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سخنی با خوانندگان:
بــه نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن بر زبان آفرین
نشــریات بــا هــدف اطــاع رســاني و انتقــال علــوم نویــن در پيشــرفت
و توســعه علــم نقــش بســیاری باالیــی دارنــد ،ایــن مهــم مــا را بــر آن
داشــت کــه تمامــی ســعی و تالشــمان را بــر انتشــار فصلنامــه توســعه
ابنیــه همســو نماییــم .شــماره چهــارم فصلنامــه آخریــن شــماره از ســال
اول ایــن نشــریه مــی باشــد ،کــه بــه یــاری خداونــد متعــال و همــت
دســت انــدرکاران بــه نشــر و چــاپ رســید.
در ايــن شــماره مقــاالت تحلیلــی  -تفســیری در زمينــه هــای معمــاری،
ســامت اجتماعــی ،اقتصــاد و مدیریــت اقتصــادی بــا مضامیــن هــوش
تجــاری ،برندینــگ ،بازاریابــی عصبــی و زنجیــره تأمیــن ارائــه
گردیــده کــه در قالــب معرفــي محصــوالت ،شــركتهاي توليــدي-
خدماتــي راهكارهــای نویــن را بررســی و ارایــه مــی دهــد.

مهندسی باد
مقاله چهارم

دکتر حمید پرهیزکار
نوشــته حاضــر چهارميــن و آخريــن بخــش از سلســله مقــاالت در مــورد مهندســي بــاد
و نقــش آن در طراحــي ســاختمان هــاي بلنــد مــي باشــد .در قســمت اول در مــورد
انــواع بــاد و در قســمت دوم در مــورد تاثيــر بــاد در طراحــي بــرج هــاي بلنــد توضيــح
داده شــد .همچنيــن در قســمت قبــل اطالعاتــي در مــورد داده هــاي باد اســتخراج شــده
از آرشــيو  60ســاله ايســتگاه هواشناســي فــرودگاه مهرآبــاد ارائــه شــد .در شــماره
حاضــر ،بــراي آشــنايي بيشــتر بــا خروجــي هــاي مهندســي بــاد در تحليــل بــاد در
اطــراف بــرج هــا ،بخــش هايــي از شــبيه ســازي عــددي بــاد حــول بــرج لکســون واقــع
در ســاحل شــرقي درياچــه چيتگــر آورده شــده اســت.

همانطــور کــه در بخــش اول از
سلســله نوشــته هــاي حاضــر گفتــه شــد،
بخــش مهمــي از انجــام مطالعــات بــاد
حــول ســاختمان هــاي بلنــد را انجــام
تحليــل هــاي آيروديناميکــي تشــکيل
مــي دهــد .تحليــل هــاي آيروديناميکــي
بــراي پيــش بينــي ســرعت هــاي محلــي
بــاد را مــي تــوان هــم بــا تونــل بــاد و
هــم بــا محاســبات عــددي ()CFD
انجــام داد .در ايــن بيــن ،انجــام تحليــل
هــا بــه روش عــددي ،مزايــاي زيــادي
نســبت بــه تونــل بــاد دارد .بــه طــور
مثــال ،نتايــج تونــل بــاد را تنهــا در
تعــداد محــدودي نقطــه در اطــراف
ســاختمان مــي تــوان اســتخراج نمــود و
بديــن ترتيــب نمــي تــوان تصــور کاملي
از ميــدان جريــان در اطــراف ســاختمان
داشــت .ايــن در حالــي اســت کــه در
روش عــددي مــي تــوان تصويــري
جامــع از ميــدان جريــان در ســطوح
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مختلــف در اطــراف ســاختمان ارائــه
نمــود .همچنيــن بــر خــاف تونــل
بــاد ،در حــل عــددي مشــکلي بابــت
کوچــک شــدن هندســه مــدل نســبت
بــه انــدازه هــاي واقعــي ســاختمان مورد
نظــر وجــود نــدارد و در آن مــي تــوان
مــدل را بــا ابعــاد واقعــي در جريــان
بــاد قــرار داد حــال آنکــه در تونــل بــاد
عــدم تناســب انــدازه ســاختمان قــرار
گرفتــه در تونــل ،بــا ابعــاد ســاختمان
اصلــي باعــث مشــکالت زيــادي در
يکســان ســازي جريــان حــول مــدل و
جريــان واقعــي مــي شــود .از مزايــاي
ديگــر حــل عــددي هزينــه انــدک آن
نســبت بــه تســت تونــل بــاد اســت و اين
موضــوع باعث شــده کــه بتــوان در آن،
تحليــل جريــان بــاد حــول هندســه هــاي
مختلــف را بــا هزينــه کمتــري انجــام
داد .چنيــن مزايايــي باعــث محبوبيــت
شــديد حــل عــددي در انجــام تحليــل

مســائل مختلــف شــهري شــده اســت.
ايــن مســائل محــدود بــه مطالعــه بــاد
نمــي شــوند و کاربــرد  CFDبســيار
فراتــر از ايــن موضــوع مــي باشــد .بــه
طــور مثــال ،مســائلي شــامل تحليــل
هــاي نحــوه توزيــع آلودگــي هــوا
در اطــراف ســاختمان هــا ،بررســي
وضعيــت توزيــع دود و حــرارت در
داخــل مراکــز خريــد ،ســاختمان هــا،
تونــل هــاي شــهري و بــرون شــهري
و غيــره در صــورت آتــش ســوزي،
تحليــل هــاي تهويــه مطبــوع در داخــل
ســاختمان هــا ،رســتوران هــا ،مراکــز
خريــد ،کتابخانــه هــا و ديگــر مراکــز
عمومــي ،بررســي وضعيــت ســاختمان
در روزهــاي شــامل بــاد و بــاران
همزمــان ،تحليــل هــاي مرتبــط بــا
انتقــال حــرارت جابجايــي ،مطالعــات
ســايش ناشــي از بــاد درســاختمان هــا
و بســياري کاربــرد هــاي ديگــر در

مســائل شــهري ،از جملــه مــواردي
اســت کــه در آن هــا مــي تــوان از ابــزار
حــل عــددي ســود جســت .در شــکل
هــاي  1و  2برخــي از ايــن کاربردهــا
آورده شــده اســت.
کاربردهــاي  CFDمحــدود بــه مســائل
شــهري نشــده و دامنــه وســيعتري دارد.
از ديگــر کاربردهــاي  CFDمــي تــوان
بــه تحليــل هــاي تهويــه مطبــوع داخــل
خــودرو ،آيروديناميــک خــودرو و

قطــار ،طراحــي توربوماشــين هــا،
طراحــي حرارتــي قطعــات موتورهــاي
احتــراق داخلــي ،مطالعــات انــرژي
هــاي بــادي و تحليــل و طراحــي توربين
هــاي بــادي ،طراحــي آيروديناميکــي
وســايل ورزشــي ،طراحــي هــاي
وســايل مربــوط بــه مهندســي پزشــکي
و بســياري کاربردهــاي ديگــر اشــاره
نمــود .نکتــه اي کــه در اســتفاده از
ابــزار عــددي بايــد مــد نظــر باشــد،

شکل  : 1کاربرد حل عددي در محاسبه توزيع آتش و دود در صورت وقوع آتش سوزي در مراکز تجاري و اداري

شــکل  : 2کاربــرد حــل عــددي در بررســي وضعيــت تهويــه مطبــوع ســاختمان هــا ،رســتوران هــا ،کتابخانــه هــا و ديگــر
مراکــز عمومــي

صحــت مــدل هــاي عــددي اســتفاده
شــده اســت .نتايــج حــل عــددي
عمومــاً بــه ابعــاد ســلول هــاي شــبکه،
انــدازه گام زمانــي حــل ،انــدازه ميــدان
حــل عــددي ،دقــت گسســته ســازي
معــادالت حــل ،مــدل توربوالنــس
مــورد اســتفاده ،پارامترهــاي
توربوالنــس جريــان ورودي ،نــوع
شــرايط مــرزي و تعــداد بســياري ديگــر
از مــدل هــاي حــل عــددي وابســته
اســت و بنابرايــن بايــد صحــت هــر
يــک از مــدل هــاي اســتفاده شــده در
هــر تحقيقــي بــه اثبــات برســد.
در ادامــه نحــوه مــدل ســازي عــددي
جريــان بــاد حــول بــرج لکســون واقــع
در ســاحل شــرقي درياچــه چيتگــر
بــا در نظــر گرفتــن معيارهــاي بــاال
توضيــح داده شــده اســت .توضيحاتــي
کــه در ادامــه آمــده ،شــامل بخــش
مــدل ســازي ســه بعــدي هندســه بــرج
و ميــدان جريــان اطــراف آن ،شــبکه
بنــدي عــددي ميــدان حــل و برخــي
از خروجــي هــاي تحليــل عــددي مــي
باشــد .هندســه بــرج و توليــد شــبکه
توســط نــرم افــزار  ICEMنســخه 16.1
صــورت گرفتــه اســت .تحليــل جريــان
بــاد حــول بــرج بــه جهــت مشــاهده
تاثيــر بــاد روي آن نيــز توســط نــرم
افــزار  ANSYS FLUENTنســخه 16.1
صــورت گرفتــه اســت.
مــدل ســازي عــددي جريــان
بــاد حــول بــرج و ســاختمان
هــاي اطــراف
موقعيــت زميــن اصلــي و زميــن
اضافــه شــده بــه آن کــه بــرج لکســون
در آن در حــال ســاخت مــی باشــد در
شــکل  3نشــان داده شــده اســت .مــدل
ســه بعــدي ســاختمان بــا اســتفاده از
پــان هــاي دوبعــدي کــه توســط تيــم
معمــاري آقــاي فــرزاد دليــري آمــاده
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شــده بــود ،در نــرم افــزار  ICEMتوليــد
شــد .هندســه ســه بعــدي ســاده شــده
کــه بــه ايــن ترتيــب توليــد شــده در
چهــار نمــاي اصلــي در شــکل  4آورده
شــده اســت .بــا توجــه بــه اينکــه در
تحليــل هــاي دوبعــدي اوليــه مشــخص
شــده بــود کــه بايــد منطقــه اي بــه قطــر
 2Kmبــه عنــوان ناحيــه حــل عــددي
تاثيرگــذار روي بــرج در تحليــل هــاي
عــددي آورده شــود ،تعــداد زيــادي
از برجهــاي اطــراف ســواحل شــمالي
و شــرقي درياچــه بايــد در مــدل ســه
بعــدي آورده شــوند .همچنيــن بــا
فاصلــه بســيار نزديــک بــه برج لکســون
در ضلــع شــمالي آن ،گودبــرداري
بــراي ســاخت يــک مجتمــع تجــاري
بــزرگ صــورت گرفتــه کــه موقعيــت
نزديــک آن بــه بــرج لکســون ،اهميــت
مــدل ســازي آن را در مــدل عــددي
حاضــر دو چنــدان مــی کنــد .بــا
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شکل  : 3موقعيت زمين برج لکسون

توجــه بــه اهميــت زيــاد هندســه بــرج
همســايه لکســون ،هندســه آن بــرج
نيــز در تعامــل بــا ســازنده آن دريافــت
شــد .بــرج همســايه شــمالي لکســون،
ارتفاعــي در حــدود  89متــردارد.
شــکل ســه بعــدي ســاختمان هــاي
اطــراف بــرج لکســون کــه در نــرم
افــزار توليــد شــبکه Ansys ICEM
مــدل شــده انــد ،در نماهــاي مختلــف
در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.
فاصلــه کــم بــرج همســايه بــا بــرج
لکســون در ايــن شــکل بــه خوبــي
نمايــان اســت.
پــس از مــدل ســازي هندســه بــرج
لکســون و ســاختمان هــاي اطــراف
آن و ميــدان حــل عــددي ،نوبــت بــه
شــبکه بنــدي ميــدان حــل عــددي مــي
رســد .فاصلــه ســلول هــاي شــبکه حــل
عــددي در ميــدان دوردســت برابــر
 50mو روي ديــواره بــرج لکســون

