،
تبدیل به پیشرو فروش ،اعتماد و وفاداری به شمار میرود .در همین راستا ،براساس درآمد جهانی بازاریابی محتوایی دیجیتال
که از  87/2میلیارد دالر در  2009به  144/8میلیارد دالر در  2014افزایش پیدا کرده ،پیشبینی میشود که به 313/4
میلیارد دالر تا سال  2020برسد ( .)Statista, 2017بازاریابی محتوایی دیجیتال که به عنوان فرآیند مدیریتی که مسئول
شناسایی ،پیشبینی و سودآوری ملزومات مشتری از طریق محتوای دیجیتال مربوطه تعریف شده است (،)Rowley, 2008
به عنوان یک ابزار بازاریابی رابطهای مهم در نظر گرفته میشود؛ یعنی توانسته در توسعه ارتباط مصرفکننده و اتصال به
برندها ،نقش ایفا کرده و به این صورت در عملکرد شرکت نقش حائز اهمیتی داشته باشد (.)Carranza, 2017

برخالف تبلیغات که به گونهای طراحی میشوند تا مصرفکننده را متقاعد نماید پیشنهادات کانونی را خریداری کند،
بازاریابی محتوایی دیجیتال بر افزایش درک مشتری از برند یا شرکت ،با افزودن ارزش به زندگیشان (همانند آموزش به آنها
درباره برند از طریق نامههای الکتریکی ،کتابهای الکترونیکی ،کوییزها ،بالگها یا پادکستها) ( Jarvinen &Taiminen,

 )2016متمرکز است؛ یعنی در حالی که تبلیغات تالش میکنند فروش را در کوتاهمدت تقویت کنند ،بازاریابی محتوایی
دیجیتال ،هنر برقراری ارتباط با مشتری (آیندهنگر) بدون فروش محصوالت (چه به صورت مستقیم و چه به صورت
غیرمستقیم) است ( .)Bicks, 2016بنابراین در حالی که بازاریابی محتوایی دیجیتال (همانند تبلیغات) تالش میکند تا درک
مصرفکننده از برند و در نهایت ،فروش را تقویت کند (برخالف تبلیغات) ،این کار را از طریق توسعه مشارکت مصرفکننده،
اعتماد و روابط انجام میدهد که در واقع میتواند به صورت مستقیم ،فروش را در طوالنیمدت افزایش دهد .بنابراین ،بازاریابی
محتوایی بر پایه تبادل زمینههای نظری است و ارائه محتوای ارزشمند و مستمر به خریداران (آیندهنگر) باعث میشود که
این عوامل با به دستآوردن وفاداری آتی مشتریان از اعمال خود پاداش بگیرند (.)Blau, 1964

بازاریابی محتوایی فعالیتهایی را نشان میدهد که از طریق پلتفرمهای دیجیتال (آنالین) اجرا میشود (شامل وبسایت
شرکت ،جوامع مجازی ،بالگ ،وبالگها ،رسانههای اجتماعی و  .)Breidbach, 2014( )...فرمتهای نمونه محتوا شامل
نامههای خبری ،پادکستها ،مجلههای الکترونیکی ،جریان ویدئوی زنده ،کوئیز ،اینفوگرافیک ،نمونههای قابل دانلود یا
چکلیستها ،مطالعات موردی ،کنفرانسهای مجازی ،وبینارها و محتواهایی که برای مشترکان در دسترس است ،میباشد.
( .)Harris, 2017با توجه به دسترسپذیری باالی کانالهای دیجیتال با هزینه نسبتاً پایین ،بازاریابی محتوایی دیجیتال ،یک
حالت از بازاریابی محتوا است که سریعترین رشد را نشان میدهد (.)Elkin, 2017
نقاط قوت بازاریابی محتوایی دیجیتال مبتنی بر شرکت ،شامل مشارکت بیشتر مخاطبان با هزینه بازاریابی کمتر است
که میتواند متعاقباً نیاز برای تبلیغ و فعالیتهای فروش شخصی را کاهش دهد ( .)Duhon, 2015برای مصرفکنندگان،
بازاریابی محتوایی دیجیتال میتواند دستیابی به محتوایی که بیشترین ارتباط را با نیازهای شخصیشان دارد ،بهبود ببخشد
(شامل ارائه فرصتهایی برای یادگیری مرتبط با برند ،سرگرمی یا راحتی بیشتر (برای مثال ،از طریق صرفهجویی در زمان)
که منجر به ارزش بیشتر میشود (.)Lied, 2011

با تمام این اوصاف ،برخالف اهمیت روزافزون بازاریابی محتوایی دیجیتال ،درک درستی از تأثیرات آن بر رفتار
مصرفکننده به ویژه در ابعاد مشارکت و اعتماد وجود ندارد که میتواند شکاف دانشی مهمی را ایجاد نماید .بنابراین برای
پرکردن این شکاف دانشی ،باید به شناسایی عواملی که این درک را ایجاد میکنند ،پرداخت.

مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین
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پیشینه تجربی
تحقیق در مورد بازاریابی محتوایی ،یک حوزه جدید در کسبوکارهای دیجیتال است .اما تحقیقاتی که در زمینه خلق
نمادهای رفتار مصرفکننده مانند اعتماد و مشارکت در اثر این نوع بازاریابی تحت کسبوکارهای نوین باشد ،کمتر انجام شده
است .به عنوان مثال هلبک و مککی ( )Hollebeek and Macky, 2019در تحقیقی با عنوان "نقش بازاریابی محتوای
دیجیتال در رشد مشارکت ،اعتماد و ارزش مصرفکننده :چارچوب ،پیشنهادات بنیادین و مفاهیم" ،عنوان کردهاند در
چشمانداز تعامالت آنالین و در حال رشد مصرفکننده و شرکت ،بازاریابی محتوای دیجیتال که هدفش رشد مشارکت برند
مصرفکنندگان و اعتماد است ،در حال توسعه میباشد .با این وجود ،علیرغم عالقه روزافزون متخصصان ،مطالعات بازاریابی
محتوای دیجیتال دانشگاهی به کندی رشد میکند که موجب شکاف عمیق دانشی میشود .بر مبنای یک بررسی گسترده،
محققان بازاریابی ،محتوای دیجیتال را به عنوان ایجاد و انتشار محتوای مناسب و ارزشمند مرتبط با برند به مشتریان فعلی
یا آینده در پلتفرمهای دیجیتال برای توسعه مشارکت ،اعتماد و روابط برند مطلوب (در مقابل ترغیب مستقیم مصرفکنندگان
به خرید) مفهومسازی کردهاند .در این تحقیق همچنین یک چارچوب مفهومی توسعه یافته است که ادبیات مهم بازاریابی
محتوای دیجیتال مبتنی بر مصرفکننده را شناسایی میکند که شامل انگیزههای مبتنی بر عملکردهای آگاهانه استفاده و
لذت ،مطلوبیت و اصالت برای تعامالت بازاریابی محتوای دیجیتال میباشد .پیامدهای درجه اول درون تعاملی بازاریابی
محتوای دیجیتال عبارتاند از مشارکتهای شناختی ،عاطفی و رفتاری مصرفکننده که به ترتیب موجب رشد ،معنابخشی،
هویت و رفتار شهروندی مرتبط با برند میشود .این موارد در نوع خود منجر به پیامدهای درجه دوم و برونتعاملی بازاریابی
محتوای دیجیتال شامل اعتماد و نگرش به برند میشوند که به ترتیب در توسعه بازاریابی محتوای دیجیتال درجه سوم نقش
دارند که شامل پیامدهای مبتنی بر ارزش مصرفکننده و ارزش ویژه برند مبتنی بر شرکت میباشد .محققان نتایج خود را
در یک مجموعه از اصول بنیادی مرتبط با بازاریابی محتوای دیجیتال خالصه نموده و با جمعبندی پیامدهای کلیدی آنالیز
خود ،بحث و نتیجهگیری نمودهاند .در همین راستا ،میر و همکاران ( )Meire et al., 2019در تحقیقی با عنوان "نقش
محتوای تولیدشده توسط بازاریاب در بازاریابی مشارکت مشتری" ،عنوان کردهاند علیرغم اهمیت نشان داده شده احساس
مشتری در رسانههای اجتماعی برای پیامدهایی از قبیل رفتار خرید و استفاده روزافزون شرکتها از ابتکارهای جذب مشتری،
با کمال تعجب تعداد کمی از مطالعات به بررسی توانایی شرکتها در تأثیرگذاری بر احساسات تعامل دیجیتال مشتریان
پرداختهاند .بسیاری از شرکتها تعاملهای آفالین خریداران را ردیابی میکنند ،محتوای آنالین را طراحی میکنند تا با
تجارب مشتریان مطابقت داشته و عملکرد متنوعی را در حین وقایع ایجاد کنند و این مسئله این امکان را میدهد که محتوای
تولید شده توسط بازاریاب را متناسب با نتایج رویداد سازگار نمایند .این مطالعه به بررسی نقش ابتکارهای تعامل رسانههای
اجتماعی شرکتها در حوادث تعامل تجربی مشتریان در تأثیر بر احساسات تعامل دیجیتالی مشتریان میپردازد .نتایج حاکی
از آن است که بازاریابان میتوانند بر احساسات تعامل دیجیتالی مشتریان فراتر از ابعاد مدنظر خود در طی تعامل با مشتری
تأثیر بگذارند و برای نتایج رویداد نامطلوب ،محتوای تولیدشده توسط بازاریاب اطالعاتی ،بیش از محتوای احساسی ،میتواند
احساسات مشتری را تقویت کند .این مطالعه همچنین نقش احساسات را به عنوان شاخص برجسته برای ارزش زندگی
مشتری در بازاریابی محتوایی برجسته میکند.
مولر و کریستان ( )Muller and Christandl, 2019در تحقیقی با عنوان "محتوا پادشاه است  -اما پادشاه پادشاهان
کیست؟ تأثیر بازاریابی محتوا ،محتوای حمایت مالی و تولید شده توسط کاربر بر روی پاسخهای تجاری" ،عنوان کردهاند
علیرغم تمرکز روزافزون در بازاریابی محتوا به عنوان ابزار نوین بازاریابی ،تحقیقات در این مورد پراکنده است .مقایسه بازاریابی
محتوا با سایر اشکال محتوا ،یعنی محتوای حمایت مالی و تولیدشده توسط کاربران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و این
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در حالی است که این نوع محتوا از اهمیت باالیی برای استراتژی بازاریابی یک شرکت برخوردار است .با توجه به این شکاف
تحقیقاتی ،این مطالعه به بررسی چگونگی درک انواع مختلف محتوا و چگونگی تأثیرگذاری بر پاسخهای برند از طریق دانش
ترغیب شده از طریق محتوا میپردازد و در این راستا یک مدل میانجیگری ایجاد شده است که فرض میکند انواع مختلف
محتوا منجر به دانش متقاعدکننده مفهومی متفاوت میشود که در نتیجه بر اثبات دانش ترغیبی و نگرشی مشتری تأثیر
میگذارد و به نوبه خود منجر به نگرشهای مختلف نسبت به برند میشود .پلسیس ( )Du Plessis, 2017نیز در تحقیقی
با عنوان "نقش بازاریابی محتوا در جوامع محتوایی رسانههای اجتماعی" ،عنوان کردهاند بازاریابی محتوا به یک روش برتر در
بازاریابی در ارتباطات دیجیتال مارکتینگ تبدیل شده است و از طریق ایجاد و بهاشتراکگذاری محتوای جذاب در رسانههای
اجتماعی که باعث تقویت زندگی روزمره میشود ،از دیدگاه مصرفکنندگان برای ایجاد روابط استفاده میکند .تحقیقات
موجود در مورد جوامع رسانههای اجتماعی عمدتاً بر بازاریابی رسانههای اجتماعی و دیدگاههای مجازی از مارک تجاری
مجازی متمرکز شده است ،در حالی که نقش ارزشمند و محجوب بازاریابی محتوا در جوامع رسانههای اجتماعی عمدتاً نادیده
گرفته شده است .هدف از این تحقیق بررسی نقش بازاریابی محتوا در جوامع رسانههای اجتماعی برای تعامل با مخاطب هدف
به صورت ذاتی بوده است و نتایج سه دسته از دادهها یعنی ساخت جوامع محتوایی ،محتوای خاص برای پلتفرم و کانالهای
ایجاد تفاهم را برای بهبود روابط با مشتریان پیشنهاد داده است .متأسفانه ،این چیزی است که بازاریابی محتوا را ،بسته به
تجربیاتی که مشتریان با این شرکت ،محصوالت و خدمات آن داشتهاند به یک شمشیر دو لبه تبدیل میکند  -مثبت یا منفی.
اگر کاربران پیامهای مثبتی را در مورد شرکت ارسال کنند ،نشان میدهد که شرکت در حال انجام کار درست است .برعکس،
اگر پیامها منفی باشند ،میتواند به اعتبار و تصویر شرکت آسیب جبرانناپذیری وارد کنند .از اینرو ،شرکتها باید این پیامها
را جدی بگیرند زیرا درک مصرفکنندگان نسبت به برندها را شکل میدهند.
این مقاله مروری بر متاسنتز برای بازاریابی محتوا و توضیح چگونگی تأثیر اینترنت و رسانههای اجتماعی بر ایجاد
محتوای مناسب بر محصوالت و خدمات شرکت متمرکز شده است .در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی ارائه شود تا
شرکتها را قادر به توسعه و استفاده از محتوای خودشان و همچنین محتوایی که توسط مشتریان آنها تولید میشود کند و
باعث افزایش ترافیک بازدید و سودآوری تجارت شود.
بانپیس و صابری هارون ( )Bunpis and Saberi Haron, 2014در تحقیقی با عنوان "تأثیر بازاریابی محتوا بر روی
نام تجاری مشتریمحور در فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی گیاهی تایلند" ،عنوان کردهاند رشد صنایع بهداشتی
و زیبایی نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی دارد .تایلند یکی از بزرگترین بازارهای گیاهی است .بسیاری از کارآفرینان تایلندی
برای افزایش آنالین به تولید لوازم آرایشی تایلندی توجه میکنند و کانالهایی برای دستیابی به گروههای هدف خود از بین
شرکتهای کوچک و متوسط انتخاب میکنند.
بازاریابی محتوایی یکی از تکنیکهای ایجاد تعامل با نام تجاری مشتری است ،اما هنوز یک شکاف پژوهشی در آن دیده
میشود .از اینرو ،برای محدودکردن این شکاف پژوهشی ،تحقیق موردنظر با هدف بررسی پیشزمینه دانش در مورد تأثیر
بازاریابی محتوا بر تعامل برند مشتری به سمت فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی گیاهی در تایلند انجام شده است.
این مطالعه بر بررسی اسناد متمرکز شده است .نتیجه این مقاله بینشهای بنیادی و گسترش دانش در مورد نام تجاری
مشتری و بازاریابی محتوا را ارائه میدهد که ممکن است برای هدایت مطالعه آینده استفاده شود .عالوه بر این ،این امر منجر
به افزایش تمایل مشتریان میشود که به نوبه خود خرید آنالین و درآمد شرکتهای کوچک و متوسط را افزایش میدهد.
مالتوس ( )Malthouse, 2013نیز در تحقیقی با عنوان "مدیریت روابط مشتری در عصر رسانههای اجتماعی :معرفی مدیریت
روابط با مشتریان اجتماعی" ،عنوان نمودهاند به طور سنتی مدیریت ارتباط با مشتریان به شرکتی که مدیریت روابط با
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مشتریان را بر عهده داشته است ،اشاره کرده است .اما ظهور رسانههای اجتماعی که مشتریان توانمند را به هم متصل میکند،
این چالش اساسی را به تصویر میکشد .در این مقاله به بررسی چگونگی سازگاری مدیریت روابط با مشتریان با ظهور
رسانههای اجتماعی نیز پرداخته شده است .همگرایی رسانههای اجتماعی و مدیریت روابط با مشتریان ،مشکالت و فرصتهایی
را ایجاد میکند که مورد بررسی قرار میگیرد .محققان این بحث را پیرامون "خانه جدید مدیریت روابط با مشتریان اجتماعی"
ترتیب دادهاند و در مورد چگونگی تأثیرگذاری رسانههای اجتماعی در موارد اصلی (یعنی کسب ،نگهداری و خاتمه) و پشتیبانی
از مناطق ارتباط تجاری (یعنی مشتریان ،فناوری اطالعات ،ارزیابی عملکرد ،معیارها و استراتژی کلی بازاریابی) بحث کردهاند.
مشکالت موجود در این بحث شامل عدم کنترل سازمان بر انتشار پیام ،مجموعه دادههای بزرگ و بدون ساختار ،حریم
خصوصی ،امنیت دادهها ،کمبود نیروی انسانی واجد شرایط ،اندازهگیری نرخ بازگشت از ابتکارات بازاریابی رسانههای اجتماعی،
استراتژیهایی برای مدیریت کارمندان ،ادغام نقاط تماس مشتری و بازاریابی محتوا بوده است.
در تحقیقات داخلی نیز ناصری و همکاران ( )1397در تحقیقی با عنوان "بررسی مقایسهای مدلهای بازاریابی محتوایی
از نظر مراحل و فرآیند اجرا" ،عنوان کردهاند محتوای جذاب یکی از سه دلیلی است که مردم نشانهای تجاری را در رسانههای
اجتماعی دنبال میکنند .چنین محتوایی از آنجا که کاربران را آموزش و نسبت به خرید متقاعد میسازد از اهمیت باالیی
برخوردار است و بازاریابی براساس آن مستلزم چارچوب و مدل مشخصی است که فرآیندهای الزم برای انجام آن را تبیین
کند .از اینرو ،این پژوهش با هدف بررسی مقایسهای انواع مدلهای بازاریابی محتوایی از نظر مراحل و فرآیند اجرا به دنبال
شناسایی و تبیین مراحل و فرآیندهای اصلی بازاریابی محتوایی و درک بهتر آن میباشد .رویکرد پژوهش ،اکتشافی است و از
روش کتابخانهای جهت شناسایی و بررسی مدلهای بازاریابی محتوایی استفاده میکند .یافتهها از بررسی و مقایسه  9مدل
فرآیندی بازاریابی محتوایی ،چهار مرحله "برنامهریزی ،تولید ،توزیع و سنجش" را بهعنوان اصلیترین مراحل بازاریابی
محتوایی نشان میدهند .بررسیها نشان داده است از میان مدلهای موردبررسی ،مدل دیدنر دربرگیرنده چهار مرحله اصلی
شناساییشده است که میتوان از آن بهعنوان مدلی ساده و جامع برای اجرا و پیادهسازی بازاریابی محتوایی نام برد .همچنین
قنبرزاده و همکاران ( )1397در تحقیقی با عنوان "تأثیر بازاریابی محتوایی بر تمایل به خرید اینترنتی در شرکت ایرانسل"،
عنوان کردهاند امروزه بازاریابی بهعنوان اصلیترین موضوع برای رقابت و رشد در بین تمامی شرکتها مطرح میباشد و با
توجه به رشد روزافزون علم ،تغییر عادات و رفتار مشتریان ،این حوزه اهمیت بیشتری به خود گرفته است .امروزه بازاریابی
باید به هدفی فراتر از فروش محصول که خشنودی و در نهایت وفاداری مشتریان است دست یابد .پژوهش حاضر با هدف
بررسی تأثیر بازاریابی محتوایی بر تمایل به خرید اینترنتی در شرکت ایرانسل انجام شده است .پژوهش از حیث هدف،
کاربردی و روش تحقیق ،توصیفی  -پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش ،مشترکین شرکت ایرانسل در شهر مشهد بوده
است و نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری مثبت مؤلفههای بازاریابی محتوایی (عناصر ذاتی ،عناصر شکلی ،عناصر رسانهای،
عناصر سنجش اثربخشی) بر اعتماد و تمایل به خرید اینترنتی مشتریان شرکت ایرانسل میباشد .در همین راستا ،لعلیان و
همکاران ( )1397در تحقیقی با عنوان "بررسی تأثیر بازاریابی محتوایی سایت بر جذب مشتریان با نقش میانجیگری اعتماد
و وفاداری (مورد مطالعه :مشتریان سایت یابش)" ،هدف از این تحقیق را بررسی تأثیر بازاریابی محتوایی سایت بر جذب
مشتریان با نقش میانجیگری اعتماد و وفاداری مشتریان سایت یابش عنوان کردهاند و نتایج تحقیقشان نشان میدهد که
بازاریابی محتوایی سایت ،تأثیر مثبت و معنیداری بر جذب مشتریان دارد .همچنین مشخص شد که بعد اطالعاتی و بعد
طراحی سایت بر اعتماد مشتریان ،بعد اطالعاتی و طراحی سایت بر وفاداری مشتریان ،بعد اطالعاتی و طراحی سایت بر جذب
مشتریان ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد .از دیگر نتایج تحقیق ،تأثیر مثبت و معنیدار اعتماد و وفاداری مشتریان بر جذب
مشتریان سایت یابش بود .همچنین مشخص شد که بعد اطالعاتی سایت بر جذب مشتریان با در نظرگرفتن متغیرهای میانجی
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اعتماد و وفاداری مشتریان ،تأثیر معنیداری ندارد و نهایتاً اینکه بعد طراحی سایت بر جذب مشتریان به واسطه متغیرهای
میانجی وفاداری و اعتماد مشتریان تأثیر مثبت و معنیداری دارد .در پایان نیز بر مبنای نتایج بهدست آمده از تحقیق،
پیشنهادهایی ارائه گردید .وثوق و همکاران ( )1395در تحقیقی با عنوان "بررسی تأثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت
ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسبوکار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وبسایتها" ،عنوان
کردهاند ارائه محتوای دیجیتالی در صنایع مختلف برای ارتقاء کسبوکار از طریق فضای مجازی و اینترنت گسترش پیدا کرده
است ،اما سطح سرویس یا محتوایی که ارائه میشود هنوز به سطح قابل قبولی برای کاربران در مدیریت ارتباط با مشتری
نرسیده است .در دنیای واقعی ،از استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای جذب مشتریان بالفعل و تداوم روابط با مشتریان
قدیم استفاده میشود ولی هیچگاه از ترکیب بازاریابی محتوا و استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری که نیاز مبرم کسبوکار
برخط امروزه میباشد سخنی به میان نیامده است .به همین دلیل در این مقاله ،یک مدل معادالت ساختاری برای سنجش
سطح کیفیت بازاریابی محتوا در سه بعد محتوا ،خدمات و ارائهدهنده محتوا ارائه میگردد .برای سنجش این ابعاد فاکتورهای
قابلیت اطمینان ارائهدهنده ،سودمندی و بهرهوری ،پایداری و پاسخگویی محتوا مطرح میشوند .هدف این مقاله بررسی تأثیر
محتوا در بهبود اجرای استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای افزایش سطح رضایت مشتریان است که نتایج نشان میدهد
محتوا تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری در اجرای همهجانبه استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در کسبوکار برخط و
غیربرخط دنیای امروز دارد و نهایتاً حسنزاده و همکاران ( )1394نیز در تحقیقی با عنوان "تأثیر بعد محتوایی وبسایت و
اعتماد الکترونیکی بر اثربخشی بازاریابی الکترونیکی (مطالعه موردی :صنایع غذایی)" ،عنوان کردهاند یک مزیت اینترنت این
است که ابزار مناسبی را برای فعالیتهای بازاریابی در حال افزایش شرکتها فراهم میکند .با این حال باید به اثربخشی
اینترنت ،در رابطه با دستیابی سازمان به اهداف طوالنی و کوتاهمدت ،شناسایی سهامداران استراتژیک (از جمله مشتریان،
مدیران ،مالکان) و برآوردهشدن آرزوهایشان توجه کرد .از طرفی جذابیت وبسایت ،نقش مهمی در زمان ماندگاری کاربر و
باالبردن انگیزش برای کاوش و جستجوگری بازی میکند و قابلیت استفاده از وبسایت ،یک شرط ضروری برای بقا است .در
همین راستا ،هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر بعد محتوایی وبسایت و اعتماد الکترونیکی بر روی اثربخشی بازاریابی
الکترونیکی در صنایع غذایی میباشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که ابعاد محتوایی وبسایت (بعد اطالعاتی و بعد
طراحی) بر روی اعتماد الکترونیکی و بر روی اثربخشی بازاریابی الکترونیکی تأثیر مثبت دارد ،در حالیکه اعتماد الکترونیکی
بر روی اثربخشی بازاریابی الکترونیکی تأثیر ندارد.
جمعبندی پیشینه مطالعاتی و عوامل مهم در تأ یر بازاریابی محتوایی بر اعتماد و مشارکت مشتریان
جمعبندی مطالعات انجام شده نشان میدهد که ارکان بازاریابی محتوا سه رکن اساسی محتوا ،تعامل مشتریان و اهداف
است .برخی محققان در مورد رکن اول بازاریابی محتوایی یعنی محتوا اینگونه استدالل میکنند که بازاریابی محتوا به معنی
تولید محتوای باکیفیت ،منحصربهفرد ،قابلتوجه ،ارزشمند ،پویا و مرتبط با شرکت نسبت به رقبا میباشد .محتوا باید قادر به
ایجاد عالقه و نوآوری در اطالعرسانی و آموزش به مشتریان باشد .رکن دوم ،تعامل با مشتریان است و تمام ارزشهای
شناساییشده شرکت از نظر منحصربهفرد بودن ،سازگاری ،کیفیت و ارتباط را بیان کند و مشتریان به صورت غیرقابل انکار
به بخشی از فرآیند ایجاد محتوای با ارزش ،از طریق تعامالت با شرکت تبدیل شوند .این امر منجر به غلبه بر روشهای
معمولی ارتباطات برای تبلیغات ،به دلیل فرآیند تکنولوژی و اینترنت شده است .به همین دلیل ،سیستم مدیریت محتوا یک
شرکت باید دیدگاهی مشتریمحور ،دارای انطباق دائم با نیازها ،عالیق و ترجیحات مصرفکنندگان باشد و محتوای ضروری
و الزم را منعکس کند (.)Gunelius, 2011
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بنابراین نیاز است تا موارد پیشین کلیدی مبتنی بر اعتماد و مشارکت مصرفکنندگان در بازاریابی محتوایی در
کسبوکارهای دیجیتال ،در قالب یک چارچوب شناسایی و سازماندهی شوند .در درجه اول باید گفت که بر پایه دیدگاه
استفاده و خشنودی  ،)U&G(1انگیزههای مبتنی بر صحت ،لذت و کاربرد ،تصمیمات مصرفکنندگان را برای تعامل با
ارتباطات بازاریابی محتوایی دیجیتال برانگیخته میکند .بنابراین به عنوان یکی از عوامل پیشین بازاریابی محتوایی به چشم
میخورد .مصرفکنندگانی که به دنبال محتوای آگاهیرسان هستند ،بر پایه انگیزه کاربردی بازاریابی محتوایی خود ،فعالیت
دارند (برای مثال دوست دارند تا اطالعات بیشتری درباره برند بگیرند) .با این وجود انگیزههای ترکیبی (برای مثال ،لذتی-
فایدهگرایانه) نیز ممکن است اتفاق بیفتد .برای مثال ،مصرفکنندگانی که تعامالت بازاریابی محتوایی الکترونیک را بر پایه
انگیزه کاربردی شروع کرده اما متوجه میشوند که از محتوا لذت میبرند ،ممکن است مشارکت رفتاری متفاوتی را به نسبت
اشخاصی نشان دهند که فقط براساس انگیزه کاربردی ،رفتار میکنند (.)Hollebeek and Macky, 2016