برابــر  0.7mدر نظــر گرفتــه شــده
اســت .فواصــل ســلولي روي ســاختمان
هــا و بــرج هــاي دوردســت 10m
و روي ســاختمان هــا و بــرج هــاي
نزديــک تــر برابــر  4mدر نظــر گرفتــه
شــد .بــه دليــل اهميــت بــرج همســايه
کــه در ضلــع شــمالي قــرار گرفتــه،
فواصــل ســلولي روي آن کمتــر از
ديگــر ســاختمان هــا و برابــر  3mدر
نظــر گرفتــه شــد .بديــن ترتيــب شــبکه
اي در حــدود  4،160،000ســلول
توليــد شــد کــه در قيــاس بــا شــبکه
هــاي بــه کار رفتــه در تحليــل عــددي
بــاد در مراجــع مختلــف [ ]1-4از
لحــاظ تعــداد ســلول ،شــبکه مناســبي
بــه حســاب مــي آيــد .شــبکه توليــدي
بــر روي قســمت هــاي مختلــف ميــدان
حــل عــددي ،در شــکل  6نشــان داده
شــده اســت.
پــس از تنظيــم شــرايط مــرزي ورودي
ميــدان کــه در اصــل پروفيــل بــاد
غالــب تهــران اســت (و در قســمت
قبلــي مقالــه کــه در شــماره قبــل
در مــورد آن صحبــت شــد) بــراي
اطمينــان از همگرايــي حــل ،عــاوه
بــر باقــي مانــده هــاي خطــا ،تغييــرات
ســرعت متوســط جريــان در ارتفــاع
 50متــري از ســطح زميــن و همچنيــن
تفاضــل دبــي جريــان ورودي بــه
ميــدان حــل عــددي و جريــان
خروجــي از ميــدان هــم در نظرگرفتــه
شــد ،کــه نتيجــه حاصلــه در شــکل 7
آورده شــده اســت.
بــا اطمينــان از همگرايــي نتايــج ،مــي
تــوان خروجــي هــاي حــل را مشــاهده
نمــود .در شــکل  ، 8کانتورهــاي
انــدازه ســرعت در صفحــه اي مــوازي
ســطح زميــن در ارتفــاع  1.75متــري
(ارتفاعــي کــه در مراجــع از آن بــه
عنــوان ارتفــاع ســطح پيــاده رو يــا
ســطح پدســترين نــام بــرده شــده) بــه
نمايــش در آمــده اســت .بردارهــاي
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انــدازه ســرعت و همچنيــن خطــوط
جريــان در هميــن ارتفــاع ،در شــکل
 9و شــکل  10نشــان داده شــده اســت.
تغييــرات انــدازه و جهــت بــاد در
حضــور بــرج هــا در ايــن شــکل بــه
خوبــي قابــل مشــاهده اســت.
در انتهــاي مقالــه ،کانتورهــاي ســرعت
در يکــي از ســطح مقطــع هــاي مــوازي
بــاد غربــي (  ) z=0و همچنيــن يکــي
از ســطح مقطــع هــاي عمــود بــر بــاد
غربــي در شــکل  11و شــکل  12بــه
نمايــش در آمــده اســت.
در انتهــا يــادآور مــي گــردد کــه در
ايــن گــزارش ،قصــد بــر ارائــه تمامــي
نتايــج خروجــي و همچنيــن قصــد
بــر توضيــح و تفســير خروجــي هــا
نمــي باشــد و تنهــا هــدف ايــن مقالــه
آشــنايي بــا بخشــي از فعاليــت هــا و
خروجــي هــاي قابــل توليــد توســط
مهندســين بــاد در تحليــل بــاد حــول
ســاختمان هــا مــي باشــد.
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بررسي و تعيين عوامل موثر بر كيفيت در زنجيره تأمين
نوراله بسیم
مقدمه
ســازمان هــا در عصــر اطالعــات روز بــه روز پویاتــر و نامطمئــن ترمــی شــوند و اداره آنهــا در چنیــن شــرایطی نیازمنــد
خالقیــت ســازمانی و روشــهای اســتراتژیک و نویــن مدیریتــی اســت .بنابرایــن الزمــه پایــداری در عصــر رقابتــی امــروز،
وجــود یــک سیســتم جامــع ارزیابــی عملکــرد اســت .از ســوی دیگــر ،شــرکت هــای تجــاری در شــرایط رقابتــی حاضــر
دریافتــه انــد کــه بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام همــه امــور نیســتند و بــرای حفــظ رقابــت ،تولیــد کننــدگان بــه دنبــال تحویــل
محصــوالت بــا کیفیــت بــاال و در زمــان مــورد نظــر و قیمــت مناســب بــه مشتریانشــان هســتند .بنابرایــن آنهــا بــه دنبــال تأمیــن
کننــدگان سراســری هســتند کــه ایــن نیازهــا را پاســخگو باشــند از ایــن رو بایــد در مدیریــت زنجیــره تأمینشــان جنبــه هــای
مختلــف کــه بــر عملکــرد زنجیــره شــان موثــر اســت را در نظــر بگیرنــد.
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متد و روش ها
ارزيابــي عملكــرد بــه عنــوان يــك
ابــزار ضــروري مديريــت ،كمــك الزم
را بــراي بهبــود عملكــرد در راســتاي
تعالــي زنجيــره ي تأميــن فراهــم مــي
آورد .بــا ايــن حــال اگرچــه مديريــت
زنجيــره ي تأميــن بــه يــك اقــدام
رايــج در ســطح صنايــع تبديــل شــده و
جريانــي از مقــاالت مربــوط بــه تئــوري
هــا و اقدامــات مديريــت زنجيــره
ي تأميــن منتشــر شــده ،امــا ارزيابــي
عملكــرد زنجيــره ي تأميــن چنــدان
مــورد توجــه نبــوده اســتChan et al
 2003مــدل SCORبــه عنــوان یــک

مــدل فرآینــدی بــرای مدلســازی
زنجیــره تأمیــن در گســتردهترین حــد
شــناخته شــده اســت .ایــن مــدل یــک
مــدل مرجــع فرآینــد اســت کــه توســط
انجمــن زنجیــره تأمیــن ( )SCCدر ســال
 1996ایجــاد و توســعه یافتــه اســت .این
مــدل یــک چارچــوب منحصربفــرد
ارایــه مــی دهــد کــه بیــن فرآیندهــای
تجــاری ،شــاخصها ،بهتریــن
کارکردهــا ،و ویژگیهــای تخصصــی
در یــک ســاختار یکپارچــه ارتبــاط
برقــرار مــی کنــد تــا روابــط بیــن
شــرکای زنجیــره تأمیــن را پشــتیبانی

کــرده و کارایــی مدیریــت زنجیــره
تأمیــن و ســایر فعالیتهــای مرتبــط بــا آن
را ارتقــاء بخشــد.
اندازهگیــری عملکــرد در زنجیــره
تأمیــن فرآینــدی اســت بــه منظــور
تحلیــل مدیریــت عملکــرد ،کاهــش
هزینههــا ،کاهــش ریســک و ایجــاد
امــکان بهبــود مســتمر در ارزشآفرینــی
و عملیــات.
ايــن مــدل مــي كوشــد تــا مفاهيــم
مهندســي مجــدد فرآینــد كســب
وكار ،بهينــه كاوي ،ارزيابــي فرآینــد و
تجزيــه و تحليــل بهتريــن نمونــه هــا را
8

يكپارچــه و يكدســت نمــوده و آنهــا را
در زنجيــره هــاي تأمينشــان بــه كار ببندد.
(  .)2008Theeranuphattana & Tang،ايــن
مــدل بــه كاربــران مزايــاي زيــر را نويــد
مــي دهــد.
شــرحي اســتاندارد از فرآیندهــاي
مديريــت كــه زنجيــره ي تأميــن را
تشــكيل مــي دهــد.
چارچوبــي از روابط در ميــان فرآيندهاي
استاندارد.
ســنجه هــاي اســتاندارد بــراي ارزيابــي
عملكــرد فرآینــد.
اقدامــات مديريــت كــه بهتريــن عملكرد
را در پــي خواهــد داشــت.
هــم راســتايي اســتاندارد بــا ويژگيهــا و
كاركردهــاي نــرم افــزاري ،كــه بهتريــن
اقدامــات را ممكــن مــي ســازد.
الزم بــه ذكــر اســت كــه مــدل SCOR
متشــكل از ســه ســطح اســتاندارد شــده
ي جزئيــات فرآینــد مــي باشــد .ســطح
نخســت ،محــدوده و محتــواي زنجيره ي
تأميــن ( .)SCدر ســطح پيكربندي(ســطح
دوم) ،در ســطح عناصــر فرآيند(ســطح
ســوم)،Theeranuphattana & Tang(.
 )2008از ايــن رو مــدل فــو ق الذكــر
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از صدهــا ســنجه ي عملكــردي كــه
همــراه بــا پنــج خصيصــه ي عملكــرد
بــه كار مــي رونــد پشــتيباني مــي كنــد:
قابليــت اطمينــان ،پاســخ گويــي ،انعطاف
پذيــري ،هزينــه و ســنجه هــاي دارايــي.
در مــدل  SCORایــن دیــدگاه وجــود
دارد کــه هرچنــد هــر زنجیــره تأمیــن
خصوصیــات منحصــر بــه فــردی دارد و
معمــوال الگوبــرداری و مقایســه ی آنهــا

حتــی در مــوارد مشــابه غیرمنطقی اســت،
امــا معیارهــای عملکــردی وجــود دارنــد
کــه در بیشــتر آنهــا مــورد توجــه هســتند
و کاربــرد دارنــد .در واقــع معیارهــای
عمومــی و کلــی قابــل تعریــف در هــر
زنجیــره تأمیــن در ایــن دیــدگاه جــای
دارد.
نتیجه گیری
در ايــن تحقيــق بــا هــدف شناســايي
عوامــل مؤثــر بــر عملكــرد زنجيــره
تأميــن بــه بررســي متغيرهــاي مؤثــر بــر
آن پرداختــه شــد .بــا اســتفاده از تكنيــك
دلفــي متغيرهــاي مؤثــر بــر عملكــرد
زنجيــره ي تأميــن شناســايي شــدند و
ســپس بــا بــه كارگيــري تحليــل عاملــي،
معنــاداري آن هــا مــورد بررســي قــرار
گرفتــه و بــر اســاس آن مــدل مفهومــي
عوامــل مؤثــر بــر عملكــرد توســعه داده
شــد .بــا توجــه بــه مــدل ( )SCزنجيــره
ي تأميــن ارائــه شــده در ايــن تحقيــق،
عوامــل مؤثــر بــر عملكــرد زنجيــره ي
تأميــن شــامل ابعــاد تأميــن كننــده ،هزينه،
انعطــاف پذيــري ،فرآينــد ،مشــتري و
زمــان مــي باشــد .هريــك از ايــن ابعــاد
توســط زيــر متغيرهايــي تعييــن شــده اند.

بــا مقايســه ي مــدل بــه دســت آمــده بــا
تحقيقــات پيشــين كــه اشــاره شــد ،مــي
تــوان نتيجــه گيــري نمــود كــه مــدل
حاصــل شــده مدلــي كاملتــر از مــوارد
ارائــه شــده ي پيشــين بــوده اســت.
شــاخصهايي همچــون زمــان ،هزينــه،
پاســخ گويــي ،انعطــاف پذيــري توســط
بيمان،گوناســكاران و چــان و كــي
اشــاره شــده اســت ليكــن ميــزان تأثيــر
و رابطــه ي آن هــا در ايــن تحقيقــات
غالبــاً بــه صــورت كيفــي و ذهنــي
اشــاره شــده انــد .در ايــن تحقيــق در
غالــب يــك مــدل جامــع بــه بررســي
ميــزان تأثيــر ايــن عوامــل نيــز پرداختــه
شــده اســت.

در نهايــت به مديران ســازمانها پيشــنهاد
مــي شــود بــا در نظــر گرفتــن مــدل
توســعه يافتــه و اهميــت متغيرهــاي آن
بــه گونــه اي بــه طراحــي فضاي كســب
و كار خــود بپردازنــد تــا باعــث بهبــود
عملكــرد كل زنجيــره ي تأميــن شــوند
و از بهينــه ســازي جزئــي بپرهيزنــد و
تأثيــر عواملــي چــون انعطــاف پذيــري
در پاســخ بــه نيــاز مشــتريان و زمــان و
اثــر تأميــن كننــدگان را بــر عملكــرد
كل زنجيــره ي تأميــن خــود در نظــر
بگيرنــد و بــر ايــن اســاس ســعي در
بهبــود عملكــرد زنجيــره داشــته باشــند.
همچنيــن پيشــنهاد مــي شــود مــدل
ارائــه شــده بــه همــراه شــاخصها را بــه

عنــوان ابــزار خودارزيابــي و ســنجش
عملكــرد زنجيــره ي ملحــوظ نماينــد
و در اتخــاذ تصميمــات خــود بررســي
نماينــد.
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تاثیــر هموارســازی ســود بــر ارزش افــزوده اقتصــادی
شــرکتهای پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار تهران
مهدی یاسور عینی

چكيده:
هموارســازی ســود یــک هــدف
روشــن دارد و آن ایجــاد جریــان رشــد
ثابــت در ســود اســت .وجــود ایــن
نــوع دســتکاری نیازمنــد آن اســت
کــه شــرکت ســود زیــادی داشــته
باشــد تــا بتوانــد ذخایــر الزم را بــرای
منظــم کــردن جریانهــا در هنــگام نیــاز
11

تأمیــن کنــد .بــه طــور کلــی هــدف آن
کاهــش تغییــرات ســود اســت ،اهمیــت
دادن بــه درآمــد ســود حســابداری
گــزارش شــده ،یــک فرضیــه ای وجود
دارد کــه مدیــران جســتجو میکنــد
کــه ســود را در طــی تمــام دوره همــوار
نمایــد بــه طــوری کــه جریــان ســود

ثابــت بیشــتر بــا واریانــس ســاالنه کمتــر
منتهــی بــه ارزش گــذاری شــرکت
باالتــر میشــود .در برخــی مــوارد
ایــن بحــث پیشــنهاد میگــردد کــه
یــک بــازار ســهام طبیعــی نمــی توانــد
دادههــای حســابداری را بــه طــور
صحیــح شــرکت دهــد.

بــه همیــن منظــور پژوهشــگران ایــن
تحقیــق را بــا هــدف بررســی اثــرات
هموارســازی ســود بــر ارزش افــزوده
اقتصــادی شــرکتهای پذیرفتــه شــده
در بــورس اوراق بهــادار تهــران انجــام
داده انــد .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق
شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس
اوراق بهــادار تهــران و نمونــه گیــری
نیــز بــه صــورت تصادفــی ســاده اســت.
دوره زمانــی ایــن تحقیــق یــک دوره
ســه ســاله بیــن ســالهای  1384تــا
پایــان دوره مالــی  1392میباشــد.
نتیجــه تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه
همــواری ســازی ســود بــر معیــار ارزش
افــزوده اقتصــادی شــرکتها پذیرفتــه
شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران
اثرگــذار اســت .و ارزش افــزوده
اقتصــادی شــرکتهای همــوار ســاز از
ارزش افــزوده اقتصــادی شــرکتهای
غیــر همــوار ســاز بــه طــور معنــاداری
کمتــر اســت.
مقدمه
هموارســازی ســود یــک هــدف
روشــن دارد و آن ایجــاد جریــان رشــد
ثابــت در ســود اســت .وجــود ایــن
نــوع دســتکاری نیازمنــد آن اســت
کــه شــرکت ســود زیــادی داشــته
باشــد تــا بتوانــد ذخایــر الزم را بــرای
منظــم کــردن جریانهــا در هنــگام نیــاز
تأمیــن کنــد .بــه طــور کلــی هــدف آن،
کاهــش تغییــرات ســود اســت .محققــان
هموارســازی ســود از ایــن بــاور تبعیــت
میکننــد کــه اعضــای بــازار بــا جریــان
ثابــت ســود گمــراه میشــوند اهمیــت
دادن بــه درآمــد ســود حســابداری
گــزارش شــده ،یــک فرضیــه ای وجود
دارد کــه مدیــران جســتجو میکنــد
کــه ســود را در طــی تمــام دوره
همــوار نمایــد بــه طــوری کــه جریــان
ســود ثابــت بیشــتر بــا واریانــس ســاالنه
کمتــر منتهــی بــه ارزش گــذاری باالتــر

شــرکت میشــود .در برخــی مــوارد
ایــن بحــث پیشــنهاد میگــردد کــه
یــک بــازار ســهام طبیعــی نمــی توانــد
دادههــای حســابداری را بــه طــور
صحیــح شــرکت دهــد .رونــن و ســادن
بــه تنــاوب پیشــنهاد میکننــد کــه
مدیــران هموارســازی ســود را بــرای
پیشــگویی کــردن بهینــه از جریانــات
نقــدی کــه ارزش شــرکتها بــر آن مبنــا
قــرار میگیــرد ،تســهیل میکنــد.
(شــریعت پناهــی و حســین ســمائی،
.)1385
از طرفــی گروههــای مختلــف بــه
دالیــل مختلــف بــه مســئله ارزیابــی
عملکــرد شــرکت هــا توجــه
خاصــی داشــته و آنهــا را مهــم تلقــی
میکننــد اعــم از مالــکان ،مدیریــت،
ســرمایه گــذاران دولــت ،بانــک
هــا و اعتباردهنــدگان و  ...همچنیــن
معیارهــای مختلفــی بــرای ارزیابــی
عملکــرد وجــود دارد کــه هر کــدام در
جایــگاه خــود میتواننــد معیارهــای
مناســبی بــرای ارزیابــی عملکــرد
باشــند .اطالعــات مــورد نیــاز بــرای این
معیارهــا از طریــق صورتهــای مالــی
(حســابداری) ،اقتصــاد ،بــازار آزاد و
یــا ترکیبــی از آنهــا بــه دســت میآیــد
کــه هــر کــدام بــه نوعــی دارای
محاســن و معایــب مختلفــی هســتند.
از آنجــا کــه معیارهــای ارزیابــی
ســنتی عملکــرد نظیــر ،ROI ،ROA
 EPSو  ...همگــی بــر ســود حســابداری
متکــی انــد و در عیــن حــال ســود
خالــص خــود دارای ابهامــات زیــادی
از جملــه ،امــکان هموارســازی ســود
توســط مدیریــت شــرکت بــه منظــور
کســب پــاداش بیشــتر ،اســتفاده از
برآوردهــا و تخمیــن هــا در محاســبه
ســود حســابداری ماننــد بــرآورد
هزینــه مطالبــات مشــکوک الوصــول
و  ، ...عیــب دیگــر اجــازه اســتفاده
اختیــاری بــه مدیریــت بــرای اســتفاده

از روشهــای مــورد قبــول حســابداری
اســت .لــذا مــورد انتظــار اســت کــه
دســتکاری در ســود حســابداری
یــا همــان هموارســازی ســود بــر
معیارهــای ســنتی ارزیابــی عملکــرد
اثرگــذار باشــد .در معیارهــای نویــن
ارزیابــی عملکــرد نظیــر ارزش افــزوده
اقتصــادی تــا حــدودی عیــوب مربــوط
بــه ســود حســابداری برطــرف و نقــص
هــا جبــران شــده اســت .بــرای نمونــه در
محاســبه ارزش افــزوده اقتصــادی دیگر
ســود خالــص انتهــای صــورت ســود
و زیــان مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیرد
بلکــه از ســود خالــص عملیاتــی بعــد
از کســر مالیــات اســتفاده میشــود تــا
برخــی مســائل بــه خــودی خــود رفــع
شــود (کرامتــی.)1386 ،
حــال ایــن موضــوع مطــرح اســت
کــه بــا توجــه بــه ســرعت توســعه فــن
آوری ،گســترش ارتباطــات ،اتصــال
بازارهــای کشــورها بــه یکدیگــر و
نظایــر آنهــا کــه موجــب وســیع تــر
شــدن گســترههای عملیاتــی و در
نتیجــه پیچیــده تــر شــدن محیطهــای
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری گردیــده
در نتیجــه آن امــر تصمیــم گیــری
اقتصــادی بــه موضوعــی تبدیــل شــده
کــه انجــام آن روز بــه روز مشــکل
تــر و نیازمنــد داشــتن اطالعــات و
توانمندیهــای باالتــر بــرای تصمیــم
گیرنــدگان اســت .همچنیــن اســتفاده
کننــدگان داخلــی بــه منظــور اخــذ
تصمیــم و یــا برنامــه ریــزی بــرای
آینــده ســازمان و همچنیــن کنتــرل
و رهبــری از اطالعــات حســابداری،
اســتفاده میکننــد (مــرادزاده فــرد،
 .)1383آیــا بــه طــور تجربــی نیــز ایــن
موضــوع قابــل بررســی اســت کــه
تعدیــات در ســود حســابداری نظیــر
هموارســازی ســود بــر شــاخصهای
جدیــد ارزیابــی عملکــرد نظیــر ارزش
افــزوده اقتصــادی ( )EVAنیــز اثرگــذار
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خواهــد بــود یــا خیــر؟
«بیــدل مــن» دو دلیــل ارائــه میکنــد
کــه مدیریــت بــر آن اســاس میکوشــد
ســودهای خالــص مــورد گــزارش را
همــوار ســازد .نخســتین دلیــل بــر ایــن
فــرض اســتوار اســت کــه یــک جریــان
ثابــت ســود میتوانــد انتظــارات
ذهنــی ســرمایه گــذار را نســبت بــه
نتایــج احتمالــی ســود و ســهام آتــی
تحــت تأثیــر قــرار دهــد در نتیجــه بــر
ارزش ســهام شــرکت اثــری مطلــوب
میگــذارد ،زیــرا میــزان ریســک کل
شــرکت را کاهــش میدهــد.
بیــدل مــن دومیــن انگیــزه را بــرای
هموارســازی ،توانایــی مقابلــه بــا ماهیت
ادواری بــودن ســود و کاهــش احتمالی
همبســتگی بــازده مــورد انتظار شــرکت
بــا بــازده مجموعــه بــازار میدانــد
و میگویــد «:تــا آنجــا کــه عــادی
شــدن موفقیــت آمیــز و تــا میزانــی کــه
ســرمایه گــذاران کاهــش کواریانــس
بــازده ســهم و بــازده بــازار را تشــخیص
داده و در فرآینــد ارزش یابــی شــان
دخالــت میدهنــد ،هموارســازی
روی ارزش ســهام ،اثــرات ســودمندی
خواهــد داشــت» (آقایــی و کوچکــی،
.)1374
در واقــع هموارســازی ســود ،ناشــی
از احســاس بــه ایــن نیــاز اســت کــه
مدیریــت میخواهــد پدیــده عــدم
اطمینــان محیــط را خنثــی نمایــد و
نوســانهای عملکــرد ســازمان را
کــه ناشــی از چرخــه میــان دوره ای
کــه مبتنــی بــر رونــق و کســاد اســت،
کاهــش دهــد.
دالیــل بیــدل مــن در تحقیقــی کــه
میچلســون و همکارانــش در ســال
 1999انجــام دادنــد تأییــد شــد .تحقیــق
آنهــا نشــان میدهــد کــه هموارســازی
ســود بــر بــازده ســهام شــرکت هــا
تأثیــر گذاشــته و بــازار بــه ســودهای
همــوار پاســخ مثبــت نشــان میدهــد
13

(میچلســون و همــکاران .)9991 ،
امــا تحقیقــی کــه بــه بررســی تأثیــر
هموارســازی ســود بــر بــازده ســهام
شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس
اوراق بهــادار تهــران پرداختــه اســت،
نتیجــه دیگــری داده اســت .نتایــج
تحقیــق مشــخص کــرده اســت کــه
در مجمــوع  03/5درصــد شــرکت
هایــی کــه متغیــر هموارســازی در آنهــا
بــرای دوره زمانــی  1379-1374مــورد
مطالعــه قــرار گرفتــه ،هموارســازند.
بــر اســاس نتایــج تحقیــق مذکــور
در بــورس اوراق بهــادار تهــران،
هموارســازی را نمــی تــوان ابــزاری
مؤثــر بــر بــازده ســهام شــرکتها دانســت
( قائمــی و دیگــران.)1382 ،
در ســال  1384تحقيقــي بــا عنــوان
بررســي رابطــه همبســتگي بيــن
نســبتهای كارايــي و ارزش افــزوده
اقتصــادي در بخــش صنايــع غذايــي
شــركتهای پذيرفتــه شــده در بــورس
اوراق بهــادار تهــران انجــام گرفتــه
اســت .نتايــج تحقيــق پــس از آزمــون
فرضيــات بيانگــر ايــن مطلــب اســت
كــه بيــن نســبتهای كارايــي و ارزش
افــزوده اقتصــادي هيچگونــه رابطــه
معنــي داري وجــود نــدارد (حــراف
عموقيــن.2)1384
همانطــور کــه گفتــه شــد هموارســازی
ســود در غالــب تئــوری نمایندگــی
تعریــف میشــود .اولیــن فــرض
تئــوری نمایندگــی ایــن اســت کــه
اشــخاص بــر حســب منافــع شــخصی
خــود عمــل میکننــد در حالــی کــه
ایــن منافــع لزومــاً در تمامــی دوره ی
بــا منافــع شــرکتها همســو و همســان
نیســت .فــرض بــا اهمیــت دیگــر تئوری
نمایندگــی ،قــرار داشــتن شــرکت در
تقاطــع ارتباطــات قــراردادی اســت
کــه میــان مدیریــت ،ســرمایه گــذاران،
اعتباردهنــدگان و دولــت وجــود دارد.
یکــی از فرضیههــای تئــوری

نمایندگــی حاکــی از ایــن اســت کــه
مدیریــت ســعی در حداکثــر نمــودن
منافــع خــود دارد کــه ایــن هــدف
لزومــاً همســان و همســو بــا حداکثــر
کــردن ارزش شــرکت نیســت .در
حالــی کــه مدیریــت ســعی میکنــد
حقــوق و مزایــای خــود را بــه حداکثــر
ممکــن برســاند ،امــا ناگزیــر بایــد ایــن
کار را در چارچــوب افزایــش قیمــت
اوراق بهــادار شــرکت را نیــز مــد نظــر
داشــته باشــد .اگــر چــه انگیــزه اصلــی
مدیریــت معمــوالً بهبــود عملکــرد
اســت امــا ممکــن اســت مدیریت ســعی
در انتخــاب آن دســته از روشهــای
حســابداری داشــته باشــد کــه ســود
شــرکت را در آینــده نزدیــک افزایــش
دهــد کــه خــود موجــب بــاال رفتــن
حقــوق و مزایــای مدیــران میشــود.
در ایــن قبیــل مــوارد ،امــکان دارد کــه
تصمیمــات مدیــران ،همســو بــا عالیــق
و منافــع ســهامداران نباشــد (شــباهنگ،
.)1387
ابعاد هموارسازی سود
بــه طــور کلــی ،مقصــود از ابعــاد
هموارســازی ســود ابــزار یــا روش
هایــی اســت کــه بــه وســیله آن اعــداد
و ارقــام مربــوط بــه ســود یکســان
میشــود .بارنــز و همــکاران تفــاوت
بیــن ســه روش هموارســازی را بــه
صــورت زیــر بیــان نمــوده انــد:
 -1هموارســازی از طریــق وقــوع
رویدادهــا و (یــا) شــناخت و ثبــت آن:
مدیریــت میتوانــد زمــان معاملههــای
واقعــی را بــه گونــه ای تعییــن کنــد
کــه آنهــا بــر درآمــد مــورد گــزارش
اثــر بگذارنــد و بدیــن گونــه در طــول
زمــان نوســان هــا را مهــار کنــد .در
بیشــتر مــوارد ،تعییــن زمــان طبــق
برنامــه ریــزی بــرای وقــوع رویدادهــا
(ماننــد هزینــه تحقیــق و توســعه) تابــع
مقــررات حســابدرای اســت کــه بــر

فرآینــد شــناخت و ثبــت ایــن رویدادها
حاکــم اســت.
 -2هموارســازی از طریــق تخصیــص
بــر دورههــای زمانــی :بــا فــرض
وقــوع رویــداد و شــناخت وثبــت ایــن
رویــداد ،مدیریــت بــرای تعییــن دوره
هایــی کــه تحــت تأثیــر مقادیــر کمــی
ایــن رویدادهــا قــرار میگیرنــد ،از
اختیــارات زیــادی برخــوردار اســت
و میتوانــد بــر آنهــا اعمــال کنتــرل
نمایــد.
 -3هموارســازی از طریــق طبقــه بنــدی
(از ایــن رو ،آن را هموارســازی طبقــه
ای مینامنــد) :هنگامــی کــه آمــار
و ارقــام موجــود در مــورد مدیریــت
ســود و زیــان ،بــه غیــر از ســود خالــص
(پــس از کســر همــه هزینــه هــا از همــه
درآمدهــا) موضــوع هموارســازی
باشــد ،مدیریــت میتوانــد اقــام
مربــوط بــه اجــزای ســود را طبقــه
بنــدی نمایــد و بدیــن وســیله تغییــرات
مربــوط بــه دوره زمانــی متعلــق بــه
ایــن آمــار را کاهــش دهــد (آقایــی
وکوچکــی.)1375 ،
آرتولویــت ،رئیــس هیئــت مدیــره
کمیســیون بــورس اوراق بهــادار بــر
ایــن بــاور اســت کــه شــرکتهای
ســهامی عــام بــرای اعمــال مدیریــت
بــر ســود شــرکت از شــش روش
حســابداری (در مرحلــه اول) اســتفاده
کــرده انــد:
 -1ارائــه بیــش از واقــع ارقــام ناشــی
از تغییرهــا ،بــا هــدف پــاک کــردن
ترازنامــه.
 -2طبقــه بنــدی بخــش مهمــی از قیمت
یــک واحــد خریــداری شــده بــه عنــوان
مخــارج فرآینــد تحقیق و توســعه (یک
هزینــه جــاری) بــه گونــه ای کــه بتــوان
ایــن مبلــغ را یــک بــاره هزینــه کــرد.
 -3ایجــاد بدهیهــای ســنگین بــرای
شــناخت هزینــه هــا در آینــده (ایــن
بدهــی هــا بــه عنــوان بخشــی از خریــد

ثبــت میشــوند) و بدیــن وســیله
مصــون ســاختن ســودهای خالــص
آینــده.
 -4اســتفاده از مفروضــات غیــر واقعــی
بــرای بــرآورد بدهــی هــا ،در مــورد
اقالمــی ماننــد برگشــت فــروش،
زیانهــای ناشــی از وام ،هزینههــای
تضمیــن (خدمــات پــس از فــروش)
بــه گونــه ای کــه بتــوان در یــک دوره
آینــده از طریــق معکــوس کــردن
تعهــدات بلندمــدت ســود خالــص را
بهبــود بخشــید.
 -5گنجانــدن اشــتباههای عمــدی در
دفاتــر شــرکت و توجیــه عــدم امــکان
در اصــاح ایــن خطاهــا بــر اســاس
اســتدالل مبنــی بــر ایــن کــه مقادیــر
حائــز اهمیــت نیســتند.
 -6شناســایی و ثبــت درآمــد پیــش
از ایــن کــه فرآینــد تحصیــل درآمــد
کامــل شــود (بلکویــی.)1381 ،

میکنــد (دالور.)1385 ،
لــذا شــرکت هایــی کــه دارای شــرایط
زیــر میباشــند مــورد بررســی قــرار
گرفتنــد:
 -1حداقــل از ابتــدای ســال  1384در
بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه
شــده باشــد.
 -2اطالعــات مــورد نیــاز جهــت
متغیرهــا تحقیــق در مــورد آن شــرکتها،
در طــول دوره تحقیــق در دســترس
باشــد.
 -3جــزء شــرکتهای خدماتــی،
تأمیــن مالــی و ســرمایه گــذاری نباشــد.
زیــرا ایــن شــرکتها دارای ســاختار
ســرمایه متفاوتــی از ســایر شــرکتهای
تولیــدی هســتند.
 -4معامــات ســهام شــرکتهای
طــی ســالهای مــورد مطالعــه وقفــه
معامالتــی نداشــته باشــد.
 -5ســال مالــی شــرکت مختــوم بــه
اســفند مــاه  92باشــد و شــرکت در
دوره مــورد مطالعــه ســال خــود را
تغییــر نــداده باشــد.