تعامل با بازاریابی محتوایی میتواند سطح مشخصی از مشارکت بازاریابی محتوایی رفتاری ،احساسی و شناختی
مصرفکننده را برانگیخته کند (.)Schamari and Schaefers, 2015

در حالی که مشارکت شناختی مصرفکننده ،از انگیزههای مبتنی بر صحت و کاربرد آنها برانگیخته میشود ،مشارکت
احساسی ،از انگیزههای صحت و لذت اشخاص به وجود میآید .در نهایت ،مشارکت رفتاری عمدتاً حاصل انگیزههای لذتی و
کاربردی است و به طور جمعی باعث الهامگرفتن فعالیتهای مرتبط با برند میشوند (برای مثال ،واکنش نشان دادن به
محتوای بازاریابی محتوایی ( .)Hollebeek, 2013بنابراین مشارکت مصرفکننده به عنوان یک نتیجه درونتعاملی عمل
میکند که به نوبه خود میتواند فرآیند ایجاد حس مرتبط با برند (از طریق مشارکت شناختی) ،هویت (از طریق مشارکت
احساسی) و رفتار شهروندی (از طریق مشارکت رفتاری) را تقویت نماید .رفتار شهروندی برند ،تعیین هویت و معنابخشی
مرتبط با برند مصرفکنندگان ،به صورت متعاقب ،توسعه نتایج گرایشهای رفتاری ،احساسی و شناختی برند در بازاریابی
محتوایی را توسعه میدهد .همچنین اثرات معنابخشی مرتبط با برند مصرفکننده ،بر بعد اعتبارپذیری اعتماد و تأثیر تعیین
هویت برند بر چهره خیرخواهی اعتماد برند را نیز باید مورد بررسی قرار داد.
همچنین به عنوان عامل پیامد و نتیجه بازاریابی محتوایی که میتواند اعتماد و مشارکت مصرفکنندگان را برانگیزاند،
میتوان مشارکت رفتاری ،احساسی و شناختی مصرفکننده را به عنوان نتایج درونتعاملی سطح اول بازاریابی محتوایی نشان
داد و ( )Hollebeek et al., 2016این مفهوم را به عنوان سرمایهگذاری مصرفکننده (برای مثال شناختی و رفتاری) در
تعامالت بازاریابی محتوایی در نظر میگیرند ( )Kumar et al., 2010و مشارکت به عنوان موجودیتی در نظر گرفته میشود
که متشکل از ابعاد رفتاری ،احساسی و شناختی است ( .)Bowden et al., 2017مشارکت شناختی به تشریح ذهنی و فکری
مرتبط با برند در تعامل مصرفکننده در بازاریابی محتوایی اشاره دارد .تعامل عاطفی مصرفکننده با بازاریابی محتوایی را به
عنوان یک درجه مثبت تعامل مصرفکننده با برند معرفی میکنند ( )Bowden et al., 2017و هرچه مصرف کننده سطح
باالتری از مشارکت عاطفی را داشته باشد ،بیشتر احتمال دارد که نام تجاری را به عنوان بخشی از خود ببیند
(  .) Teixeira et al., 2012نهایت ا ً تعامل رفتاری مصرف کننده با بازار ی اب ی محتوا یی ،نشان دهنده سطح مصرف
انرژی ،تالش و زمان مصرفشده برای یک برند توسط مصرفکننده است که انگیزههای عملکردی و لذتگرایانه
مصرفکنندگان در بازاریابی محتوایی را نشان میدهد.
همچنین در مورد اعتماد به برند که از مهم ترین پیامدهای بازاریابی محتوایی مؤثر است ،باید گفت اعتماد برند
شامل دو بعد است( :الف) انتظارات مصرف کننده که می توان به کلمه یا قول یک برند یا شرکت (به عنوان مثال
1 Uses and Gratification
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اعتبار) اعتماد کرد و ( ب) اعتماد به انگیزه های یک طرف دیگر یا اعتقاد مصرف کننده به شرکت که به نفع خودشان
عمل کنند ( .) Ganesan and Hess, 1997در این زمینه باید به نگرش برند که نشاندهنده گرایش روانشناختی
مصرفکننده که با ارزیابی برند در بازاریابی محتوایی با برخی از مزایای آن بیان میشود ( )Dimara & Skuras, 2003نیز
توجه داشت .نگرشها به عنوان عناصر شناختی ،عاطفی و رفتاری شناخته شدهاند ،در حالی که حساس ساختن برند
(شناسایی) در درجه اول بر رویکرد شناختی (عاطفی) نگرش مصرفکننده تأثیر میگذارد .به نظر میرسد رفتار مشارکتی
مشتریان به بازاریابی محتوایی توسط نگرش برند تحت تأثیر قرار میگیرد و به رفتار شهروندی برند تبدیل میشود.
البته باید دانست بسته به ماهیت و مخاطبان موردنظر ،مدیران باید از طریق بررسی بازار (مثالً از طریق تحقیقات
بازار تجربی) ،نسبت مورد نظر محتوای اطالعاتی موردنیاز مصرف کنندگان و انگیزه های مربوط به مصرف کنندگان را
بررسی و تحقیق نمایند و پیامدهای طراحی و پیاده سازی بازاریابی محتوایی خود را بر این اساس پیشبینی نمایند
( .)Storey and Larbig, 2018البته این بررسیها باید با تکیه بر مطالعات توسعهای و کاربردی بیشتر در آینده برای
پاسخگویی به سؤاالتی مانند اینکه چگونه میتوان در بستر بازاریابی محتوایی ،افزایش وفاداری به برند برای مشتریان و جذب
بیشتر مشتری را ایجاد نمود؟ اهمیت ارزشهای خرید فایدهگرایانه یا لذتجویانه مشتریان در این میان چیست؟ نقش دقیق
فرآیندهای شناختی و رفتاری در این زمینه چیست؟ نتایج ایجاد اعتماد و مشارکت در مصرفکنندگان در اثر بازاریابی
محتوایی چیست؟ و  ...ادامه یابد.
منابع
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چکیده
بازار صنعت بیمه با سایر بازارهای کاالیی تفاوت ماهیتی دارد .به علت خدماتی بودن این رشته و تفاوت بازار خدمات ،مشاهده
رضایتمندی بیمهگذاران از مصرفکنندگان کاال و محصول بسیار دشوار است .از سوی دیگر بهخاطر دو پدیده فرانشیز،
کسورات و ماهیت وجودی آنها در قراردادهای بیمهای ،کسب رضایتمندی پایدار و همیشگی در این صنعت امکانپذیر
نبوده و یا دشوار است و براساس اصول بیمهای ،بیمهگذار نباید از قراردادهای بیمهای منتفع گردد .از نگاهی دیگر بهخاطر
وجود تنوع مشتریان خاص در بازار بیمه و مباحث انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقی در قبل ،حین و بعد از انعقاد قرارداد
بیمهای ،تعارضی بین خواستهها و نیازهای بیمهگذاران و مطالبات بیمهگران پیش میآید .بدون تردید ایجاد رضایت در
مشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات ،در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواستههای ایشان و سپس
انتقال این خواستهها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید میشوند .این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون
سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،خود به خود اتفاق نمیافتد ،بلکه به روشها و رویههایی نظاممند نیاز دارد که
این مفاهیم را به فرآیندی سازمانی مبدل کند .از طرفی تغییر خواستهها ،نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر
است ،بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه میخواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد .هدف همه
مؤسسات خدماتی از جمله بیمهها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است .از آنجا که سازمانهای ارائهدهنده
خدمات به ویژه بیمهها در محیطی با محصوالت غیرمتمایز فعالیت میکنند ،کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سالح
رقابت شناخته میشود.
واژههای کلیدی :سیاستگذاری ،صنعت بیمه ،رضایتمندی ،بیمهگذاران ،بیمهگران
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مقدمه
با رشد روزافزون بخشهای خدماتی در عرصه اقتصاد ،توجه به عوامل مؤثر بر شکلگیری رضایت مشتریان ضرورتی
ویژه پیدا کرده است ،چرا که عصر خدمات نیازمند رویکردها و ابزارهای خاص خود است.
در همین راستا توجه به تعامالت رفتاری به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده در شکلگیری رضایت مشتریان میتواند
به سازمانهای خدماتی مالی در ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنانش کمک شایان توجهی نماید .این توجه از آن جهت اهمیت
بیشتری می یابد که بپذیریم خدمات ،تعامل محورند و این تعامالت نقشی کلیدی در ادراک مشتری از کیفیت خدمت و
رضایت مشتری دارند (سبزی.)1390 ،
بیمه و اقتصاد ،الزم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند ،زیرا از یک طرف
رفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه ،موجب توجه و رویآوری مردم برای تهیه پوششهای مناسب بیمهای و افزایش
سهم بیمه در سبد هزینه خانوادهها میگردد و از طرف دیگر ،وجود بیمه موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه میگردد.
بازار صنعت بیمه با سایر بازارهای کاالیی تفاوت ماهیتی دارد .به علت خدماتی بودن این رشته و تفاوت بازار خدمات،
مشاهده رضایتمندی بیمهگذاران از مصرفکنندگان کاال و محصول بسیار دشوار است .زیرا رضایتمندی حاصل از خرید
بیمه زمان بروز خسارت نمود پیدا میکند و کارکرد اصلی بیمهنامه خریداری شده تا زمان بروز خسارت عینیت و تحقق پیدا
نمیکند.
رضایت اربابرجوع شاخصی مهم برای تشخیص کیفیت برنامههای ارائهشده و نقدی است ،در ارزیابی اثربخشی سازمان،
امروزه سازمانهای تجاری از جمله شرکتهای بیمه به این مطلب پیبردهاند که برای رسیدن به اهداف خود و یا فرا رفتن از
آن باید رضایت مشتریان خود را جلب کنند ،زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتری است (کاتلر.)1392 ،
مبانی نظری
توسعه بازارهای مالی:
از جمله عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ،سیاستگذاری در زمینه توسعه بازارهای مالی است ،که شامل
بانکها ،بورس اوراق بهادار ،مؤسسات بیمه و  ....میباشد .توسعه بازارهای مالی از یک طرف منابع مالی مازاد افراد جامعه را
به صورت پسانداز جمعآوری میکنند و از طرف دیگر سرمایهگذاری این پساندازها (تجهیز پساندازها) ،منابع مالی الزم
برای فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکنند و بنابراین رشد و توسعه اقتصادی را موجب میشوند( .عالی.)1381 ،
از میان مؤسسات مالی مختلف ،مؤسسات بیمه با گرفتن حق بیمهها اطمینان خاطر نسبت به آینده ایجاد میکنند و
همین موجب ایجاد انگیزه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی میشود .همچنین بیمهها از طریق جمعآوری حق بیمههای
فردی منابع عظیمی برای سرمایهگذاری فراهم میکنند .لذا بیمهها از یک طرف با کاهش ریسک فردی از طریق انتقال به
گروه و شراکت ریسک ،انگیزه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکنند و از طرف دیگر منابع مالی الزم برای
بنگاههای تولیدی جهت انجام این فعالیتها را فراهم میکنند .بنابراین امروزه دیگر اهمیت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی
بر کسی پوشیده نیست .شرکتهای بیمه که در زمره سازمانهای غیرانتفاعی هستند ،ناچارند به مشتری خاص خود یعنی
بیمهگذار توجه کنند زیرا رضایتمندی مشتری یکی از شاخصهای مهم و اساسی سنجش میزان موفقیت بیمهگران است
(قرهچه و وهابیکاشی.)1389 ،
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پیدایش بیمه
تا قرن چهاردهم میالدی اصوالً بیمه به صورت تعاونی و کمک متقابل وجود داشته است و در واقع بیمه به شکل امروزی
و به شکل معامله و قرارداد مطرح نبوده است .سنگتراشان مصر باستان در  4500سال قبل از میالد برای کمک به یکدیگر
و پشتیبانی از خود در برابر حوادث ،صندوقی ترتیب داده بودند و هر یک از آنها در ازای پرداخت سهمی میتوانستند از
کمکهای صندوق بهرهمند شوند (باقرزاده .)1386 ،روایت دیگری در همین زمینه به کاروانهایی مربوط میشود که در مسیر
بیابانهای بابل قدیم تردد میکردند .آنها کاالهای خود را بین بار شترهای چند کاروان تقسیم میکردند تا ریسک به یغما
رفتن تمامی کاالها به دست راهزنان یا طوفان شن را کاهش دهند (اوترویل .)1390 ،قدیمیترین سندی که ارجاع به
فعالیتهای بیمه دارد تقریباً به زمان  2250سال قبل از میالد برمیگردد ،زمانی که قانون هامورابی وضع شد و در آن شرایطی
که تحت آن دریافت جبران خسارت و یا بخشیده شدن وامها به دلیل وقوع حوادث تصادفی خاصی مشخص شده بود .در
یونان قدیم مؤسسات دولتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته که به کمک درماندگان میشتافته و
از جمله تأمین زندگی افراد کهنسال و از کارافتاده را به عهده داشته است .با استفاده از لوحهای گِلی کشفشده به هنگام
خاکبرداری از تخت جمشید در سال  ،1312اطالعاتی به دست آمده که بیانگر وجود مواردی از خدمات بیمهای برای کارگران
در دوران هخامنشی است.
اگر چه منشأ پیدایش بیمه در پوششی از ابهام است ،به طور کلی این اعتقاد وجود دارد که در طی تاریخ تکامل بیمه،
انواع مختلف بیمه با توجه به شرایط و نیاز جوامع به وجود آمدهاند .اولین نوع بیمه به شکل امروزی بیمه باربری دریایی بوده
است و پس از آن بیمههای آتشسوزی ،عمر و حوادث به تدریج ایجاد شدند که هر کدام تاریخچه خاص خود را دارند
(نجفبیگی.)1379 ،
طبق نوشتههای برخی از پژوهشگران کهنترین سندهای بیمه مربوط به بیمههای دریایی است.
بیمه دریایی را یونانیها و رومیها از فینیقیها آموختند .سپس بازرگانان ایتالیایی در سدههای میانه (قرون وسطی) به
اینگونه از بیمه روی آوردند و بندرهای ونیز ،لمباردی و جنوآ در ایتالیا از مرکزهای اصلی بیمه دریایی در اروپا شد .ایتالیاییها
بیمه دریایی را به انگلستان بردند .سپس در آغاز سده هفدهم میالدی بازرگانان انگلیسی و کشتیداران در کافهای به نام
لویدز در نزدیکی بارانداز لندن گردهم آمدند .آنها همپیمان شدند تا در سود و زیان یک سفر دریایی با هم سهیم باشند.
خطر رویدادهای ناخواسته برای برخی از آن افراد بیشتر بود ،چرا که بار بیشتری داشتند یا بار آنها ارزشمندتر بود
(محمودصالحی .)1381 ،از اینرو ،آنها باید هزینه بیشتری پرداخت میکردند و در واقع بار خود را از این راه بیمه میکردند.
آنها از پایهگزاران بنیاد بیمه لویدز شدند که مهمترین مرکز بیمه دریایی شد .این بنیاد اکنون نیز به کار بیمه میپردازد و
یکی از بنیادهای مشاوره و پژوهشهای بیمه جهان است.
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
میشد باید به او تاوان یا بیمه پرداخت میکردند که به بیمه تاوان و به بیمهشدگان ،دریغمندان میگفتند .پادشاهی کیقباد
برابر دورهای است که در ایران پادشاهیهای کوچک (ملوکالطوایفی) پدید آمده بود.
در آن زمان کیقباد نماد شاهی بود که تمام ایران به فرمانش بودند .که یکی از این فرمانها پرداخت بیمه به
آسیبدیدگان بوده است .در زمان پادشاهی کیقباد اگر کسی آسیب میدید یا خانهاش آتش میگرفت یا کشتزارش با
خشکسالی بیثمر میماند باید به او تاوان یا بیمه پرداخت میکردند (روستا و همکاران.)1381 ،
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واژه بیمه نخستینبار در منابع فارسی در تحفه العالم عبدالطیف شوشتری به معنای اطمینان دادن به شخص به کار
رفته است و محمد معین آن را برگفته از بیما ،یک واژه هندی یا اردو ،میداند.
نخستین بار ناصرالدین شاه در  1270خورشیدی امتیازنامهای را با عنوان ،تأسیس اداره حملونقل و سازمان بیمه در