روش شناسی تحقیق
روش تحقیقتحقیــق حاضــر ،تحقیــق توصیفــی
مبتنــی بــر تحلیــل رگرســیون اســت كــه اطالعــات مــورد نیــاز و نحــوه
براســاس روش تحلیــل تركيبــي داده جمــع آوری اطالعــات
هــا بــه بررســي موضــوع مــورد مســاله در ایــن تحقیــق اطالعــات بــه روش
مــي پــردازد.
کتابخانــه ای جمــع آوری شــده انــد،
بــه طــوری کــه اطالعــات مربــوط
جامعه آماری
بــه چارچــوب نظــری بــا اســتفاده
جامعــه ی آمــاری ایــن تحقیــق از از مطالعــات کتابخانــه ای از قبیــل
شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس مطالعــه پایــان نامــه کارشناســی
اوراق بهــادار تهــران تشــکیل میشــود ارشــد ،مجــات تحقیقــات مالــی،
کــه مجموعــاً تعــداد ایــن شــرکتها بررســیهای حســابداری و حسابرســی
و همچنیــن مجــات و نشــریات در
حــدودا ً  324شــرکت میباشــد.
زمینــه تحقیــق و بخــش عمــده ای از
روش نمونه گیری
طریــق جســتجو در اینترنــت و مراجعــه
در گاهــی مــوارد انتخــاب بــه صــورت بــه مراکــز علمــی دانشــگاهی صــورت
تصادفــی یــا غیرتصادفــی مشــکل و پذیرفتــه میشــود .اطالعــات مــورد
حتــی در بعضــی مــوارد غیرممکــن نیــاز بــه منظــور بررســی و آزمــون
اســت .در چنیــن شــرایطی ،پژوهشــگر فرضیــه هــا بــا اســتفاده از صورتهــای
از نمونــه گیــری در دســترس اســتفاده مالــی شــرکتهای تولیــدی پذیرفتــه
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شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران و
نــرم افــزار ره آورد نویــن ،و لوحهــای
فشــرده تصویرهــای صورتهــای
مالــی و از طریــق ســایتهای بــورس
اوراق بهــادار تهــران اســتخراج
میگــردد.
روش اجرای تحقیق
اولیــن ســری آزمونهــای مــورد
اســتفاده ،آزمــون تفکیــک شــرکت
هایــی کــه هموارســازی کــرده انــد از
شــرکتهای غیرهموارســاز میباشــد،
کــه ایــن تفکیــک بــا اســتفاده از
مدلهــای ایــکل انجــام میشــود .بعــد
از انجــام ایــن مرحلــه ،مقــدار عــددی
ارزش افــزوده اقتصــادی بــرای هــر دو
گــروه شــرکت هایی کــه هموارســازی
ســود کــرده انــد یــا نکــرده انــد،
محاســبه میشــود.
انــدازه گیــری متغیرهــای
تحقیــق
الــف) تفکیــک شــرکتهای
هموارســاز از غیرهموارســاز ســود
در پژوهــش حاصــل بــه منظــور
شناســایی رفتارهموارســازی ســود
از مــدل ایــکل اســتفاده شــده اســت.
ایــن شــاخص قــادر بــه شناســایی تمــام
شــرکتهایی کــه هموارســازی ســود
تــاش میکننــد ،نمــی باشــد .بــه بیــان
دیگــر اگــر شــرکت هــا در اقــدام بــه
هموارســازی ســود تــا حــدودی یــا
کام ـ ً
ا ناموفــق باشــند ،بــر مبنــای ایــن
شــاخص بــه عنــوان غیرهموارســاز
طبقــه بنــدی میشــوند .هــر چنــد ایــن
مشــخصه از دیــدگاه محافظــه کارانــه
مثبــت تلقــی میشــوند ،زیــرا شــرکت
هایــی کــه بــر ایــن مبنــا هموارســاز
طبقــه بنــدی شــده انــد بــا ضریــب
اطمینــان باالیــی هموارســاز هســتند .بــه
هــر حــال بــا توجــه بــه تمــام ویژگــی
هــا و در مقایســه بــا ســایر معیارهــای
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هموارســازی ســود ،شــاخص ایــکل
بــرای اهــداف ایــن مطالعــه ،معیــاری
قابــل قبــول تلقــی میگــردد .اگــر
شــرکتی حداقــل در یکــی از ســطوح
عملیاتــی ،ناخالــص یــا خالــص،
هموارســاز باشــد ،ایــن تحقیــق بــه
عنــوان هموارســاز در نظرگرفتــه
خواهــد شــد.
در ایــن تحقیــق بــه دالیــل زیــر از مــدل
ایــکل اســتفاده شــده اســت:
 -1مــدل ایــکل بــرای پیــش بینــی ســود
و بــرآورد هزینــه بــه قضــاوت ذهنــی
متوســل نمــی شــود.
 -2مــدل ایــکل بجــای اینکــه تاثیــر هــر
دو متغیــر هموارکننــده را جداگانــه در
نظــر بگیــرد ،تاثیــر چنــد متغیــر را توأمـاً
لحــاظ میکنــد (انــوار .)2001 ،
در ایــن مــدل از ضریــب تغییــرات CV
یــا ضریــب پراکندگــی یــا تغییرپذیــری
کــه یکــی از شــاخصهای نســبی
میانگیــن بــه دســت میآیــد ،اســتفاده
شــده اســت .چارچــوب نظــری مــدل
ایــکل ،موسســه هموارســاز را بــه عنوان
واحــدی تعریــف میکنــد کــه چندیــن
متغیــر حســابداری را بــه گونــه ای بــه
کار میگیــرد کــه برآینــد تاثیــرات
آنهــا ،نوســانات ســود را بــه حداقــل
ممکــن برســاند .طبــق ایــن مــدل
شــرکتی بــه عنــوان هموارســاز شــناخته
میشــود کــه ضریــب پراکندگــی
تغییــرات یــک دوره ســود ناخالــص،
ســود عملیاتــی یــا ســود خالــص بــر
ضریــب پراکندگــی تغییــرات یــک
دوره فــروش کوچکتــر باشــد ،بــه
عبــارت دیگــر شــاخص هموارســازی
بــه شــرح ذیــل محاســبه میشــود:
کــه در ایــن مــدل ضریب پراکندگی
تغییــرات ســود در شــرکت  iام در بازه
زمانــی تحقیــق و sضریــب پراکندگــی
تغییــرات فــروش در شــرکت  iام در
بــازه زمانــی تحقیــق میباشــد .اگــر

cccباشــد ،شــرکت ســود خــود را
همــوار نکــرده اگــر باشــد ،شــرکت
ســود خــود را همــوار نمــوده اســت.
هــدف در ایــن مــدل ،بــه طــور
مشــخص هموارســازی مصنوعــی
ســود میباشــد .هموارســازی طبیعــی
ســود ،اصــوالً بــه هیــچ اقــدام یــا
تصمیــم مدیریتــی ارتبــاط نــدارد.
همچنیــن هموارســازی واقعــی ســود
نیــز بیانگــر یــک وضعیــت اقتصــادی
اســت کــه در محــدوده ایــن بررســی
قــرار نمــی گیــرد .امــا در مقابــل
هموارســازی مصنوعــی در واقــع بیــان
کننــده اعمــال عمــدی مدیریــت بــرای
ســریهای زمانــی ســودهای گــزارش
شــده اســت کــه بــه طــور آشــکاری
بــه انحــراف در ارائــه واقعیتهــای
اقتصــادی میانجامــد .موضــوع دیگــر
کــه ضــروری اســت مــورد تاکیــد
قــرار گیــرد ایــن اســت کــه چارچــوب
نظــری ایــکل ،صرفــاً بــرای شناســایی
مؤسســاتی کــه بــرای هموارســازی
ســود تــاش میکننــد امــا موفــق بــه
انجــام آن نمــی شــوند ،نخواهــد بــود
(مشــایخی.)1386 ،
ب) ارزش افزوده اقتصادی EVA
بــرای محاســبه ارزش افــزوده اقتصــادی
از فرمــول زیــر اســتفاده شــده اســت:
EVA= (r-c)*Capital
= نرخ بازده سرمایه
= نرخ هزینه سرمایه
معادلهــای ســرمایه +بدهیهــای
بهــره دار +ســایر اقــام ســرمایه+
ســرمایه ســهام عــادی= CAPITAL
بــرای انــدازه گیــری ارزش افــزوده
اقتصــادی الزم اســت ابتــدا اجــزای آن
را تعریــف نمــود و ســپس در فرمــول
جایگزیــن نمــود.
 1-1نرخ بازده سرمایه :r
نــرخ بــازده ســرمایه از روبــرو به دســت
میآیــد:

r=NOPAT/CAPITAL
بــرای محاســبه نــرخ بــازده ســرمایه
اقتصــادی ( )rمیتــوان از دو رویکــرد
عملیاتــی و تأمیــن مالــی اســتفاده
نمــود کــه در ایــن تحقیــق از رویکــرد
عملیاتــی اســتفاده شــده اســت .الزم
بــه یــادآوری اســت کــه اســتفاده از
هــر دو رویکــرد بــه نتایــج مشــابهی
خواهــد رســید .بــر ایــن اســاس ســود
اقتصــادی و ســرمایه بــکار گرفتــه شــده
بــه صــورت زیــر محاســبه میشــود:
تعدیــات  +افزایــش (کاهــش)
صرفــه
ســرمایه
معادلهــای
جوییهــای مالیاتــی هزینــه بهــر -
هزینــه بهــره  +ســود حســابداری =
N O PAT
بــه منظــور محاســبه ســود اقتصــادی
از گــزارش ســود و زیــان واحدهــای
تجــاری رقــم ســود ویــژه پــس از کســر
مالیــات ،اســتخراج و مبالــغ مربــوط
بــه هزینــه آمــوزش ،هزینــه تحقیــق و
توســعه ،هزینــه تبلیغــات مربــوط بــه هــر
ســال بــه آن اضافــه میگــردد.
همچنیــن در مــورد مبالــغ مربــوط
بــه حســابهای بازخریــد خدمــات
کارکنــان ،ذخیــره مطالبــات مشــکوک
الوصــول ،ذخیــره کاهــش ارزش
موجودیهــا ،ذخیــره کاهــش ارزش
ســرمایه گذاریهــا ،تفــاوت بیــن مانــده
اول دوره و آخــر دوره حســابها
محاســبه شــده و ســپس بــه منظــور
محاســبه ســود اقتصــادی بــه رقــم ســود
ویــژه اضافــه میشــود.
نرخ هزینه سرمایه ای
بــر اســاس رویکــرد عملیاتــی ،ســرمایه
بــه کار گرفتــه شــده یــا  Capitalبرابــر
اســت بــا جمــع ناخالــص ســرمایه
در گــردش ( )NWCو خالــص
داراییهــای ثابــت  WKبــه منظــور
محاســبه ســرمایه اقتصــادی بــه خاطــر
وجــود ذخایــر معــدل ســرمایه انجــام

تعدیالتــی بــر روی خالــص ســرمایه
در گــردش الزامــی میباشــد .ایــن
تعدیــات عبــارت اســت از اضافــه
نمــودن ذخیــره مطالبــات مشــکوک
الوصــول ،ذخیــره کاهــش ارزش
موجــودی هــا ،ذخیــره مزایــای پایــان
خدمــت و ذخیــره کاهــش ارزش
ســرمایه گذاریهــا بــه عبارتــی فرمــول
عملــی ذیــل اشــاره میشــود.

دار و  Veمعــادل ارزش دفتــری حقــوق
صاحبــان ســهام در نظــر گرفتــه شــده
اســت.
ارزش دفتــری بدهیهــای بهــره دار از
متــن ترازنامــه هــر ســال مالــی بدســت
آمــده اســت ایــن رقــم در برگیرنــده
بدهیهــای بلندمــدت بانکــی و رقــم
تســهیالت کوتــاه مــدت منــدرج در
طبقــه بدهیهــای جــاری میباشــد
و شــامل حســابهای پرداختنــی و
پیــش دریافتهــا ازمشــتریان نمــی باشــد
بعبارتــی فقــط تســهیالت بانکــی
بهــره دار اعــم از کوتــاه و بلندمــدت
موردنظــر بــوده اســت.
محاســبه هزینــه ســرمایه بخــش بدهــی
و نــرخ هزینــه بدهــی ( )kdاز تقســیم
هزینــه مالــی هــر ســال بــر بدهــی بهــره
دار آن ســال محاســبه شــده اســت.

بــرای محاســبه نــرخ هزینــه ســرمایه از
روش میانگیــن مــوزون هزینــه ســرمایه
( )WACCاســتفاده شــده کــه بــا توجــه
بــه تعریفهــای انجــام شــده هزینــه
ســرمایه شــامل کلیــه هزینههــای تأمیــن
مالــی واحــد تجــاری اعــم از هزینــه
بهــره وام هــا و بــازده مــورد انتظــار
ســهامداران میباشــد کــه همگــی در
نــرخ میانگیــن مــوزون هزینــه ســرمایه
( )WACCخالصــه میشــوند کــه
بــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه
میشــود (بــا توجــه بــه عــدم وجــود
ســهام ممتــاز).

محاسبه هزینه سرمایه عادی
در ایــن تحقیــق یکــی از بخشهــای
مهــم و مــورد محاســبه ،تعییــن هزینــه
ســرمایه بخــش ســهام عــادی اســت
یعنــی نــرخ بازده مــورد نظر ســهامداران
شــرکت و بــرای محاســبه آن روشهای
متفاوتــی وجــود دارد .امــا روشــی کــه
بیشــتر کاربــرد دارد روش مبتنــی
بــر الگــوی قیمــت گــذاری دارایــی
ســرمایه ای میباشــد .بــا توجــه بــه
مطالعــات و بررســیهای صــورت
گرفتــه و ریســک سیســتماتیک ()B
اکثــر شــرکت هــا منفــی یــا اعــداد
نزدیــک بــه صفــر بدســت آمــده اســت
بــه خاطــر ایــن مشــکل و ســایر مــوارد
بیــان شــده در فصــل دوم عمـ ً
ا از ایــن
روش اســتفاده نشــد .در ایــن تحقیــق
بــرای محاســبه هزینــه ســهام عــادی از
روش مبتنــی بــر بــازده ســود تقســیمی
بــه اضافــه نــرخ رشــد یــا روش مبتنــی
بــر ارزش فعلــی جریــان نقــدی آینــده
بــه کار گرفتــه شــد .در اجــرای ایــن
روش بایــد نــرخ رشــد مــورد انتظــار

بدهیهــای بــدون بهــره  -کل
داراییهــا= Capital
 +ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
 +هزینه تحقیق توسعه
 +هزینه تبلیغات
 +ذخیره کاهش ارزش موجودیها
 +ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
 +ذخیره مزایای پایان خدمت

بدیــن ترتیــب محاســبه نــرخ WACC
نــه فقــط بــه هزینــه اســتقراض و نــرخ
بــازده مــورد انتظــار ســهامداران نیــاز
دارد.
بلکــه بــه وزن هــر کــدام از ایــن اجــزاء
در ســاختار ســرمایه واحــد تجــاری
نیــز نیازمنــد اســت در فرمــول بــاال Vd
معــادل ارزش دفتــری بدهیهــای بهــره
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شــرکت ( )gبــر بــازده مــورد انتظــار
ســود تقســیمی اضافــه نمــود:

در اینجــا میتــوان بــه راحتــی بــازده
حاصــل از ســود تقســیمی را محاســبه
نمــود.
محاسبه نرخ رشد :g
نــرخ رشــد متغیرهایــی مثــل فــروش و
ســود تقســیمی از جملــه ارقامــی هســتند
کــه در فرآینــد تعییــن ارزش اوراق
بهــادار مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
از ایــن رو حائــز اهمیــت اســت کــه
فــرد بتوانــد نــرخ رشــد تاریخــی
را محاســبه کنــد .زیــرا نــرخ رشــد
تاریخــی نقطــه آغــازی اســت بــرای
محاســبه نرخهــای رشــد آینــده.
در ایــن تحقیــق بــرای محاســبه نــرخ
رشــد از روش آمــاری میانگیــن
هندســی اســتفاده شــده اســت .فــرض
کنیــم کــه  V0برابــر اســت بــا ارزش
متغیــر در ســال صفــر و Vtبرابــر اســت
بــا ارزش آن متغیــر در ســال  tو فــرض
کنیــم کــه  gبرابــر اســت بــا میانگیــن
نــرخ رشــد ســاالنه از ایــن رو معادلــه
زیــر را خواهیــم داشــت:

در ایــن معادلــه  gبرابــر بــا میانگیــن
هندســی نــرخ رشــد میباشــد کــه
میتوانیــم از عبــارت نــرخ رشــد
مرکــب یــا میانگیــن هندســی نرخ رشــد
اســتفاده کنیــم .و در اینجــا تنهــا دو
متغیــر را مــورد توجــه قــرار میدهیــم
و تمامــی مقادیــر بیــن ایــن دو متغیــر
را نادیــده میگیریــم .همیــن امــر
میتوانــد نــرخ رشــد متغیــر را مــورد
بحــث را مخــدوش نمایــد .بــرای
حــل چنیــن مســئله ای تحلیــل گــران
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معمــوالً نــرخ رشــد عــادی شــرکت هــا
را محاســبه میکننــد روش ایــن اســت
کــه ارزش ایــن متغیــر بــرای هــر ســال
بــا توجــه بــه رویدادهــای غیرعــادی
تعدیــل گــردد( .جهانخانــی.)1387،
پــس  ksاز طریــق روش مبتنــی بــر
ارزش فصلــی جریانهــای نقــدی
آینــده ( )DCFیــا گــوردون محاســبه
شــد.
محاســبه  gاز طریــق نــرخ رشــد تاریخی
و میانگیــن هندســی انجــام شــد Kd .از
تقســیم مقــدار هزینــه مالــی هــر ســال
بــه بدهــی بهــره دار بــه دســت میآیــد
و نــرخ مالیــات از صورتهــای مالــی
و یادداش ـتهای همــراه آن بــه دســت
آمــده اســت.
روشهای آماری
بــرای بررســی فرضیــه ایــن پژوهــش
شــرکتهای پذیرفتــه شــده در
بــورس اوراق بهــادار تهــران را بــه دو
گــروه شــرکتهای هموارســاز ســود
و شــرکتهایی کــه هموارســازی ســود
نکــرده انــد در نظــر گرفتــه ایــم.
بــا در نظــر گرفتــن ســطح معنــاداری
مطلــوب و بــا اســتفاده از فرمــول
«کوکــران» حجــم نمونــه هــا را بــرای
دو گــروه شــرکتهای هموارســاز و
غیرهموارســاز مشــخص خواهیــم کرد.
ســپس ،ارزش افزوده اقتصــادی ()EVA
هــر دو گــروه مزبــور را همانطــور کــه
در قســمت مــدل تحلیلــی از نظــر
گذشــت محاســبه خواهیــم کــرد .در
نهایــت بــا بهــره گیــری از آزمــون
مقایســه میانگیــن دو جامعــه بــه بررســی
معنــاداری فرضیــه پژوهــش خواهیــم
پرداخــت.
فرضیــه آمــاری ایــن تحقیــق نیــز بدیــن
صــورت ارائــه شــده اســت:
که در آن:
 H  : µ1 ≥ µ2

 H1 : µ1 < µ2

 H  : µ1 =≥ µ2
ارزش افــزوده اقتصــادی

ت H1
شــرک: µ
هموارســاز
1 < µ2
های
ارزش افــزوده اقتصــادی
 H  : µ1 =≥ µ2

ت H1
شــرک: µ
غیرهموارســاز
1 < µ2
های
آمــار ایــن آزمــون  T-Studentخواهــد
بــود کــه اگــر ایــن آمــاره در ناحیــه
قــرار بگیــرد فــرض آمــاری صفــر و در
غیــر ایــن صــورت فــرض آمــاری یــک
پذیرفتــه خواهــد شــد.

اعتبــار درونــی و بیرونــی
تحقیــق
اعتبار درونی
اعتبــار درونــی بررســی ایــن ســؤال
اســت کــه آیــا متغیــر مســتقل واقعــاً
در متغیــر وابســته تغییــر ایجــاد کــرده
اســت؟
اعتبار بیرونی
 -1ایــن تحقیــق در دورههــای رونــق و
رکــود اقتصــادی انجــام گرفتــه اســت،
عوامــل بســیاری از جملــه شــرایط
سیاســی ایــران و جهــان ،مســائل پیــش
رو در سیاســتهای کالن دولــت
همچــون خصوصــی ســازی و  ...وجــود
دارنــد کــه میتواننــد منجــر بــه نتایــج
متفاوتــی بــرای ســالهایی بــه غیــر از
دوره مــورد بررســی گردنــد .از ایــن رو
تســری نتایــج بــه ســایر ســالها بایــد بــا
احتیــاط و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط
سیاســی و اقتصــادی صــورت گیــرد.
 -2شــرکتهای انتخــاب شــده در
ایــن پژوهــش بــر اســاس وجــود
اطالعــات بــرای دوره مــورد مطالعــه،
انجــام معاملــه در ایــن دوره و نداشــتن
توقــف معامالتــی طوالنــی مــدت طــی
ســالهای مــورد نظــر و ســایر عوامــل
صــورت گرفتــه اســت .بنابرایــن
ایــن شــرکتها لزومــاً نــه معــرف کل
شــرکتهای بــورس تهــران و نــه
معــرف کل واحدهــای اقتصــادی
فعــال در کشــور میباشــند .از ایــن
رو تســری نتایــج بــه ســایر شــرکتها

میبایســت بــا احتیــاط انجــام گیــرد.
نمودار  )1مدل تحلیلی تحقیق

تجزيه و تحليل دادهها
بررسی فرضیه تحقیق
ارزش افــزوده اقتصــادی شــرکتهای
هموارســاز از ارزش افــزوده اقتصــادی
شــرکتهای غیرهموارســاز بــه طــور
معنــاداری کمتــر اســت .فرضیــه آماری
ایــن تحقیــق نیــز بدیــن صــورت ارائــه
شــده اســت.
که در آن:
 H  : µ1 ≥ µ2

 H1 : µ1 < µ2

ارزش افــزوده اقتصــادی
H  : µ1 ≥= µ2

هموارســاز
تH1 :
شــرکµ1
< µ2
های
ارزش افــزوده اقتصــادی
H  : µ1 ≥= µ2
شــرکتهای
غیرهموارســاز
 H1 : µ1 < µ2
بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون
مقایســه میانگیــن دو جامعــه اســتفاده
خواهیــم کــرد .بــا توجــه بــه حجــم
نمونــه و در نظــر گرفتــن قضیــه حــد
مرکــزی آمــاره آزمــون عبــارت اســت

از:

) ( X 1 − X 2 ) − ( µ1 − µ2
S1 S2
+
n1 n2

= t≈Z

از آنجــا کــه ســطح معنــاداری آزمــون
لــون ( )sigبــزرگ میباشــد در نتیجــه
فــرض برابــری واریانــس هــا پذیرفتــه
میشــود و از نتایجــی کــه فــرض
بــرای واریانــس هــا را بــرای دو گــروه
در نظــر گرفتــه انــد اســتفاده میشــود
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(جــدول شــماره .)1
جــدول  1آزمــون لــون بــرای برابــری
واریانــس هــا

جــدول شــماره  1نتایــج خروجــی SPSS
آزمــون لــون
بــر اســاس ایــن نتایــج چــون ســطح
معنــاداری ( )sig=0.017کمتــر از=a
 0.05اســت فــرض رد میشــود و
داللــت بــه تأییــد فــرض دارد و بیانگــر
ایــن اســت کــه در ســطح معنــاداری 59
درصــد میتــوان گفــت ارزش افــزوده
اقتصــادی شــرکتهای هموارســاز و
غیرهموارســاز تفــاوت معنــاداری دارد.
همچنیــن از آنجــا کــه حــد بــاال و حــد
بــاال و حــد پاییــن در فاصلــه اطمینــان
تفــاوت میانگیــن هــا هــر دو منفــی
هســتند میتــوان تحلیــل کــرد کــه
ارزش افــزوده اقتصــادی شــرکتهای
هموارســاز بــه طــور معنــاداری کمتــر
از افــزوده اقتصــادی شــرکتهای
غیرهموارســاز اســت.
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متغیرهــای تحقیــق بــه نرمــال بــودن
(جدول شماره.)2
جــدول  2نتایــج خروجــی spssآزمــون باقیماندههــای مــدل میانجامــد ،الزم
فرضیــه تحقیــق
اســت قبــل از پــردازش مــدل نرمــال
بــودن آن کنتــرل شــود.
فــرض صفــر و فــرض مقابــل آزمــون
نرمالیتــی بصــورت زیــر اســت:
 : H داده هــا بــرای متغیرهــا از توابــع
نرمــال پیــروی میکنــد.
 : H1داده هــا بــرای متغیرهــا از توزیــع
نرمــال پیــروی نمــی کند.

همچنیــن ناحیــه رد و قبــول فــرض
صفــر بــه صــورت زیــر تعریف میشــود:
بررســی فــرض نرمــال بــودنتحقیــق
متغیرهــای
از آنجایــی کــه نرمــال بــودن

جهــت آزمــون فــرض بــاال از آزمــون
کلمگــروف -اســمیرنوف اســتفاده
شــده اســت .در ایــن آزمــون هــرگاه
ســطح معنــاداری کمتــر از  5درصــد
باشــد فــرض صفــر در ســطح  59درصد
اطمینــان رد میشــود .در صــورت رد
فــرض صفــر از تبدیــات بــرای نرمــال
نمــودن متغیرهــا اســتفاده میشــود .بــر
اســاس مقادیــر ارائــه شــده در جــدول
شــماره 2از آن جایــی کــه مقدار ســطح
معنــاداری بــرای لگاریتــم بــازده بیشــتر
از  5درصــد اســت ،بنابرایــن فــرض
صفــر یعنــی نرمــال بــودن لگاریتــم
ارزش افــزوده اقتصــادی شــرکتهای
هموارســاز و غیرهموارســاز رد نمــی
شــود.