ایران به الزار پولیاکف روسی واگذار کرد که به اجرا در نیامد.
سپس در دوران احمدشاه قاجار به سال  1289خورشیدی دو بنیاد روسی نادژا و کافکاز مرکوری (به معنای مریخ قفقاز)
فعالیتهای بیمهای خود را آغاز کردند.
آرامآرام شرکتهای خارجی دیگری در ایران به راه افتاد که تا  25سال بازار بیمه ایران را در دست داشتند و در سال
 1314دستکم  29شرکت بیمه خارجی در ایران فعالیت داشتند .از میان آنها ،دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر از همه
فعالتر بودند و تا پیروزی انقالب اسالمی به کار پرداختند.
در سال  1314خورشیدی به کوشش الکساندر آقایان و علیاکبر داور ،شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دولتی 20
میلیون ریال تشکیل شد.
تا پیش از آن تاریخ ،هیچ شرکت صددرصد ملی در خاورمیانه و حتی هندوستان وجود نداشت .آغاز به کار شرکت
سهامی بیمه ایران خوشایند شرکتهای خارجی نبود و این شرکت با کارشکنیهای بسیاری روبهرو شد و شرکتهای خارجی
به سختی با آن قرارداد بیمه خوداتکایی میبستند.
سپس قانون بیمه در اردیبهشت  1316خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بیمه سازمانهای دولتی به
شرکت بیمه ایران واگذار شد .همچنین ،شرکتهای دولتی موظف شدند  25درصد از بیمههای صادره خود را در ایران ،نزد
شرکت سهامی بیمه ایران ،بیمه اتکایی کنند .در  29آبان  1322خورشیدی قانون بیمه کارگران در مجلس شورای ملی به
تصویب رسید .بر پایه ماده اول این قانون ،همه کارخانهها و بنیادهای اقتصادی ،بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و هر بنیادی که
کارگری را در استخدام دارد ،چه دولتی و چه غیردولتی ،باید کارگران خود را در برابر رویدادهای ناخواستهای که هنگام
پرداختن به کار رخ میدهد نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا شرکت بیمه داخلی دیگری که دولت مقتضی داند ،بیمه کند.
بین سالهای  1329تا  1343خورشیدی 8 ،شرکت بیمه ایرانی خصوصی بنیانگذاری شد و در دولت دکتر مصدق به
سال  1331خورشیدی قانونی برای محدود کردن فعالیت شرکتهای بیمه خارجی تصویب شد .به اینترتیب ،از فعالیت
شرکتهای بیمه خارجی کاسته شد و بر شکوفایی شرکتهای بیمه داخلی افزوده شد.
قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث در بیست و نه دیماه 1347
خورشیدی و قانون بیمه کشاورزان نیز در اسفند همان سال به تصویب رسید.
همچنین ،در سال  1349خورشیدی مدرسه عالی بیمه برای پرورش نیروی فنی صنعت بیمه کشور بنیانگذاری شد تا
افراد کارآزموده در اختیار شرکتهای بیمه درآیند و به هممیهنان خود خدمت کنند.
با تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی در  30خرداد  ،1350فعالیتهای بیمهای در ایران در نظارت قانونی بیشتری
قرار گرفت .این سازمان با سرمایه دولت برای ساماندهی به فعالیتهای بیمه ،پشتیبانی از بیمهگذاران ،بیمهشوندگان و
زمینهسازی برای شکوفایی بیمه در ایران پیریزی شد.
فعالیتهای این سازمان و رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در دهه  1350خورشیدی به پیریزی چند شرکت
بیمهای فعال ،از جمله بیمه تهران ،بیمه دانا ،بیمه حافظ و بیمه ایران و آمریکا با مشارکت سرمایهگذاران خارجی انجامید .به
این ترتیب بر فعالیتهای بیمه ای در ایران افزوده شد و تا پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،1357عالوه بر شرکت سهامی
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بیمه ایران 13 ،شرکت بیمه خصوصی و دو نمایندگی خارجی در صنعت بیمه ایران فعالیت میکردند( .بیگزاده و وزیری،
.)1387
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،شورای انقالب در  4تیرماه  1358همه شرکتهای بیمه ایرانی را ملی اعالم کرد و بر
پایه اصل  44قانون اساسی ،همه کارهای بیمهای زیر نظر دولت قرار گرفت.
همچنین در سالهای  1360و  ،1361تنها سه شرکت بیمه ایران ،آسیا و البرز مجوز صادر کردن بیمهنامه را دریافت
کردند .سپس در سال  1367از ادغام ده شرکت بیمهای دیگر ،شرکت بیمه دانا پدید آمد .از سال  1373نیز ،شرکت بیمه
توسعه صادرات کار خود را آغاز کرد و شمار شرکتهای بیمه به پنج شرکت دولتی رسید.
در سال  1381قانون تأسیس شرکت بیمه غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .لذا در سال  1381شرکت
بیمه خصوصی حافظ در منطقه آزاد کیش و در سال  1382نه شرکت بیمهای خصوصی به نامهای بیمه رازی ،بیمه پارسیان،
کارآفرین ،توسعه ،ملت ،سینا ،امید ،حافظ و امین تأسیس شدند.
بیمه در ایران:
تا سال  1314هجری شمسی ،در ایران شرکت بیمه داخلی و یا نیمه داخلی وجود نداشت و بازار بیمه کشور ،کامالً در
اختیار نمایندگیهای بیمههای خارجی بود .این نمایندگیها ،بیمههای مورد نظر خود را با نرخها و شرایطی که خود صالح
میدانستند ،به مردم عرضه و عواید حاصله را از کشور خارج میکردند .بدیهی است این نمایندگیها برای خود وظیفه و
رسالتی در جهت توسعه و تعمیم امر بیمه ،آنچنان که مرتبط با مصالح عمومی و کمک به توسعه اقتصاد کشور باشد ،احساس
نمیکردند و فقط جهات تجاری و سوددهی مورد نظرشان بود .در همین راستا ،آنها از عدم وجود یک مؤسسه بیمهای داخلی
حداکثر استفاده را میبردند و تأسیس یک مؤسسه بیمه داخلی به هیچ وجه خوشایند آنها نبود و لذا در رابطه با تأسیس
چنین شرکتی ،هرگونه مخالفت ممکن را ابراز و در جهت جلوگیری از شکلگیری آن در صورت امکان مانع ایجاد میکردند.
اقدام برای تأسیس بیمه ایران با سرمایه دولت از اواخر سال  1313هجری شمسی و با پیشبینی بودجهای در قانون بودجه
 1314کل کشور آغاز شد (نوررشیدی.)1382 ،
قانون بیمه:
معامالت بیمه
ماده  .1بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در
صورت وقوع یا بروز حادثه ،خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد (قانون بیمه .)1396 ،متعهد را بیمهگر
و طرف تعهد را بیمهگذار ،وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه
مینامند.
نقش سیاستهای دولت در رشد یا افول صنعت بیمه
بسیاری معتقدند که تصدیگری دولت در امور مختلف میبایست کاهش یابد .صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی و
سرمایهگذاری از این قاعده مستثنی نبوده ،اما با توجه به جوان بودن بخش خصوصی در صنعت بیمه کشورمان ،آیا
کمرنگترشدن نقش دولت در این صنعت ،باعث توسعه یا عدم توسعه بیشتر صنعت بیمه کشور خواهد شد؟
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هر فعالیتی که انحصار دولتااای بر آن حاکم باشد به دلیل عدم وجود فضای رقابتی نمیتواند نقش خود را آنطور که
باید ایفا نماید .تحت تأثیر این اصل در یک دهه گذشته قدمهای بلند و مؤثری به منظور خصوصیسازی صنعت بیمه با هدایت
و برنامهریزی توسط وزارت امور اقتصادی ،دارایی و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برداشته شده است .حاصل این
سیاستگذاری و اقدامات ،افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه بوده است (عالی .)1381 ،با توجه به اینکه در اقتصاد متحول
کنونی ،صنعت بیمه یکی از بخشهای مهم و مولد در اقتصاد کشور به حساب میآید ،آغاز به کار شرکتهای بیمه خصوصی
در صنعت بیمه کشور که در اجرای تکالیف بیمه ای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفت ،یکی دیگر از اقداماتی
بود که با کمک دولت محقق گردید .نقطه آغاز این تحول ،تأسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایهگذاری در سال  1373و
پس از آن تأسیس شرکت بیمه کارآفرین در سال  1380بوده است.
ناگفته نماند که حفظ منافع بیمهگذاران که از طریق نظارت مؤثر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعمال میگردد،
توسعه هرچه بیشتر این صنعت را نوید میدهد .دولت در توسعه بیمه میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد .این نقش در
گذشته به صورت تصدیگری بوده است که با شرایط امروز این تصدیگری میبایست به حداقل کاهش یابد و نظارت و کنترل
مؤثر و همهجانبه گسترش یابد تا ضمن تحقق چشماندازهای تدوین شده در برنامههای پنچساله چهارم و نیز افق 1404
کشورمان ،منافع تمامی ذینفعان حفظ گردد( .عالی.)1381 ،
به عبارتی دولت به عنوان ناظر و حامی ،میبایست نقشآفرینی کند .به طور مثال ،در نقش نظارتی میتواند با تصویب
آییننامه رعایت حقوق مصرفکنندگان در این صنعت ،تحت عنوان آییننامه رعایت حق بیمهگزاران و زیاندیدگان،
استفادهکنندگان از خدمات بیمهای میتوانند بیمههای موردنیاز خود را با اطمینان خاطر بیشتری خریداری کنند .در نقش
حامی ،دولت میتواند با اجباری نمودن رشتههای بیمهای که عدم وجود آنها باعث نقصان در روند فعالیتهای اجتماعی و
اقتصادی است ،موجب استقبال بیشتر مردم در خرید بیمهها گردد.
از طرفی با ایجاد شرایطی برای خلق امنیت در فضای سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران را به تشکیل شرکتهای بیمهای
جدید یا سرمایهگذاری در شرکتهای بیمهای فعلی ترغیب کند .همچنین با اعمال فشار بر نهادهایی که بدون مجوز
فعالیتهای مشابه شرکتهای بیمه انجام میدهند و تعریف شاخصهای معین و نیز تدوین ضمانتهای اجرایی مفید ،گامهای
مؤثری را در این مسیر بر دارد.
مجلاس شورای اسالمی و قوه قضاییه هم میتواند نقش خوبی در تصویب و نظارت بر قوانین در جهت توسعه امر بیمه
ایفا نماید .مسأله مهمی که در بحث مربوط به نظارت بر شرکتهای بیمهای وجود دارد ،بحث بوروکراسی و قوانین دست و
پاگیر است .در گذشته به دلیل حاکمیت نظارت تعرفهای برای صدور برخی از بیمهنامهها ،مجوزهای الزم میبایست از سوی
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ میگردید ،ولی با حذف این نظارت در برخی رشتههای بیمهای دیگر نیازی به این
امر نمیباشد.
سیاستهای بیمه مرکزی برای فراگیر شدن خدمات بیمهای
در شرایط فعلی کشور ضرورت فراگیر شدن خدمات بیمهای برای تمام اقشار مردم باید مورد تأکید و دغدغه
سیاستگذاران کشور باشد .در سال  19.3 ،1396میلیون بیمهنامه و نزدیک به  16.1میلیون فقره خسارت نیز انجام شده
است ،ضمن اینکه تعداد بیمههای صادره و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه  7.7و  28.3درصد رشد داشته است؛
ضمن اینکه سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت بیمه  66.3درصد بوده است که این سهم در حال رشد میباشد
(سبزی.)1391 ،
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سایز و اندازه صنعت بیمه باید بزرگ شود ،این در حالی است که در مجموع صنعت بیمه در کشور به غیر از بیمه ایران
(دولتی) که درصد مناسبی از بازار را دارد ،سایر شرکتهای بیمهای ،کوچک به شمار میرود؛ بنابراین بیمه مرکزی به عنوان
سیاستگذار این صنعت باید پیشنهاد ادغام شرکتهای بیمهای که سهم کمتری در صنعت بیمه را دارند و نتوانستند در طول
مدت فعالیتشان سهم خود را افزایش دهند به این شرکتها بدهد ،طبیعی است بیمه مرکزی قبل از اینکه بخواهد ادغام را
انجام دهد ،سهامداران این شرکتها را آماده ادغام نماید.
بیمه مرکزی بایستی نسبت به ایجاد و تأسیس شرکتهای بیمهای جدید به خصوص در بخش خصوصی شرایط را
فراهم نماید و صاحبان سهام باید تصمیم بگیرند .برخی از شرکتها وضعیت خوبی داشته و در حال رشد هستند؛ ولی دو تا
سه شرکت بیمهای باید برای انجام پروسه ادغام تشویق شوند.
در شرایط فعلی و با خروج آمریکا از برجام ،برخی از شرکتهای بینالمللی بیمه که با شرکتهای آمریکایی مراوده
دارند ،نمیتوانند با ایران ادامه همکاری داشته باشند ،بنابراین توان شرکتهای ایرانی و بیمه مرکزی ،باید در آن حدی باشد
که اگر خارج شدند ،بتواند بیمه اتکایی را به داخل منتقل کند.
صنعت بیمه یک صنعت رو به رشد است ولی عقبماندگی هایی را نیز در مقایسه با بورس دارد؛ این صنعت باید بهتر
عمل کرده و رشد باالی سه درصد داشته باشد؛ پس باید سهم بیمه در تولید ناخالص داخلی را از  2.3درصد به  3.2درصد
برسانیم؛ ضمن اینکه افزایش صددرصدی رشد سهم بیمه را داشته باشیم ،هر فرد ایرانی برای انجام هر کار اقتصادی باید بیمه
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
کنیم؛ البته باید سهم بیمه غیردولتی را افزایش دهیم و باید بخشی از سهم بیمههای دولتی به صورت بلوکی به بازار عرضه
شود.
بخش خصوصی در صنعت بیمه باید بیشترین سهم را داشته باشند؛ البته باید پوشش بیمههای نوین را توسعه دهیم.
صنعت بیمه باید هر سال حداقل یک تا دو محصول جدید را به مشتریان معرفی نماید .صنعت بیمه باید ریسکهای بیمهای
را از طریق بازار بورس منتشر نماید.
حق بیمه صادره با وصول حق بیمه تفاوت دارد؛ فرقی که صنعت بیمه با بانک دارد این است که شرکتهای بیمه حق
بیمه را میگیرند و بعد خسارت می دهند؛ این رابطه باید منطقی باشد نه اینکه حق بیمه نگیریم و خسارت بدهیم؛ اگر
شرکتهای بیمهگذار ،پرداخت نکنند و بگویند زمان خسارت باید حداکثر ظرف ده روز باشد؛ شرکتهای بیمه با مشکل
مواجه میشوند( .سبزی.)1391 ،
در بازار بورس با انتشار اوراق بهادار بیمهای و ریسکی ،بازار سرمایه باید فعال باشد .اگر بخواهیم شرکتهای بیمهای
خصوصی فعالتر شوند نیاز به طی شدن فرآیند قانونی و اصالح روابط مالی است.
جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور
براساس آخرین آمار موجود ،در حالی که نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود  7درصد است ،این
نسبت در کشورهایی چون آلمان به  75/5درصد و در فرانسه به  88/5درصد میرسد .در همین حال با این که صنعت بیمه
ایران در آستانه  90سالگی قرار دارد و بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه دولتی کشور در سال  1314تأسیس شده
است  ،اما هنوز که هنوز است این صنعت به دالیل مختلف نتوانسته جایگاه شایسته خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.
یکی از مهمترین شاخصهایی که با نگاه به آن میتوان شرایط صنعت بیمه کشور را ارزیابی کرد ضریب نفوذ بیمه است.
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ضریب نفوذ بیمه ،جایگاه صنعت بیمه در کل اقتصاد آن کشور را مشخص میکند .براساس سالنامه آماری سال  1396بیمه
مرکزی ،این ضریب در ایران  4/1درصد است .حال آن که این ضریب در دنیا به بیش از  8درصد میرسد (بیمه مرکزی ایران،
.)1396
جدول شماره  .1تولید ناخالص داخلی و حق بیمههای دریافتی (میلیون ریال)