نتیجه گیری
هــدف از انجــام هــر پژوهــش علمــی
رســیدن بــه پاســخ در مــورد ســؤال یــا
ســؤاالت تحقیــق میباشــد .در واقــع
پژوهشــی کــه بــه ســؤال تحقیــق پاســخ
مناســبی ندهــد نمــی توانــد ارزش
علمــی داشــته باشــد .بطــور معمــول
در فرآینــد هــر تحقیــق ،نتایــج آن از
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ،زیــرا
نتیجــه گیریهــای تحقیــق میتوانــد
مبنایــی بــرای بهبــود فرآینــد تصمیــم
گیــری باشــد.
نتایج فرضیه تحقیق
بــر اســاس تجزیــه و تحلیلهــای به عمل
آمــده میتــوان بیــان کــرد کــه فرضیــه
ایــن پژوهــش در ســطح معنــاداری 59
درصــد پذیرفتــه شــده اســت بــه عبارتــی

همــواری ســازی ســود بــر معیــار ارزش
افــزوده اقتصــادی شــرکتهای پذیرفتــه
شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران
اثرگــذار اســت .ایــن موضــوع بیانگــر
ایــن مطلــب اســت کــه شــرکتهایی کــه
هموارســاز ســود بــوده انــد در مقایســه
بــا شــرکتهای غیرهموارســاز ارزش
افزودههــای ارزش افــزوده اقتصــادی
متفاوتــی داشــته انــد و همچنیــن در
تحلیــل آمــاری فرضیــه فرعــی مشــخص
شــد کــه ســطح معنــاداری مذکــور
ارزش افــزوده اقتصــادی شــرکتهای
هموارســاز از ارزش افــزوده اقتصــادی
شــرکتهای غیرهموارســاز میتــوان
اســتنباط کــرد کــه در شــرکتهایی کــه
بــه نوعــی مدیریــت شــرکت ،ســود
حســابداری را دســتکاری میکنــد
بــر معیــار ارزیابــی عملکــرد نتوانســته

اســت تاثیــر زیــادی بگــذارد .بــه
نوعــی میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
در شــرکتهایی کــه هموارســاز ســود
بــوده انــد بــه نوعــی ســعی در پنهــان
کــردن نواقــص و ضعفهــای خــود
در پوشــش هموارســازی ســود بــوده
انــد .امــا ایــن رویکــرد نتوانســته اســت
ضعفهــای موجــود را بــه طــور کامــل
از بیــن ببــرد و ایــن ضعفهــا و نواقــص در
معیــار ارزیابــی عملکــرد شــرکت که در
ایــن پژوهــش ارزش افــزوده اقتصــادی
بــوده اســت ،نمایــان شــده اســت .ایــن
نتیجــه کــه ارزش افــزوده اقتصــادی
شــرکتهای هموارســاز ســود از
شــرکتهای غیرهموارســاز ســود
کمتــر اســت بــه طریقــی بیانگــر قــدرت
بــاالی ایــن معیــار در ارزیابــی عملکــرد
شــرکتهای بــوده اســت.
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برند وتأثیر آن بر وفاداری مشتریان
مینا دانایی

چکیده:
یکــی از بــا ارزشــترین داراییهــای هــر شــرکت نــام و نشــان تجــاری آن مــی باشــد ،کــه می توانــد منافــع بیشــتر ،ارزش باالتــر ،وفــاداری ،صداقت
در ارائــه کاال وخدمــات ،مزیــت رقابتــی و  ...را بــه همراه داشــته باشــد.
چنانچــه بتوانیــم از اعتبــار نــام تجــاری بــه بهتریــن شــکل بهــره ببریــم مــی توانیــم وفــاداری مشــتریان را که تعیین کننــده ســود ،در طوالنــی مدت
اســت بــرای خــود جلــب نماییــم .وفــاداری مشــتریان ،کلیــد موفقیــت تجــارت محســوب مــی شــود که بــا افزایــش آن ســهم بــازار و میزان ســود
دهــی ،درک بــازار ،برنامــه ریــزی ،اتخــاذ اســتراتژیهای مناســب حاصل مــی گردد.
نشــان تجــاری ،کیفیــت را نویــد و مشــتری را بــه خریــد تشــویق مــی نمایــد.در مجمــوع مــی تــوان گفــت با وجــود یــک دهه تحقیقــات همچنان
بــرای فهــم اعتبــار نــام و نشــان تجــاری کــه منجــر به وفــاداری مشــتریان میشــود نیــاز به تحقیقات بیشــتری اســت.
مقدمه
در ســالهای اخیــر ،تحقیقــات صــورت
گرفتــه بــر روی شــناخت فاکتورهایــی کــه
در زمینــه رضایــت و وفــاداری مشــتریان
آنــان مؤثــر میباشــد ،گســترش یافتــه اســت.
در اغلــب مــوارد وفــاداری مشــتریان بــرای
موفقیــت ســازمانهای کســب و کار حیاتــی
میباشــد چــرا کــه معمــوالً جــذب مشــتریان
جدیــد گرانتــر از حفــظ آنــان میباشــد و
در اکثــر تحقیقــات صــورت گرفتــه پیشــنهاد
شــده اســت تــا مشــتریان وفــادار را بــه عنــوان
یــک دارائــی رقابتــی حفــظ نماینــد .بســیاری
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از پژوهشــگران بازاریابــی بــر نقــش حیاتــی
میانفــردی بیــن مشــتری و فروشــنده در
رضایــت مؤثــر مشــتری ،ایجــاد نگرشهــای
مطلــوب بــه برنــد و تقویــت پیونــد میــان
مشــتریان و برنــد تأکیــد میکننــد.
وفاداری
وفــاداری یعنــی کلیــد موفقیــت تجــارت،
ریچــارد اولیور«وفــاداری یــک تعهــد قــوی
بــرای خریــد مجــدد محصــول یــا دریافــت
خدمــت برتــر در آینــده اطــاق میشــود،
تــا همــان مــارک یــا محصــول علیرغــم

تالشهــای بازاریابــی بالقــوه رقبــا و تأثیــرات
آنهــا ،خریــداری گــردد».
ترجیــح خریــد یــک مــارک ویــژه در یــک
قفســه محصــول ،توســط مشــتری ،وفــاداری
بــه مــارک نــام دارد ،کــه هــدف نهایــی و
غایــی شــرکت اســت ،مشــتریان پــس از
امتحــان و رضایــت از محصــول آن را تکــرار
مــی نماینــد ایــن رفتــار ،فرآیندهــای روانــی
مــی باشــد .تکــرار خریــد صرفا یــک واکنش
اختیــاری نیســت بلکــه نتیجــه عوامــل روانی،
احساســی و هنجــاری مــی باشــد .کلــر بیــان
مــی کنــد وفــاداری بــه نــام تجــاری از دوجزء

رفتــاری و نگرشــی تشــکیل شــده اســت و بــا
 5درصــد افزایــش در آن ،ســود بــه میــزان 25
تــا  58درصــد افزایــش مییابــد کــه بــه ایــن
نــرخ هزینــه وفــاداری گفتــه میشــود .در
گذشــته ایــن مفهــوم تعهــدی بــود عمیــق بــه
کشــور ،خانــواده یــا دوســتان و امــروزه بــه نام
تجــاری و از جنبــه هــای مختلفی تعبیر شــده:
نــام ونشــان تجــاری ،محصــوالت ،خدمــات،
و ، ...محققــان وفــاداری را یــک رفتــار و یــا
یــک نگــرش مــی انگارنــد و برخــی ترکیبــی
از هــر دو بــه بیــان ســاده تــر مــی تــوان گفت:
• خرید بیشتر و گسترش سبد محصوالت
• خرید مجدد (تکرار خرید)
•توصیه خرید به دیگران
وفاداری مشتری
وفــاداری مســتلزم ســرمایهگذاری در
برنامههــای بازاریابــی بــرای تأثیــر بــر طــرز
فکــر ،ایجــاد نگــرش مطلــوب و افزایــش
آن بــه برنــد بــرای مشــتریان بالقــوه و فعلــی
میباشــد ،و بــرای ارزیابــی آن فروشــنده تنهــا
شــخصی اســت که بــه دلیــل ارتبــاط نزدیک
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت.
کاتلــر و کلــر عنــوان میکننــد کــه مشــتریان
معمــوالً برندهایــی را کــه بــا خود انــگارة آنها
همخوانــی دارد انتخــاب میکننــد .کارانــد
و همکارانــش عقیــده دارنــد کــه طراحــان
محصــول و پرســنل بازاریابــی از ویژگــی
هویــت برنــد منتفــع میشــوند .بــه خاطــر
اینکــه آنهــا برنامههــای بازاریابیشــان را
مطابــق بــا خصوصیــت آن توســعه میدهنــد.
میلویــز و هزبیــگ نشــان میدهنــد کــه
برندهــا بــرای مالــک نشــان شــخصیتی دارنــد
و همچنیــن مصرفکننــدگان امــکان دارد
محصــوالت را طبــق مزایــا و شخصیتشــان
مطابــق بــا تصویــر ذهنــی درک شــده از
محصــول انتخــاب میکننــد .بنابرایــن مارک
بــه عنــوان ابــزار دفاعــی بازاریابی از مشــتریان
در برابــر ابــزار هجومــی بازاریابــی حفــظ
کنــد.
رضایــت از مــارک تجــاری کلیــد اولیــة
وفــاداریو برخــورد مناســب مشــتری را
بــا فروشــنده پیونــد میدهــد و در نتیجــه
افزایــش آن بــه عنــوان نوشــدارو بــرای همــه
بنــگاه هــای تجاریســت.
کاتلــر و کلــر بــر مبنــای اصــل 20-80

نشــان میدهنــد کــه  20درصــد از مشــتریان
بــاالی  80درصــد ســود شــرکت را ایجــاد
میکننــد .مطالعــات نشــان میدهــد کاهــش
پراکندگــی مشــتریان ،ســودآوری را افزایش
دهــد ،بــه دلیــل:
-1مشــتریان وفــادار محصــوالت بیشــتری
میخرنــد.
-2مشــتریان وفــادار حساســیت کمتــری بــه
قیمــت دارنــد و توجــه کمتــری بــه پیامهــای
تبلیغاتــی رقبــا میکننــد.
-3ارائــه خدمــات بــرای مشــتریان موجــود،
کــه بــا هدایــا و فرآیندهــای شــرکت آشــنا
هســتند ارزان اســت.
 -4مشــتریان وفــادار نــکات مثبت شــرکت را
بــه ســایر مشــتریان ارجــاع و نشــر میکننــد.
چالــدوری و هولبــروک وفــاداری عمــل
و مؤثــر را در اندازهگیــری وفــاداری برنــد
مــورد اســتفاده قــرار داده و مقیــاس پنــج
نقطـهای لیکــرت را بــرای اندازهگیــری مورد
اســتفاده قــرار دادهانــد .دســتهبندی اولیــور در
وفــاداری بــه برنــد:
 -1مؤثر
 -2شناختی
 -3تالش بدون هدف معین
 -4عملی
دای ،دو شــاخص اقــدام و ویژگــی را بــرای
وفــاداری برنــد اضافــه کــرده و وفــاداری برند
را بــه دو قســمت تقســیم میکنــد.
 حقیقی ساختگیدر وفــاداری ســاختگی ،مشــتریان تنهــا یــک
انتخــاب برگزیــده را در فروشــگاه میخرنــد،
از طــرف دیگــر در وفــاداری حقیقــی
مشــتریان هــر دو عمــل روانــی و الــزام مؤثر را
نشــان داده و عــاوه بــر آن مشــتریان بــه طــور
پیوســته عمــل بازخریــد را انجــام میدهنــد.
رضایت
فاکتورهــای رضایــت و وفــاداریدر متــد
هــای نویــن گســترش یافتــه اســت .وفــاداری
مشــتریان بــرای موفقیــت ســازمانهای
کســب و کار حیاتــی میباشــد چــرا کــه
همانطــور کــه بیــان شــد جــذب مشــتریان
جدیــد گــرا ن و مشــتریان وفــادار یــک
دارایــی رقابتــی هســتند و بــرای تقویــت نیــاز
بــه یــک رابطــه همــکاری صمیمانه ،مناســب

و قــوی بیــن فروشــندگان و خریــداران
میباشــد ،رضایتمنــدی ارزیابــی کیفیــت،
پــردازش اطالعــات پیچیــده ،قیــاس واقعیــت
از ادراک مشــتری ،پاســخ کامــل مشــتری،
قضــاوت در مــورد ویژگــی محصــول یــا
خدمــت مــی باشــد کــه در نهایــت مزیــت
مشــتریانی راضــی ،خریــد مجــدد و یا توســعه
کســب و کارهــای جــاری اســت کــه در
ادامــه توصیــه گفتــاری (دهــان بــه دهــان)
صــورت مــی پذیــرد.
براســاس تعریــف اندرســون رضایتمنــدی
میتوانــد بــه عنــوان میــزان تناســب بیــن
محصــول انتخــاب شــده ،و مقصــود مــورد
انتظــار در نظــر گرفتــه شــود.
اعتبار مارک تجاری
اعتبــار مــارک نشــان دهنــدة قابلیــت اعتمــاد
و تجربــه میباشــد و در تحویــل آنچــه
کــه ارتباطــات مــارک بــا مشــتری برقــرار
میکنــد ،میباشــد و دارای دو جــزء اســت
قابــل بــاور بــودن و تجربــه (توانایــی هــا).
اعتبــار مــارک دو بُعــد کلیــدی صداقــت
و تجربــه اســت .صداقــت بــا راســتگویی
متفــاوت وبــه عنــوان یــک ویژگــی درونــی
تعریــف شــود .شــکل اساســی در ایــن
مفهــوم ،انگیــزش برقــرار کننــدگان ارتباطــی
اســت کــه در قلــب آنهــا وجــود دارد و جــزء
ذات آنهــا میباشــد .اعتبــار مــارک از دو راه
بــر ارزش شــرکت میافزایــد -1 .مشــتریان
جدیــد  -2تفکــر مشــتریان قدیمــی بــر
عملکــرد صحیــح برنــد.
یکــی از قوانیــن تثبیــت نــام تجــاری قانــون
اعتبــار یــا اصالــت مــارک تجــاری میباشــد.
شــعار کوکاکــوال ایــن بــود« :ایــن یــک
نوشــابة واقعــی اســت ،ایــن ادعــا باعــث شــد
کــه همــه مــی گفتنــد ایــن یــک نوشــابه
اصیــل اســت و بقیــه تنهــا تقلیــدی از آن
هســتند .تثبیــت برنــد ثبــت ادعاهــا بــر افــکار
اســت .اعتبــار مــارک رضایــت ،وفــاداری،
تعهــد و در نهایــت باعــث افزایــش ســود
میشــود.
نقش نام تجاری در موسسات
نــام تجــاری بایــد قــادر باشــد قلــب و روح
مخاطــب خــود را تســخیر کنــد .بازارها مملو
از محصوالتــی اســت کــه از لحــاظ فیزیــک
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تفــاوت چندانــی بــا یکدیگــر نــدارد ،خلــق
شــخصیت مناســب بــرای یــک نــام تجــاری،
مــی توانــد تمایــز چشــمگیری ایجــاد کنــد.
بــرای تحقــق ایــن امــردر اذهــان و قلــوب
بایــد بــه جســت و جــو و بررســی پرداخــت،
شناســایی زمینــه هــای میــان مشــتریان از یک
ســو و نــام تجــاری از ســوی دیگــر ،از جملــه
زمینــه ســاز ی هــای برقــراری ارتباطــی موثــر
بــرای جلــب مشــتریان بیشــتر اســت .نــام های
تجــاری کــه هویــت و اهــداف خــود را
مشــخص و متمایــز مــی ســازد و چهــره ای
ملمــوس و دوســتانه از خــود ارائــه مــی دهند،
قادرنــد کــه بــا مشــتریان خــود ارتباطــی غنــی
و ســودمند برقــرار کننــد.
ارزش
دو رهیافــت مکمــل در زمینــه ســنجش و
ارزیابــی ارزش وجــود دارد.
رهیافــت اول :در جســتجوی ارزش دریافــت
شــده بــه وســیله مشــتریان کاالهــا و خدمــات
ســازمان اســت ()Pereceivedvalueوقتــی ایــن
ارزش بهتــر و باالتــر از ارزش پیشــنهادی
رقبــای ســازمان باشــد فرصــت موفقیــت و
حفــظ موقعیــت رقابتــی ســازمان در بــازار
فراهــم مــی شــود.
رهیافــت دوم :بــه ســنجش ارزشــی مــی
پــردازد کــه یــک مشــتری یــا یــک گروهــی
از مشــتریان بــه ســازمان مــی رســانند.
در اینجــا ســازمان بــه صــورت مــداوم و
جــدی بــه ارتقــا و حفــظ مشــتریان بــا ارزش
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خــود مــی پــردازد تــا انگیــزه خریــد مجــدد
و وفــاداری آنــان را افزایــش دهــد و تــاش
مــی کنــد مشــتریانی که میــزان هزینــه صرف
شــده بــرای آنــان بیــش از منافــع حاصــل از
مبادلــه بــا ایشــان اســت را نیــز بــه گــروه هــای
باالتــری از ارزش ســوق دهــد.
محبوبیت نامهای تجاری
نــام تجــاری جــزء مکالمــات هــر روزه مــردم
هســتند و باعــث ارتبــاط مشــتری و برنــد مــی
گــردد و بــرای مصــرف کننــدگان بــا ارزش
هســتند زیــرا:
 -1باعــث کاهــش ریســک اســتفاده از
محصــوالت مــی گردنــد
 -2از نظــر اقتصــادی بــرای آنهــا تصمیــم
گیــری را بــه صرفــه تــر مــی ســازند.
نــام تجــاری قولــی اســت کــه تولیــد کننــده
بــه مصــرف کننــده مــی دهــد و چنانچــه بیــن
ایــن قــول و عمــل نوعــی عــدم تــوازن وجــود
داشــته باشــد مشــتری از برقــراری ارتبــاط
طوالنــی بــا شــرکت احســاس ســودمندی
نمــی کنــد .نــام تجــاری یک وســیله نشــانگر
مفیــد بــه عنــوان معیــاری بــرای ســنجش
عملکــرد تولیــدات و ســرویس بــه کار مــی
رود و از دو طریــق باعــث افزایــش ارزش
شــرکت مــی گــردد:
 -1جذب مشتریان جدید
 -2ابــزار یــادآوری کننــده بــرای مشــتریان
و عامــل درگیــر کننــده خریــداران و
فروشــندگان در ارتبــاط طوالنــی مــدت و

نقــش کلیــدی بــه عنــوان ابــزاری بــرای حفظ
مشــتریان و ابــزاری قدرتمنــد در جــذب
مشــتریان جدیــد باشــد.
ایجاد انتخاب
نــام تجــاری موجــب تمایــز یــک محصــول
از محصــول دیگــر اســت ،مشــتریان در
مقایســه انــواع کاالهــای مصرفــی ،بــه
خدمــات عالمــت گــذاری شــده عالقــه
بیشــتری دارنــد .از ایــن رو بــا نشــان تجــاری
بــه ســادگی قــادر بــه تفکیــک و انتخــاب
محصــوالت و خدمــات از انــواع غیــر
عالمــت گــذاری شــده و نــا آشــنا خواهنــد
بــود و بــه نوعــی خریــد را آســان مــی ســازد،
بایــد توجــه داشــت کــه ســرعت در زندگــی
شــهری دارای ارزش بــاال و مــردم بطــور
مــداوم در جســتجوی راههایــی بــرای اتــاف
کمتــر زندگــی شــان مــی باشــند .لــذا عالمت
گــذاری اغلــب تصمیــم خریــد را ســریع تــر
میکنــد.
ارائــه دهنــده ضمانــت کیفــی و
کاهــش خطــر
وقتــی مشــتریان بــه دفعــات محصولــی بــا
یــک نــام تجــاری خریــداری مــی کننــد ،بــه
ســرعت نســبت بــه کیفیــت و ارزش پولــی
آن عالمــت تجــاری احســاس خاصــی پیــدا
مــی کننــد « .ایــن » احســاس یــا «توقــع» بــه
مشــتری کمــک مــی کنــد کــه از خریــد
محصــوالت امتحــان نشــده خــودداری کنــد.
بیشــتر مشــتریان از خطر پذیری گریزانند و از

نــا شــناخته هــا دوری می جوینــد ،امــا نامهای
تجــاری بــه آنهــا اطمینــان بیشــتری داده و
تــرس و نگرانــی آنهــا را کاهــش میدهــد.
ارائه دهنده دوستی و رضایت
فوایــد روانشناســی نامهــای تجــاری ،از فوایــد
عملی محصول مهمتر اســت ،در بعضــی موارد
مصــرف کننــدگان ارتبــاط مهمــی بــا نامهــای
تجــاری بــر قــرار میکننــد کــه منجــر به دوســتی
و حتــی وابســتگی مــی شــود .از آنجایــی کــه
ارتبــاط نــام تجــاری بــا روح مصــرف کننــده
از بیــن رفتنــی نیســت ،ارزش نمادهــا و اســامی
افزایــش مــی یابد .نمادها و اســامی عاملــی برای
یــاد آوری خاطــرات و احساســات مربــوط بــه
عالمــت تجــاری مــی شـوند .بنابرایــن نامهــای
تجــاری مــی توانــد احساســات و رضایــت
شــدیدی را بــه وجــود آورد.
تشریح مدل
همانطــوری کــه بیان شــد ،متغییرهــای زیادی
در وفــاداری مشــتری بــه مــارک تجــاری
نقــش دارنــد از جملــه کیفیــت ،ارزش ویــژه
 ،آگاهــی  ،انجــام تعهــدات ،نــام ونشــان
تجــاری و ...امــا بــه نظــر مــی رســد ،متغیــر
دیگــری نیــز مــی توانــد در ایــن میــان نقــش
داشــته باشــد کــه آن مجموعــه ای از وابســته
هــا اســت یعنــی وابســته هــا مبنایــی را بــرای
تصمیــم خریــد و وفــاداری ایجــاد مــی کنند.
وابســته هــا از راه هــای زیــر می تواننــد ارزش
ایجــا د کننــد :پــردازش /بازیابــی اطالعــات و
تمایــز ،دالیلــی بــرای خریــدن نــام تجــاری
و ایجــاد نگــرش و احســاس مثبــت ،پایــه ای
بــر ای گســترش دامنــه نــام تجــاری هســتند
وابســته هــای قــوی مــی توانــد پایــه ای
بــرای گســترش دامنــه نــام تجــاری شــود .در
ایــن میــان مــی تــوان از انــدازه و وفــاداری
مشــتری اســتفاده کــرد .بــرای بســیاری از نــام
و نشــان هــای تجــاری انــدازه پایــگاه مشــتری
یــک جنبــه کلیــدی ارزش ویــژ ه آن اســت.
تعــداد مشــتریان مهــم اســت ،زیــرا صرفــه
جویــی ناشــی از مقیــاس را ایجــاد مــی کنــد.
مشــتریان موجــود وســیله ای بــرای تبلیــغ نــام
تجــاری و اطمینــان دادن بــه مشــتریان جدیــد
هســتند .ارزش پایــگاه مشــتری بســتگی بــه
ســطح وفــاداری و انــدازه پایــگاه دارد .در
حــال حاضــر بســیاری از خریدهــا بــدون

برنامــه ریــزی قبلــی و بــه صــورت آنــی انجام
مــی شــود و تمایــل خریــداران و مشــتریان از
نظــر شــکل ظاهــری و دادن خدمــات پــس
از فــروش روز بــه روز افزایــش مــی یابــد.
بنابرایــن ایــن امــر مــی توانــد در مقابــل رقبــا
یــک مزیــت رقابتــی ایجــاد کنــد.
نتیجهگیری
بــه دســت آوردن و حفــظ وفــاداری برنــد
یــک چالــش اصلــی در افزایــش بازارهــای
رقابتــی اســت .بســیاری از پژوهشــگران
بازاریابــی و همچنیــن پزشــکان ،بــر نقــش
حیاتــی تعامــل میــان فــردی بیــن مشــتری و
فروشــنده در رضایــت مؤثــر مشــتری ،ایجــاد
نگرشهــای مطلــوب بــه برنــد و تقویــت
پیونــد میــان مشــتریان و برند تأکیــد میکنند.
در بازارهــای رقابتــی وســیع وفــاداری برنــد
مزایــای متعــددی ماننــد ایجــاد موانــع بــرای
رقبــا ،ایجــاد درآمــد و فروش بیشــتر ،کاهش
هزینههــای جــذب مشــتری و جلوگیــری
از حساســیت مشــتریان بــه تالشهــای
بازاریابــی رقبــا ایجــاد میکنــد .ایجــاد
وفــاداری برنــد مســتلزم ســرمایهگذاری در
برنامههــای بازاریابــی بــه خصــوص مشــتریان
بالقــوه و فعلــی میباشــد .مطالعــات متعــدد
نشــان میدهنــد کــه رضایــت از مــارک
تجــاری کلیــد اولیــه وفــاداری بــه برنــد
میباشــد بنابرایــن برخــورد فــروش مشــتری
را بــا فروشــنده پیونــد میدهــد و رضایــت
برخــورد فــروش ،وفــاداری مشــتری را
بــه فروشــنده افزایــش میدهــد ،بنابرایــن
وفــاداری بــه فروشــنده اثــرات بســیار مثبتــی
بــر وفــاداری برنــد دارد.
طراحــی نــام تجــاری خــوب ،الــزام و پایبندی
بــه تعهــدات ،رضایــت مشــتری ،عملکــرد
متناســب بــا شــعار ،در حــد انتظــار مشــتریان
عمــل کنیــم و  ...ایجــاد وفــاداری تضمیــن
رابطــه طوالنــی مــدت مشــتریان بــا برنــد و
نتیجــه آن ســود آوری برنــد خواهــد بــود.
ایــن نشــان دهنــده ایــن موضوع اســت کــه دو
مفهــوم نــام تجــاری و رضایــت بــر وفــاداری
تاثیــر مــی گذارنــد .وفــاداری در واقــع نوعــی
احســاس تعلــق روانــی و تمایــل بــه ادامــه
رابطــه بــا شــرکت مــی باشــد .همچنیــن نــام
تجــاری باعــث ایجــاد تعهــد مســتمر در
مشــتری مــی گــردد.
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بررســی کارکــرد هــای بازاریابــی عصبــی بــر
رفتــار خریــد آنالیــن مصــرف کننــده اینترنتــی
لیدا بهمن زاد
چکیده:
توســعه کنونــی فضــای رقابتــی ســبب
شــده اســت تــا بازاریابــی بــه عنــوان
علمــی پویــا ،متناســب و همــگام بــا
دنیــای ارتباطــات از جملــه اینترنــت
دچــار تغییــر و تحــول گــردد .امــروزه
محققــان دریافتــه انــد کــه ذهــن
ناخــوداگاه انســان نســبت بــه ذهــن
خــودآگاه او ،تاثیــر بیشــتری بــر
زندگــی و انتخــاب هایــش می گــذارد.
بازاریابــان هوشــمند بــا اســتفاده از علــم
عصــب شناســی بــه عنــوان ابــزاری
جدیــد در تحقیقــات بــازار و همچنیــن
بــا تمرکــز بــر تحریــک مغــز قدیــم مــی
تواننــد افــراد بیشــتری را بــه وب ســایت
هــای خــود جــذب و شــمار بیشــتری از
آنهــا را روانــه ی کانــال هــای خریــد
نماینــد .در ایــن مقالــه بــه بازاریابــی
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عصبــی بــه عنــوان یــک پارادایــم
نوظهــور و نحــوه ی اســتفاده از آن در
طراحــی وب ســایت پرداختــه شــده
و چگونگــی تاثیــر آن بــر بازاریابــی
اینترنتــی و رفتــار مصــرف کننــده در
محیــط آنالیــن ،مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت  .تحلیــل رفتــار ناآگاهانــه
ی مصــرف کننــده بــه هنــگام خریــد و
اســتفاده درســت از اطالعــات بدســت
آمــده در بازاریابــی اینترنتــی از اهــداف
ایــن پژوهــش مــی باشــد .تحقیــق
حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی بــوده
و از نظــر اجــرا توصیفی-تحلیلــی
اســت .همچنیــن روش گــردآوری
داده هــا مطالعــات کتابخانــه ای بــا
ابــزار فیــش بــرداری از منابــع معتبــر
علمــی مــی باشــد .نتایــج بیانگــر آن
اســت کــه بازاریابــی عصبــی مــی

توانــد یکــی از روش هــای کاربــردی
شــرکت هــا و صاحبــان وب ســایت
جهــت جــذب کاربــران ،افزایــش
زمــان حضــور افــراد در وب ســایت
و افزایــش فــروش آنالیــن شــود .بــر
اســاس یافتــه هــای تحقیــق حاضــر،
مهمتریــن کاربــرد هــای بازاریابــی
عصبــی در محیــط آنالیــن عبارتنــد
از :انتخــاب هوشــمندانه عکــس هــای
ســایت ،اثــر تاییــد جمــع ،سیســتم هــای
پیشــنهاد دهنــده ،درخواســت هــای
کوچــک در دنیــای وب ،ارائــه ی
گزینــه هــای مناســب ،ترتیــب ارائــه
ی گزینــه هــا ،افــزودن گزینــه هــای
نــا معقــول ،کمیابــی ،نفــع ســریع و
لحظــه ای ،جانمایــی درســت امکانــات
ســایت ،نشــان دادن تعــداد صفرهــا،
نحــوه قیمــت گــذاری ،اعتمــاد ســازی.

مقدمه:
امــروزه حــواس ،تجربــه هــا و
احساســات مصــرف کننــدگان بــا
عنــوان پارادایــم بازاریابــی مطــرح مــی
شــوند و یــک پدیــده جایگزیــن مهــم
در حــال ظهــور هســتند .بازاریابــان
در سراســر دنیــا بــه منظــور پذیــرش و
هماهنگــی بــا تحــوالت ،مســیر توســعه
بازاریابــی را بــر احساســات انســان
هــا متمرکــز کــرده انــد .بســیاری از
مصــرف کننــدگان انــواع محصــوالت
را بــر اســاس احساســات ،تصــورات
ذهنــی و هیجاناتــی کــه محصــوالت
بــرای آنهــا ایجــاد مــی کننــد،
خریــداری و مصــرف مــی نماینــد .امــا
یکــی از مشــکالت تحقیقــات بــازار
ایــن اســت کــه مصــرف کننــدگان
طــوری کــه احســاس مــی کننــد ،فکــر
نمــی کننــد و طــوری کــه فکــر مــی
کننــد ،حــرف نمــی زننــد و طــوری
کــه مــی گوینــد عمــل نمــی کننــد.
نتایــج تحقیقــات دانشــگاه نورثوســترن
نشــان مــی دهــد کــه مغــز بــا تصمیمــات
بســیار پیچیــده ای ســرکار دارد و مــی
توانــد ایــن تصمیمــات را از فــرد پنهــان
کنــد تــا وی ندانــد کــه چگونــه ایــن
تصمیمــات اتخــاذ مــی گــردد کــه
ایــن بــدان معناســت کــه بســیاری از
تصمیمــات در ســطح ناخــودآگاه
افــراد رخ مــی دهــد .در بازاریابــی بــا
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه  59درصــد از
تصمیمــات مــا – و همچنیــن مشــتریان
مــا -در ناخــودآگاه مــان شــکل مــی
گیرنــد ،بــزرگ تریــن شــرکت هــای
جهــان ســعی مــی کننــد ناخــودآگاه
مشــتری را هــدف بگیرنــد و از هــر
طریقــی وارد ناخــودآگاه او شــوند .در
ایــن میــان بازاریابــی عصبــی دانشــی
تــازه اســت کــه توانســته در مدتــی
کوتــاه مناســبات میــان مشــتریان بــا
بازاریابــان و فروشــندگان را دســتخوش
تغییــر ســازد.