سال

1396

نه ماه نخست سال

نه ماه نخست سال

1396

1397

کل حق بیمهها

85/908/792

59/198/124

92/682/827

حق بیمههای غیرزندگی

79/039/034

5/033/886

85/185/586

حق بیمههای زندگی

6/869/758

54/164/356

7/497/241

6/104/868/000

4/593/575/000

5/026/169/000

تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه در سال  ،1396به دلیل پایین بودن سهم حق
بیمههای زندگی از کل حق بیمههای تولیدی صنعت بیمه کشور (کمتر از  8درصد) در مقایسه با متوسط سهم مزبور در کل
کشورها (بیش از 50درصد) ،ضریب نفوذ بیمه زندگی فاصله قابل توجهی با متوسط ضریب نفوذ بیمه زندگی کشورهای جهان
دارد .این بدان معناست که صنعت بیمه کشور به ویژه در زمینه حق بیمههای زندگی جایگاه ویژه خود را در تأمین مالی
بلندمدت اقتصاد پیدا نکرده است (بیمه مرکزی ایران.)1396 ،
عالوه بر دو معیار حق بیمه زندگی و ضریب نفوذ بیمه زندگی ،شاخص ضریب نفوذ بیمه  -نسبت کل حق بیمه تولیدی
شرکتهای بیمه به تولید ناخالص داخلی -به عنوان مهمترین شاخص عمق صنعت بیمه و تأمین مالی از طریق این صنعت
شناخته میشود .هرچه میزان ضریب نفوذ بیمه باالتر باشد ،منابع در اختیار شرکتهای بیمه جهت انجام امور سرمایهگذاریها
بیشتر خواهد بود و توسعه صنعت بیمه نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.
شبکه فروش بیمه
در صنعت بیمه عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب شرکت ارائهدهنده خدمات بیمهای شامل:
تأثیر خدمات گسترده بیمهای ،امکان دسترسی سریع ،نمای ظاهری نمایندگی ،اعتبار شرکت بیمه ،سرعت عمل ،فناوری
جدید روز ،برخورد کارکنان ،اجرای تعهدات ،پرداخت به موقع خسارت و میزان تخفیفهای لحاظ شده میباشد.
در جدول زیر که در پی نظرسنجی از  40نفر از مشتریان بیمه رازی انجام شده نتایج بدست آمده نشان داده است که
کلیه عوامل فوق بر ترجیح مشتریان در انتخاب این شرکت بیمه تأثیر قطعی داشتهاند.
همچنین بین نظر مشتریان با توجه به سن ،شغل ،مدرک تحصیلی و نوع رشته بیمهای ،تفاوت معناداری وجود داشته
است نحوه برخورد کارکنان ،اجرای تعهدات و پرداخت به موقع خسارت ،فناوری جدید روز و اعتبار شرکت بیمه ،به ترتیب از
مهمترین عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب این شرکت بوده است.
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جدول شماره  .2فاکتورهای مشتریان برای انتخاب شرکت بیمه رازی

Weighting
12

CFF
نحوه برخورد کارکنان

10

اجرای تعهدات و پرداخت به موقع خسارت

10

اعتبار شرکت بیمه

8

فناوری جدید روز

بیمه و نارضایتی مشتریان
دو مرحله در یک قرارداد بیمه قابل تصور است .بخش اول مربوط به صدور بیمهنامه و فعالیتهای پیش از صدور و
بخش دوم دوره خسارت میباشد .نوع عملکرد بیمهگران و شبکه فروش با دوره خسارت کامالً متمایز است .عمدتاً اهالی
صنعت بیمه بخش صدور را دوره عقد و دوره خسارت را دوره طالق در روابط بین زن و شوهر به عنوان طرفین قرار مهم
زندگی تشبیه میکنند .عمدتاً در دوره عقد همه کالم بین طرفین براساس خوبیها و محسنات میباشد و از گویش عیوب
آشکار و پنهان طرفین پرهیز میگردد و به همین ترتیب در دوره طالق نیز همه تأکیدات بر عیوب طرفین و همه صحبتهای
طرفین از نارساییها می باشد .از سوی دیگر به خاطر وجود دو پدیده خاص صنعت بیمه به نامهای فرانشیز و کسورات هیچ
وقت تصور رضایت صد درصدی امکانپذیر نیست.
با اینکه اصل تشکیل و فعالیت صنعت بیمه بر دوش مردم و از طریق حق بیمههای آنان انجام میشود ،اما نگاهی کلی
به نظرات مردم نشان میدهد بیمهگذاران از رفتار بیمهگران چندان راضی نیستند .این نارضایتی را در دامنه وسیعی از جامعه
بیمهای کشور میتوان مشاهده کرد .از بیمههای مختلف درمان گرفته تا بیمه خودرو ،آتشسوزی ،عمر ،حوادث ،بدنه و
تکمیلی و . ...
به گفته مردم ،شرکتهای بیمه در قبال حق بیمهای که از مردم میگیرند و وعدههایی که میدهند ،صادق و پایکار
نیستند .همچنین پوشش شرکت های بیمه چندان محل رضایت نیست .مراجعه به خاطرات و تجربیات شخصی هر شهروند
ممکن است شما را با موارد متعددی از نارضایتی و گالیه ناشی از غافلگیری در برابر عمل بیمهها به تعهداتشان روبهرو کند.
عمده شکایتهای مردم از بیمهها در این خالصه میشود که بیمهها هنگام دریافت ،خوش برخورد ،فرز و روان عمل میکنند،
اما هنگام پرداخت ،کُند ،کجخلق و بهانهگیر هستند .به گفته مردم ،بیمهها هنگام دریافت درخواست یک اشتراک بیمهای به
قول معروف باغ سبز و سرخ نشان میدهند ،از پوششهای قابل توجه هنگام بروز خسارت سخن میگویند ،از پرداخت سریع
و آسان خسارت ،معتبر بودن کارت بیمه در تمام مراکز مربوط در سراسر کشور و در نهایت این که اصوالً نگران هیچ چیز
نباشید (سبزی.)1391 ،
اما در برخی موارد که سهم آنها در کل مراجعات مردم به بیمهها کم نیست ،روبهرو شدن با مشکل و مراجعه به بیمه
برای استفاده از پوشش بیمهای و دریافت خسارت ،روی دیگر سکه را نمایان میکند .تازه در سربزنگاه است که معموالً روشن
میشود دریافت خسارت به همین سادگی ،آسانی و روانی که ادعا شده نیست و ده ها اما و اگر برای آن مطرح است .تازه
مشخص میشود در متن قراردادی که شرکت بیمه روز اول جلویتان گذاشته ،قیودی وجود داشته که برای شما توضیح داده
نشده و بازش نکردهاند .حتی چهبسا مفهوم واقعی این قیود در عبارات دشوار و دید فهم حقوقی ،مستتر و پنهان مانده است.
آنگاه شما نیز بدون توجه به مفاد این قرارداد ،آن را امضا کردهاید و اکنون که موقع استفاده فرا رسیده است ،میبینید
آن چیزی که انتظارش را داشته اید با آنچه واقعاً وجود دارد ،از زمین تا آسمان متفاوت است .دامنه مثالهای وسیعی را
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دراینباره میتوان در رشتههای بیمهای مختلف از درمان گرفته تا خودرو سراغ گرفت .به عنوان مثال در استفاده از خدمات
بیمه تکمیلی درمان یکی از شرکتهای خصوصی ،پس از پرداخت نقدی هزینههای درمان ،تازه در مییابید چون مرکز درمانی
که آنجا معالجه شدهاید ،طرف قرارداد و مورد قبول شرکت بیمه نبوده ،بخش کوچکی از هزینه واقعی درمان شما را پرداخت
میکند و شرکت بیمه با این ترفند از زیر بار تعهدی که کتباً به شما ارائه داده است ،شانه خالی میکند .موارد دیگری که
نقل میشود ،مربوط به ایفای تعهدات شرکتهای بیمه درباره خودرو است .مثالً هنگام دریافت بیمهنامه به شما نگفتهاند
بخشی از قطعات خودرو که از قضا جزو قطعات گرانبها و کمیاب آن نیز هست مشمول بیمه نمیشود و آنگاه که با حادثه یا
سرقتی مواجه میشوید و برای جبران خسارت مراجعه میکنید ،تازه در مییابید با چه شرایطی روبهرو هستید .تازه این
مثالها درباره شرکتهای بیمه نیمه دولتی یا خصوصی است که زیر نظر بیمه مرکزی قرار دارند و به هر حال در حد و حدود
قانونی ،معاونت نظارت بیمه مرکزی امکان دریافت شکایت و رسیدگی به آن را دارد .مثالً میتوان گفت شرکت بیمه هنگام
عقد قرارداد محتوای کلیدی و مهم آن را بیان نکرده و با کمگویی ،اطالعات حیاتی را در اختیار قرار نداده و اگر از این اطالعات
باخبر بودیم ،اصوالً این بیمه را انتخاب نمیکردیم .اما این موضوع اصوالً درباره شرکتهای بزرگ بیمه حمایتی و درمان که
زیر نظر بیمه مرکزی نیستند ،وجود ندارند .به عبارت صریحتر ،معموالً شکایت از پرداختیهایی که توسط سازمان تأمین
اجتماعی ،بیمه خدمات درمانی و امثال آنها مطرح است ،کمتر راه به جایی میبرد .چرا که مجموع مکانیسمها طوری
سیاستگذاری و طراحی شده است که این شرکتها خود بر خود نظارت میکنند و بجز دولت ،نظارت خاصی از سوی
دستگاههای مستقل بر آنها صورت نمیگیرد .این چنین است که شکایتها از این سازمانها باید توسط خود سازمانها
رسیدگی شود که نتایج آن نیز کامالً روشن است.
شرکتی که تصمیم می گیرد در یک بازار گسترده به فعالیت بپردازد ،میداند معموالً از عهده ارائه خدمت به تمام
مشتریان برنمیآید .مشتریان بیشمارند و نیازهای خرید آنان هم بسیار متنوع است .شرکت به جای این که در تمام جهات
به رقابت بپردازد ،باید آن قسمتهایی از بازار را بررسی کند که کارآمدتر میتواند به آن خدمت برساند .یک فعالیت بازاریابی
اصولی به منظور رسانیدن محصول یا خدمت به نزد مشتری درست ،در مکان درست ،در زمان درست ،با قیمت درست،
مقدمتاً با بخشبندی بازار ،آنگاه با تعیین بازار هدف که یک یا تعدادی از بخشهای بازار میباشد و سپس با تعیین جایگاه
ذهنی و موضعیابی به انجام میرسد.
در اینجا مشتریان ،شرکت های بیمه را براساس فاکتورهایی که برای آنها اهمیت دارد ،به بخشهای مختلف تقسیم
میکنیم و براساس این بخشبندی و ویژگیهای هر بخش ،علت ایجاد نارضایتی هر بخش از این مشتریان مشخص میشود.
جدول شماره  .3بخشبندی مشتریان شرکتهای بیمه براساس فاکتور رضایتمندی
علت ایجاد نارضایتی

مشخصات

 کیفیت نامناسب فضای داخلی بیمهگذارانی که به کیفیت فضایمحل صدور

داخلی محل صدور اهمیت میدهند

 -نبودن سرعت عمل در صدور

افرادی که توقع دارند مراحل صدور

بیمهنامه

بیمهنامه سریع انجام شود

بخشبندی

علل نارضایتی مشتریان

مشتریان
کیفیتگرا
ذوقزده

 نبودن سرعت عمل در صدور بیمهکیفیت نامناسااب فضااای داخلی محلصدور
 -خدمات پس از فروش نامناسب
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مشخصات

بخشبندی
مشتریان

 قائل نشدن تخفیفات گروهی به بیمهگذارانی که انتظار تخفیفادارات و سازمانها

مناسب گروهی و روابط عمومی

 -ارتباطات ضعیف

خوب دارند

 -راهنمای کارشناسی نادرست

افرادی که نیازمند راهنمایی صحیح

 -خدمات پس از فروش نامناسب

کارشناسان و خدمات بهتری هستند

 -حفظ ارتباط با مشترکین

بیمهگذارانی که توقع خدمات پس از

 -خدمات پس از فروش بهتر

فروش و ارسال هدایای تبلیغاتی

علل نارضایتی مشتریان
 -عدم حفظ ارتباط با مشترکین

گروهی

 راهنمایی کارشناسی نادرست -قائلنشدن تخفیفات گروهی به ادارات

انفرادی

و سازمانها
 عدم ارسال پیامک و ایمیل -عدم تماس و اطالع قبل از سرر سید

رفاهطلب

انقضاء بیمه

دارند
 -تماس قبل از سررسید بیمه

افرادی که ترجیح میدهند خبرنامه

 -ارسال خبرنامه از طریق پیامک و

و سررسید بیمه به آنها اطالع داده تلفنی و ایمیلی

ایمیل

شود

از علل دیگر ایجاد نارضایتی در بین بیمهگذاران ،اشکاالت موجود در تشکیل پرونده خسارت ،نواقص مدارک یا عدم
ارسال به موقع مدارک و عدم حضور طرفین خسارت در شرکت بیمه میباشد برای این منظور حتماً پیش از ارجاع به بیمهگر
برای دریافت خسارت با نماینده یا شرکت بیمه تماس گرفته و از مرکز پرداخت خسارت ،مدارک الزم و  ...را مطلع شوید تا
دچار مشکل و در نهایت نارضایتی نشوید بنابراین به بیمهگذاران نیز توصیه میشود به نماینده و کارگزار خود اطمینان نماید
و با مشاوره او اقدام به خرید بیمهنامه نمایند تا در زمان بروز خسارت متضرر نشود.
سیاستگذاری معیوب در صنعت بیمه کشور
ساختار خاص بیمهای کشور و عدم سیاستگذاری واحد ،از اصلیترین علل موفق نبودن این صنعت در ایران است .با این
که بیمه مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر تدوین مقررات بیمهای کشور مطرح و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و
دارایی فعالیت میکند ،اما عمالً بخش بزرگی از جامعه بیمهای کشور زیر نظر این سازمان نیست و لذا سیاستگذاریهای
بیمه مرکزی بر آنها تأثیری ندارد .به عبارت دیگر بیمه مرکزی فقط بر شرکتهای بیمهای دولتی و خصوصی کشور در بخش
غیردرمانی نظارت میکند و بیمههای بزرگ حمایتی و درمانی که هم از نظر اقتصادی و توان مالی و هم از نظر شمار افراد
تحت پوشش بسیار بزرگ و مؤثر هستند ،از چتر نظارتی این سازمان خارج میباشند .به عبارت دقیقتر سازمانی چون سازمان
تأمین اجتماعی با در دست داشتن مالکیت شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) وزنه بزرگی در اقتصاد کشور
محسوب میشود ،با ساختار دیگری تحت نظر وزارتخانهای دیگر به خدمات بیمهای و حمایتی میپردازد .شستا مالک 200
شرکت است که هفت هلدینگ (شرکت سرمایهگذاری) آن را اداره میکنند .هم اکنون حدود  38میلیون نفر از ایرانیان تحت
پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و حق پرداختی آنان سالیانه به  30هزار میلیارد تومان میرسد .روشن است چنین
شکاف بزرگی در نظارت به خدمات بیمهای کشور تا چه حد میتواند به انحراف این خدمات منجر شود .در کنار این سازمان،
بیمه خدمات درمانی متعلق به دولت و سازمان درمان کارکنان نیروهای مسلح نیز با دارا بودن صندوقهای اقتصادی و
شرکتهای بزرگ تولیدی ،صنعتی و خدماتی وجود دارد که آن هم زیر نظر بیمه مرکزی قرار ندارد .در نتیجه ،سازمان رسمی
نظارتی بیمهای کشور عمالً در سیاستگذاری و نظارت بر بخش عمدهای از بازار بیمهای کشور نقشی ندارد و این مسأله به
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چندپارگی و آشفتگی منجر شده که با وجود حجیمبودن اقتصادی-صنعتی شرکتهایی چون شستا و دیگر صندوقهای
بازنشستگی ،بیمهای و مالکیت پتروشیمیها ،هتلها ،مجتمعهای تولید سیمان ،پاالیشگاهها و  ...دولت و مدیریت دولتی با
وجود پرداخت حق بیمههای هنگفت ،نه تنها رضایت بیمهگذار را تأمین نمیکند ،بلکه همواره بدهی و کسری بودجه فراوانی
دارند .براساس آخرین آمار موجود ،بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به  60هزار میلیارد تومان رسیده و کسری بودجه
این صندوق نیز به سالیانه  5000میلیارد تومان میرسد (رضایی موید .)1389 ،این در حالی است که سنوات گذشته ،رسوایی
حقوقهای باالی مدیران و نفوذ اشخاصی چون بابک زنجانی ،حاشیههای سیاسی فراوانی داشته که یقیناً آن را از اهداف اصلی
بیمهای دور میکند.
فرانشیز و کسورات
از مواردی که موجب نارضایتی مشتریان میشود ،میتوان به موضوع فرانشیز اشاره نمود.
فرانشیز مبلغی از خسارت است که بر عهده بیمهگذار قرار داده میشود تا وی در زمان بروز خسارت تمامی تالش خود
را برای کاهش تبعات و آثار خسارت و یا گسترش خسارت به عمل آورد ،نه این که به خاطر داشتن بیمهنامه بر سبیل بیخیال
بنشیند و به تماشای خسارت بپردازد .از سوی دیگر به این خاطر که بیمهگذار در صورت آسیب دیدن مورد بیمه ،خود نیز
متحمل خسارتی میشود که از نظر منطقی با اعمال این فرانشیز برای کاهش خسارت تالش بیشتری مینماید و همین امر
یکی از چندین عللی است که میتواند در زمان دریافت خسارت بر انتظارات مشتری تأثیر بگذارد (عالی.)1381 ،
یکی از نکات بسیار ظریف در صدور بیمهنامهها تالشهایی است که از سوی بیمهگذاران در اکثر رشتهها برای کاهش
حق بیمه صورت میگیرد .این اتفاق عمدتاً به ضرر بیمهگذار تمام خواهد شد ،زیرا از آنجا که محصول بیمهای تا زمانی که
به خسارت نخورد قابل قیاس با سایر بیمهها و قول و وعدهها نیست بنابراین اصرار بیش از اندازه بر کاهش حق بیمه ،کاهش
کارمزد نماینده و کاهش تعهدات برای پرداخت کمتر حق بیمه به نقطهای میرسد که در زمان پرداخت خسارت از کیفیت
خوبی برخوردار نخواهد بود و به نوعی شیری خواهیم داشت بییال و کوپال و بیمهنامهای خواهیم داشت بیمحتوا و خالی از
تعهدات موردنظر بیمهگذار و همین امر از علل دیگر ایجاد نارضایتی میشود.
علل نارضایتی بیمهگذاران در زمان دریافت خسارت
از منظر فروش بیمه "صدور و خسارت" وجود دارد که به "دوره عقد و طالق" تشبیه میشود .در دوره صدور همانند
دوره عقد ،صرفاً دو طرف روی نقاط مثبت و توانمندیها و وعده و وعیدها تمرکز میکنند و کمتر به نقاط ضعف طرفین توجه
می کنند .اما دوره خسارت که همانند دوره طالق است اساساً هر دو طرف بر نقاط منفی و ضعف طرف مقابل تمرکز دارد و
بیمهگذار یا زیاندیده بر دریافت بیشتر حق بیمه تمرکز دارد و بیمهگر نیز بر پرداخت کمتر خسارت .در این میان در صورت
احراز شدن عدم ارائه اطالعات صحیح از سوی بیمهگذار آن را به عنوان عدم رعایت اصل حسن نیت از سوی بیمهگذار تلقی
میکند و به دنبال روشهای قانونی برای کاهش خسارت میگردد .لذا توصیه اکید میگردد بیمهگذاران در خرید هر نوع
بیمه ای به ارائه اطالعات دقیق برای جلوگیری از نارضایتی در زمان بروز خسارت بپردازد (روزنامه دنیای اقتصاد.)1396 ،
در بین حقوقدانان جملهای وجود دارد که بیان میدارد "جهل به قانون رافع مسئولیت" نیست .بیمهنامه صادره برای
بیمهگذار به عبارتی نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمهگذار مطالعه شود اما در عمل شاهد این هستیم که بیمهگذاران
بیشتر از آنچه به نوع پوششها حساسیت داشته باشند به قیمت (حق بیمه) حساسیت نشان میدهند همین امر باعث میشود
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که در مواردی نماینده یا بیمهگر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمهگذار از تعهدات بیمهگذار بکاهد .پیامدهای این نگرش در
زمان بروز خسارت نمایان میشود مطالعه بیمهنامه و شرایط عمومی کمترین چیزی است که بیمهگذار باید به آن بپردازد.
تبلیغات غیرواقعی و عدم توانگری شرکتهای بیمه در پرداخت خسارت
توانگری شرکتهای بیمه در زمان پرداخت خسارتها نیز مزید بر علت میباشد .شرکت بیمهای که تمامی فکر و ذهن
خود را بر کسب و جلب مشتری به هر قیمتی میگذارد نمیتواند در زمان بروز خسارت به طور کامل تعهدات خود را جبران
نماید .از آنجا که محل اصلی پرداخت خسارتها از تجمیع حق بیمههای وصولی میباشد ،بنابراین هر نوع کاهش بیمورد و
غیرمنطقی در نرخهای حق بیمه یا ارائه تخفیفهای غیرواقعی منجر به وصول حق بیمه پایین شده و در زمان بروز خسارت،
شرکت بیمه مربوطه به دنبال پرداخت خسارت غیرواقعی میرود و همین امر بر نارضایتی مشتری میافزاید.
شرکت های بیمه در تبلیغات خود پرداخت خسارت آسان و سریع را با خودروهای سیار عنوان میکنند ،ولی در مواقع
بروز حادثه ،چنین چیزی مشاهده نمیشود .نباید از تبلیغات گسترده این شرکتها برای ارائه خدمات سریع غافل شد چرا
که با مراجعه زیاندیدگان به مراکز پرداخت خسارت با عدم اطالع کارکنان آنها از خدمات متفاوت شرکت بیمه مواجه
میشوند.
بنا بر اظهارات مقامات نظارتی بیمه مرکزی اگر شرکت بیمهای به تعهدات خود پایبند نباشد با جرائم متفاوتی روبهرو
و حتی لغو فعالیت در یک یا چند رشته بیمهای خواهد شد اما با توجه به این مکانیزمها ،همچنان تبلیغات شرکتهای بیمه
در سطح جامعه برقرار و مردم به دلیل عدم آگاهی کامل اقدام به خرید پوششهای بیمهای این شرکتها میکنند.
تبلیغات مناسب ،نقش مؤثری در جذب مشتری برای شرکتهای بیمه دارد اما اگر شرکتها خالف واقع خدمات خود
را برای فروش بیشتر بیمهنامهها به خریداران معرفی کنند در آینده اعتماد مردم را از دست خواهند داد.
با گذشت بیش از دو سال از اصالح قانون بیمه شخص ثالث ،آنچه که مردم در این رشته بیمهای بیشتر احساس میکنند
عمدتاً افزایش نرخ ،دریافت حق بیمه و در ادامه خدمات ناقص در زمان نیاز است .مشتریان نباید تاوان تخلفات برخی از
رانندگان پرریسک را بدهند و این توجیه شرکتهای بیمه مبنی بر خسارت باالی این بیمه دلیلی بر نرخهای زیاد بیمه شخص
ثالث نمیشود .باید با بهکارگیری سیاستهایی از جانب بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ،تفکیک مناسبی میان رانندگان
پرخطر و کم ریسک در نظر گرفته شود (خبرگزاری آریا.)1397 ،
پرداخت خسارت
از دیگر علل نارضایتی مشتریان ،کمبود شعبههای پرداخت خسارت برخی شرکتهای بیمه است .البته اگر هم شعبه
مناسبی پیدا شود ارزیابان خسارت خالف واقع خسارات را تخمین میزنند ،به نحوی که در بیشتر موارد شاهد شکایت مردم
نسبت به عملکرد شرکتهای بیمه بودهایم و حتی آنها مدل ماشین را هم در ارزیابی خود دخیل میکنند.
دیگر مشکل افراد جامعه با شرکتهای بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ،عدم پاسخگویی مناسب شعب مختلف و نبود
پایگاههای سیار برای رفع نیاز بیمهگذاران است به صورتی که در بیشتر موارد افراد در زمان حادثه نتوانستهاند شعب نزدیکی
را برای ارزیابی خسارت خود پیدا کنند .متأسفانه در ایران وسیله نقلیه به عنوان عامل ریسک و نرخگذاری در بیمههای
شخص ثالث شناخته میشود ،در حالی که این عامل به تنهایی هیچ تأثیری در فرآیند بررسی یا سنجش ریسک بیمهگذاران
ندارد ،اما نکته مهم در این خصوص دخالت نوع مدل اتومبیل در زمان ارزیابی خسارت توسط شرکتهای بیمه است ،اما با
در نظر گرفتن این نکته که شرکتهای بیمه در زمان انعقاد قرارداد ،مدل اتومبیل را لحاظ و قیمت مورد نظر خود را از
بیمهگذار دریافت میکنند دیگر لزومی بر بررسی مجدد و پرداخت خسارت نامعقول وجود ندارد .از دالیل بررسی مدل اتومبیل
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در زمان پرداخت خسارت ،استهالک و مالیاتهایی است که شرکتهای بیمه در دورههای مختلف پرداخت میکنند .در
ابتدای قرارداد ،بیمهگر هیچ گونه آگاهی از تغییر میزان تعهدات خود در زمان پرداخت خسارت به مشتری ارائه نمیدهد که
همین عامل در آینده باعث شکایت بسیاری از افراد از شرکتهای بیمهای میشود.
با توجه به این مطالب جایگاه مشتری مداری و ایجاد خدمات مطلوب برای جذب بیشتر افراد به خرید پوششهای
مختلف بیمهای چه معنایی پیدا خواهد کرد؟
بیمه مرکزی و شرکتهای متخلف
آییننامهها و قوانین بیمه شخص ثالث کامالً شفاف بوده و وقتی شرکتی بیمهنامه را صادر میکند ،متعهد به ایفای آن
تعهد است باید توجه داشت که با وقوع یک حادثه و دریافت کوپن ،تعهدات شرکت خاتمه نمییابد و اگر شرکت بیمهای
خالف آن را انجام داد بیمه مرکزی با ابزارهای مختلف برخورد قانونی خواهد کرد.
البته عدم مهارت نمایندگیها و شبکههای فروش شرکتهای بیمه را نیز میتوان یکی از دالیل بروز سوء تفاهم و گالیه
نسبت به شرکتهای بیمه دانست ،چرا که ممکن است بیمهگذار در زمان خرید بیمهنامه نسبت به آنچه که خریداری کرده
است اطالع کافی نداشته باشد و نداند در زمان بروز خسارت شرکت بیمهگر تا چه میزان و با چه شرایطی خسارت واردهاش
را پوشش خواهد داد .از اینرو بهکارگیری افراد ماهر و مسلط نسبت به امور بیمه میتواند در توجیه بیمهگذار و سطح انتظاری
که باید از شرکت بیمه در ضمن جبران خسارت داشته باشد مؤثر بوده و از بروز برخی مشکالت جلوگیری کند.
نقشآفرینی و اثرگذاری بیمه گذاران به عنوان یکی از شرکای اقتصادی در تحوالت صنعت بیمه ،ضرورتی انکارناپذیر
است و به همین خاطر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی " طرح سنجش رضایت مشتریان از شرکتهای بیمه " را راهاندازی
کرده است .این طرح توسط پژوهشکده بیمه و در راستای تقویت مشارکت و افزایش سطح تعامل مردم و صنعت بیمه جهت
بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات بیمهای ،به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکتهای فعال در صنعت بیمه و
با هدف بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط این شرکتها به مرحله اجرا درآمده است .در این طرح برای دریافت نظرات
بیمهگذاران از روش های تماس تلفنی مستقیم و نظرسنجی الکترونیکی از طریق وبگاه پژوهشکده بیمه استفاده شده است.
(کاووسی و سقایی.)1388 ،
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران که سیاستگذار اصلی صنعت بیمه کشور است در راستای حمایت از
بیمهگذاران ،بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها طبق ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران اقدام به راهاندازی "سامانه
یکپارچه رسیدگی به شکایات بیمهگذاران" نموده است.
نتیجهگیری
امروزه کیفیت کار بیمهگران از ابعاد مختلف توسط مشتریان مورد توجه و ارزیابی قرار میگیرد و با وجود رضایت
مشتری ،شرکتهای بیمه به وضعیت مطلوب رسیدهاند و از این طریق سود بلندمدت شرکتهای بیمه تضمین میشود و
همینطور مشتریان با رضایت خود به بقای شرکتهای بیمه کمک میکنند .بازار صنعت بیمه با سایر بازارهای کاالیی
تفاوتهای ماهیتی دارد .به علت خدماتیبودن این رشته و تفاوت بازار خدمات ،مشاهده رضایتمندی بیمهگذاران از
مصرفکنندگان کاال و محصول بسیار دشوار است .کارکرد بازار فروش بیمه بیانگر این است که در بخش فروش ،عمده نگرانی
بیمهگذاران در قیمت تمام شده یا حق بیمه میباشد ،اما رضایتمندی حاصل از خرید کاال در بهترین وضعیت خود در زمان
بروز خسارت نمود پیدا میکند ،زیرا کارکرد اصلی بیمهنامه خریداریشده تا بروز خسارت عینیت و تحقق پیدا نمیکند.
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تفکیک سهم شبکه فروش مستقیم و غیرمستقیم در بیمه از میزان فروش بیمه و پرداخت خسارت و تعارض منافع بیمهگران،
بیمهگذاران و واسطههای بیمهای در بازار از مهمترین عوامل ایجاد نارضایتی میباشد .از سوی دیگر به خاطر دو پدیده فرانشیز،
کسورات و ماهیت وجودی آنها در قراردادهای بیمهای منتفع گردد .از نگاهی دیگر به خاطر وجود تنوع مشتریان خاص در
بازار بیمه و مباحث انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقی قبل ،حین و بعد از انعقاد قرارداد بیمهای ،تعارضی بین خواستهها و
نیازهای بیمهگذاران و مطالبات بیمهگران پیش میآید.
شرکتهای بیمه در شرایطی که صنعت بیمه نیاز به اعتمادسازی در سطح اجتماع دارد ،نباید برخالف شعارهای سازمانی
خود که اغلب دعوت به آرامش و اطمینان است عمل کنند .شرکتهای بیمه باید همانگونه که هنگام بیمه کردن خدمات را
بسیار آسان ارائه میدهند در هنگام پرداخت خسارت نیز مردم را در پروسه زمانبر بروکراسیهای اداری قرار ندهند.
به نظر میرسد از دالیلی که ممکن است شرکتهای بیمه را در ایفای تعهدات خود در قبال بیمهنامه شخص ثالث دچار
کمکاری کرده و انتقادات بیمهگذاران را در ارائه خدمات برانگیخته باشد ،اطمینان شرکتهای بیمه از وجود بازار فروش و
دیگری نارضایتی آنها از میزان سودی است که از فروش این بیمهنامه عایدشان میشود .اصالح تعیین حق بیمه ثالث که
این روزها یکی از مباحث چالشبرانگیز صنعت بیمه در کشور است میتوانند انگیزه الزم را به شرکتهای بیمه در ارائه خدمات
بازگرداند ،چرا که هم اکنون شرکتهای بیمه فریاد میزنند با وجود تعرفههای فعلی و تعیین حق بیمه دستوری در رشتهای
که بخش قابل توجهی در پرتفویشان دارد قادر به ایفای تعهدات خود در قبال بیمهگذاران نیستند.
به نظر میرسد ارتقاء فرهنگ بیمهای مردم ،مهمترین راه رشد صنعت بیمه در کشور است .ارتقای فرهنگ بیمه در
کشور باعث آشنا شدن مردم با مزایای بیمه و جا باز کردن آن در سبد هزینه خانواده شده و نظارت مردم بر شرکتهای بیمه
را نیز مؤثر میکند.
به عنوان مثال ،وقتی بیمهگذار بداند که مهمترین اصل در خریدن بیمه ،پرسوجوی دقیق و موشکافانه از شرایط
پرداخت خسارت آن است و صرفاً نباید به توضیح شرکت بیمه در اینباره توجه کرده و خود رأساً به تحقیق کافی در این
خصوص بپردازند ،شرکت بیمه نیز مجبور به اصالح برخی فرصتطلبیهای احتمالیاش خواهد شد .از کنار هم قرار گرفتن
این اصول زیر چتر فرهنگ بیمه ،این صنعت سالم شده و ارتقاء آن با افزایش اعتماد مردم به آن آغاز خواهد شد .در عین
حال ،توجه دولت به سیاستگذاری کاربردی ،عملیاتی و نظارت بر بیمههای کشور ،آزادسازی کامل صنعت بیمه و ایجاد
رقابت در آن ،ورود بیمههای خارجی به کشور ،استاندارد و شفافکردن محتوای قراردادهای بیمهای در بهبود شرایط کنونی
صنعت بیمه بسیار مؤثر است.
پیشنهادهای تحقیق:
 -1جهت تنوع و مقرراتزدایی ،میزان اعمال نظر سیاستگذاران دولتی بر شرکتها به حداقل ممکن رسیده و آزادی و
استقالل عمل الزم به شرکتها داده شود به نحوی که ضوابط و معیارها توسط شرکتها تهیه و تدوین گردد.
 -2بیمه مرکزی بر شرکتها و نمایندگان خود ،نقش سیاستگذاری و نظارتی داشته و از وارد شدن به اموری همچون
انتخاب ریسک ،ارزیابی در پرداخت خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه ،خودداری و استقالل عمل الزم در این زمینه به آنان
داده شود و به طور کلی شرکتهای بیمه در انتخاب ریسک ،نرخ و شرایط از آزادی عمل الزم برخوردار باشند.
 -3در راستای خصوصیسازی ،قسمت عمدهای از سهام شرکتهای بیمه به مردم و کارکنان آن واگذار شود.
 -4جهت خصوصیسازی و تحول مدیریتی ،خطمشیها و سیاستگذاری عمومی در صنعت بیمه با مشارکت
صاحبنظران این صنعت تدوین و طی مراحل تصویب و سیاستگذاری در اختیار دولت قرارگیرد.
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 -5شرکتهای بیمه تخصصی به تفکیک اشخاص ،اموال و به طرق مختلفی همچون تعاونی و تجاری به صورت اختصاصی
و غیراختصاصی در کنار شرکتهای عمومی بیمه تأسیس شوند.
 -6شرکت مستقل بیمه اتکایی تأسیس شود.
 -7امور غیرتخصصی بیمه به مقاطع کار واگذار شود.
 -8زمینه مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بازار بیمهای کشور فراهم شود.
 -9براساس نیاز مردم هر منطقه به طور خاص و فصلی فروش بیمهنامه به صورت کوتاهمدت در تمامی رشتههای
بیمهای و توسط شرکتهای بیمه طراحی و اجرا شود.
 -10دولت در هنگام سیاستگذاری در حوزه بیمه کشور ،نظر مشتریان را جویا شده و با لحاظ نظر آنها به نحوی در
این صنعت سیاستگذاری نماید که تأمینکننده خواست و نظر مشتریان باشد.
 -11سیاستگذاری تسهیلکننده جهت بهرهبرداری از بازارهای بالقوه اعم از محلی و بینالمللی ،وضع و اجرا گردد.
 -12سیاستهای تعرفهای باشتاب بیشتر حذف شده ،تا زمینه مشارکت سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی در
صنعت بیمه کشور فراهم شود.
 -13بیمه مرکزی نظر صاحبنظران این صنعت را در سیاستگذاریها سهیم نموده و بر فعالیت شرکتهای بیمهای
نقش نظارتی و هماهنگی اعمال نماید.
 -14شورای سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه تأسیس شود تا نسبت به استفاده بهینه از ذخایر این شرکتها اقدام
نمایند( .درحال حاضر اغلب شرکتها ،ذخایر خود را در بانکها یا سهام خریداری مینمایند که با ماهیت شرکتهای تجاری
چندان سنخیت ندارد).
 -15آموزشهای مناسب به منظور تغییر و تحول در نگرش مدیران از دولتی به تجاری متناسب با ماهیت بیمه صورت
پذیرد.
 -16بیمه مرکزی بعنوان سیاستگذار صنعت بیمه ،بینش و رفتار تجاری را در هنگام انتصاب مدیران صنعت بیمه در
نظر بگیرد.
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.57-86 ،86
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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 nonlinear 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]
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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 psychodistances 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 decisionmaking 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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معرفی کتابها و کنفرانسهای جدید در حوزه
مدیریت کسبوکار

حدیث صالحی
واحد پژوهش ،مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین ،تهران ،ایران
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" کسبوکار بالکچین :استفاده از نسل بعدی فناوری اینترنت از حرف تا عمل"
نویسنده :ویلیام موگایار
پیشگفتار :ویتالیک بوترین
ترجمه :پیمان رحمانی
مقدمه :محمدرضا سوهانیان
کتاب "کسب وکار بالکچین :استفاده از نسل بعدی فناوری اینترنت از حرف تا عمل" نوشته ویلیام موگایار و ترجمه پیمان
رحمانی در سال  1397در  231صفحه شامل هفت فصل توسط انتشارات راهپرداخت منتشر شده است.
بالکچین یکی از روندهای تأثیرگذار فناوری است که در سالهای گذشته تغییراتی در دنیای کسبوکار ایجاد کرده است .به
نظر میرسد هنوز پتانسیلهای این فناوری بهصورت کامل ظهور و بروز نیافته و احتماالً در سالهای آتی و با بلوغ بیشتر این
فناوری شاهد اب عاد بیشتری از آن باشیم .اهمیت این فناوری در آینده ،لزوم مطالعه و شناخت آن را به ما گوشزد میکند.
کتاب کسب وکار بالکچین یکی از سه کتاب خوب و مهمی است که در جهان در زمینه این موضوع منتشر شده و برای اولین
بار به زبان فارسی منتشر میشود .اگر میخواهید درباره ابعاد مختلف این فناوری آیندهساز بیشتر بدانید ،فرصت مطالعه این
کتاب را از دست ندهید.
کتاب کسب وکار بالکچین درک جدیدی از بالکچین یا همان زنجیره بلوک برای خواننده ایجاد میکند و عناصر بالکچین را
طوری شرح میدهد که تا پیش از این سابقه نداشته است .چیزی که ویلیام موگایار در این کتاب از آن سخن گفته ،آیندهای
است از هزاران بالکچین که نه تنها مبادالت ارزش را بدون اصطکاک ایجاد میکند ،بلکه سبب بهوجود آمدن جریان جدیدی
از ارزشگذاری ،تعریف مجدد نقشها ،روابط ،قدرت و حاکمیت میشود.
موگایار که کتابش را با این جمله که «اگر فناوری بالکچین هنوز شما را تحت تأثیر قرار نداده ،مطمئن باشید که در آینده
این کار را خواهد کرد» آغاز کرده است ،از آیندهای میگوید که تغییرات بنیادینی در آن رخ خواهد داد و از بالکچین بهعنوان
کاتالیزور این تغییرات یاد میکند .اگر هنوز دید معینی نسبت به این فناوری ندارید ،این کتاب به شما یاد میدهد که چطور
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

مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین

137

ویژهنامه راهبری و مدیریت کسب وکار

138

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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مجله تخصصی کسبوکار اندیشه معین

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