ایــن دانــش بــا بهــره منــدی از مطالعــات
علــوم مختلــف ،بر آن اســت تــا تصمیم
گیــری هــای انســان را کــه غالبــا بــه
صــورت ناهوشــیار و در مغــز وی
صــورت مــی گیــرد را بررســی نمایــد.
کاربردهــای بازاریابــی عصبــی بــا علوم
و فنــاوری هــای جدیــد در هــم آمیختــه
اســت و هــر روز جنبــه ی جدیــدی از
آن بــروز و ظهــور مــی یابــد ،یکــی از
کاربردهــا ،اســتفاده آن در بازاریابــی
اینترنتــی اســت ،در واقــع یــک کســب
و کار الکترونیکــی و تولیــد محتــوای
اثــر بخــش در وب ســایتها و نــگارش
موثــر آن ،نیازمندآگاهــی در خصــوص
عوامــل انگیزشــی اســت ،ایــن کارکــرد
در بطــن «طراحــی مبتنــی بــر علــم
عصــب در وب ســایت « قــرار دارد،
تســلط بــه ویژگــی هــا و ســاختارهای
مشــترک مغــز انســان و ناخــودآگاه
بشــر موجــب مــی شــود کــه بازاریابــی
اینترنتــی عــاوه بــر کاربــر پســند
بــودن ،اصطالح ـاً مغــز پســند باشــد بــه
ایــن معنــا کــه وب ســایت هــای مغــز
پســند بــا توجــه بــه ســاختار و عملکــرد
مغــز انســان طراحــی و موجــب
انگیــزش مغــز کاربــران مــی شــود .در
ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت کــه
بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه
چگونــه بازاریابــان بــا تحلیــل و تمرکــز
بــر عملکــرد مغــز انســان مــی تواننــد
در کاربــران اینترنتــی تصمیــم خریــد را
ایجــاد نماینــد.
بازاریابی عصبی:
بازاریابــی از زمــان انســان هــای اولیــه
شــروع شــد .ایــن علم بــا تدریــس دوره
هایــی در مــورد توزیــع و بخصــوص
کلــی فروشــی و خــرده فروشــی در
نیمــه اول قــرن بیســتم در آمریــکا بــه
عنــوان مبحثــی جدیــد مطــرح شــد.
اقتصاددانــان کــه ســرگرم تئــوری هــای
خــود بودنــد ،از ســایر نهــاد هایــی

کــه در عملکــرد اقتصــاد موثــر بودنــد
غفلــت کردنــد .منحنــی هــای عرضــه و
تقاضــا فقــط نشــان دهنــده قیمــت بودند
و زنجیــره قیمــت هــا از تولیــد کننــده
تــا عمــده فــروش و خــرده فــروش
را توضیــح نمــی دادنــد ،بنابرایــن
بازاریابــان اولیــه ایــن شــکاف هــای
فکــری را کــه از ســوی اقتصاددانــان
نادیــده گرفتــه شــده بــود ،پــر کردنــد.
بــا وجــود ایــن ،اقتصــاد مــادر علــم
بازاریابــی اســت .بازاریابــی چیــزی
بیشــتر از یــک حرفــه ،علــم و یــک
قالــب هنــری اســت .انجمــن بازاریابــی
آمریــکا و موسســه بازاریابــی انگلســتان
هــر دو بــه شــکلی مســتقل روی اعتبــار
نامــه هــای حرفــه ای بازاریابــی کار
مــی کننــد .آنــان معتقدنــد کــه مــی
تــوان آزمونهایــی را ســاخت کــه بتــوان
بیــن بازاریابــان شایســته و بازاریابــان
ناشــی تمایــز قائــل شــد .در عیــن حــال
بســیاری از افــرادی کــه بازاریــاب
حرفــه ای نیســتند مــی تواننــد ایــده ای
بازاریابــی خوبــی ارائــه کننــد.
مفهــوم بازاریابــی عصبــی در ســال
 1990توســط روانشناســان در دانشــگاه
هــاروارد مطــرح گردیــد .در ســال
 2002کــه ایــن رشــته بــرای اولیــن بــار
بــه جهانیــان معرفــی شــد ،مناقشــات و
بحــث و جدلهــای زیــادی را بــه همــراه
داشــت امــا بــا بــه دســت آوردن اعتبــار
و وجهــه مناســب در بیــن افــراد حرفــه
ای امــر تبلیغــات و بازاریابــی ،پیشــرفت
ســریعی را آغــاز کــرد .امــروزه
اصطــاح بازاریابــی عصبپایــه
آنگونــه کــه در ســال  2002از آن
یــاد مــی شــد ،بــه کار نمــی رود.
در آن زمــان تعــداد بســیار کمــی از
شــرکت هــای آمریکایــی مثــل برایــت
هــوس بــرای اولیــن بــار از تحقیقــات
بازاریابــی عصبپایــه اســتفاده و
لــزوم مشــورت بــا متخصصــان ایــن
زمینــه را بــه شــرکت هــای دیگــر
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توصیــه کردنــد .در حالیکــه روانشناســی
عصبــی بــه مطالع ـهی رابطــه بیــن مغــز و
کارکردهــای روانشناســی -شــناختی آن
مــی پــردازد ،بازاریابــی عصبــی بــر لــزوم
در نظــر گرفتــن بررســی رفتــار مصــرف
کننــده از دیــدگاه مغــز انســان تاکیــد مــی
ورزد .ایــن تکنولــوژی در مــورد مدلــی
بحــث مــی کنــد کــه در آن بخــش اصلی
پیکــره ی فکــری فعالیــت بشــری (بیــش
از  09درصــد) ،در ناحیــه ی ناخــوداگاه
مغــز انســان اتفــاق مــی افتــد کــه ایــن
اتفــاق بــا آگاهــی کنتــرل شــده نســبتا
کــم صــورت مــی گیــرد .بــه ایــن دلیــل،
فــن شناســان و تکنولوژیســت هــای قــوه
ی ادراک موجــود در بــازار تمایــل دارند
کــه تکنیکهــای موثــری را یــاد بگیرنــد تا
بــا آنهــا دســتکاری موثــری در فعالیــت
ناخــداگاه مغــز انجــام دهنــد .دلیــل اصلی
ایــن کار برانگیختــن عکس العمــل مورد
نظــر در قــوه ی ادراکــی عمیــق شــخص
اســت.
بازاریابــی عصبــی در زمــره مطالعــات بین
رشــته ای جدیــد و نــو ظهــوری اســت
کــه بــه درک بهتــر عملکــرد مغــز کمک
مــی کنــد و از ایــن طریــق موجــب
بهبــود عملیــات بازاریابــی و فــروش
مــی شــود .بازاریابــی عصــب محــور،
مــرز میــان علــوم عصبــی ،روانشناســی و
بازاریابــی اســت کــه بــر واکنــش هــای
احساســی و شــناختی مصــرف کننــدگان
بــه محــرک هــای بازاریابــی تمرکــز
دارد .و هــدف آن انتقــال بهتــر پیــام
هــای بازرگانــی بــه دیگــران و افزایــش
احتمــال خریــد توســط مخاطــب اســت
کــه باعــث کاهــش بودجــه بازاریابــی و
تبلیغــات مــی شــود .ایــن نــوع از بازاریابی
بــر اســاس تکنیــک هــای نویــن رشــته ی
علــوم اعصــاب بنــا شــده اســت و منجــر
بــه شناســایی و درک بهتــر مکانیســم
هــای مغــزی مصــرف کننــده در راســتای
افزایــش کارایــی تجــاری در ســازمان می
شــود.
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مدل مفهومی پژوهش
هــدف دانــش بازاریابــی عصبــی غلبــه
بــر مشــکل بــی تصمیمــی در فضــای
آنالیــن و تحریــک مغــز قدیــم بــه
وســیله عناصــر اینترنتــی اســت .نــوع
رفتــار و عملکــرد مغــز مــی توانــد تاثیــر
بســزایی بــر چگونگــی طراحــی وب
ســایتها و بازاریابــی آنالیــن بگــذارد،
بــه طــوری کــه بــه دارنــدگان و
گرداننــدگان آن اجــازه دهــد تــا
کاربــران را بــه ســمت هــدف مطلــوب
(ماننــد خریــد آنالیــن) هدایــت کننــد.
بــرای طراحــی یــک ســایت کاربــر
پســند و مغــز پســند مــواردی در ادامــه
مقالــه مطــرح شــده اســت کــه توجــه و
لحــاظ متناســب آنهــا مــی توانــد تجربــه
اینترنتــی خوشــایندی را بــرای مشــتریان
و کاربــران رقــم زنــد و بــه افزایــش
ترافیــک وب ســایتها و بــه وفــاداری
آنالیــن کاربــران بیانجامــد و میــزان
فــروش اینترنتــی را نیــز بهبــود بخشــد.
 -1انتخاب هوشــمندانه عکسهای
ســایت و پردازش تصاویــر در ذهن
کاربــران اغلــب دارنــدگان ســایت
در انتخــاب عکــس بــرای صفحــات
ســایت بســیار ســطحی عمــل میکننــد.
انتخــاب عکسهــای مناســب بــرای
ســایت تأثیــر زیــادی بــر مخاطــب
میگــذارد .بازدیدکننــده بــا دیــدن
چنــد عکــس تصمیــم میگیــرد کــه
آیــا ســایت قابلاعتمــاد اســت یــا
خیــر؟ آیــا میتــوان آنقــدر اعتمــاد
کــرد کــه خریــد انجــام داد؟ تصویــر
ذهنــی اشــیاء و یــا پدیــده هــا در غیــاب
آنهــا نیــز در ذهــن حضــور دارنــد و در
فعالیتهــای روانــی ،تخیــل و عواطــف
بیشــترین ســهم را ایفــاء مــی کننــد.
حــدود  50درصــد از ظرفیــت مغــز،
بــه پــردازش تصاویــر اختصــاص دارد.
مــا فکــر میکنیــم کــه فکــر میکنیــم ،در
حقیقــت کاری کــه مغــز مــا مــی کنــد،

دیــدن اســت و بــه محــض آن کــه
چیــزی را دیدیــم ،نمــی توانیــم دیگــر
از آن چشــم بپوشــیم .ایــن اظهــار نظــر
بیــش از هــر چیــزی نشــان دهنــده
اهمیــت تصاویــر نــزد مغــز انســان
اســت .مــردم زمانــی کــه چیــزی را
تصویــر ســازی مــی کننــد مــی تواننــد
بــا ســرعت و دقــت بیشــتری آن را
بیاموزنــد .بــا ایــن تفاســیر ،بایــد از
تصاویــر بــه شــکل مناســب و بــا تعــداد
کافــی در وب ســایتها بهــره بــرد.
چنانچــه مقصــود فــروش محصولــی
بــه صــورت آنالیــن اســت بایــد بــه
انــدازه کافــی و از زوایــای مناســب
از محصــول خــود عکــس و تصویــر
قــرار داده شــود و یــا اگــر چنانچــه
خدمتــی بفــروش مــی رســد ،تصاویــر
واقعــی از کارکنــان در حیــن انجــام
کار روی ســایت قــرار داده شــود و
همچنیــن اگــر ایــن فروشــگاه آنالیــن
یــک فروشــگاه فیزیکــی نیــز دارد
گــذاردن تصاویــری از فروشــگاه یــا
ســازمان روی ســایت محیطــی آشــنا
را بــرای مشــتریان فراهــم مــی کنــد.
نتایــج مطالعــه ای کــه در کتــاب دکتــر
جــان مدینــا ،بــه نــام قوانیــن مغــز ذکــر
شــده ،نشــان از آن داشــته اســت کــه
مــردم پــس از گذشــت  12ســاعت از
شــنیدن کلمــات شــفاهی ،تنهــا قــادر بــه
یــادآوری  10درصــد از آنهــا هســتند.
امــا شــگفت آور آن اســت کــه بــا
افــزودن تصویــر ،نــرخ یــادآوری بیــش
از  65درصــد مــی شــود .هــم چنیــن
«تشــابه» ،مهمتریــن موضوعــی اســت
کــه بایــد در انتخــاب عکسهــای
ســایت رعایــت شــود ،بدیــن صــورت
کــه در ســایت از عکسهایــی کــه
بــه شــرایط واقعــی بازدیدکننــده
شــبیه اســت ،اســتفاده شــود« .تشــابه»
بالفاصلــه مغــز قدیــم را بــه خــود جلــب
میکنــد و در صــورت عــدم تشــابه،
جلــب توجــه بســیار کمتــر اســت.

 - 2اثر تایید جمع
انســان هــا اغلــب کاری را انجــام میدهنــد کــه مــورد تاییــد جمــع باشــد .اکثــر اوقــات دوســت دارنــد خریدهایــی را انجــام
دهنــد کــه مــورد تاییــد دیگــران و بــه خصــوص اطرافیــان باشــد .تصمیمــات خریــد مــا بــه شــدت متاثــر از دیدگاههــای
چ وجــه بــه امکانــات فنــی آن گوشــی نیازمنــد نیســتند،
دیگــران اســت .اغلــب کســانی کــه گوشــی آیفــون میخرنــد بــه هیـ 
بلکــه میخواهنــد مــورد تاییــد جمــع باشــند .اگــر بــه همیــن افــراد یــک گوشــی بینــام و نشــان پیشــنهاد شــود کــه همــان
کیفیــت و امکانــات را داشــته باشــد و قیمتــی بســیار مناسـبتر داشــته باشــد ،بعیــد اســت قبــول کننــد .حــال چگونــه از ایــن
ایــده در وبســایت اســتفاده کنیــم؟ ســعی کنیــم در وبســایت خــود نشــان دهیــم کــه افــراد دیگــری وجــود دارنــد کــه قبــا
بــه ایــن ســایت مراجعــه کردهانــد و حتــی خریــد کردهانــد .بــرای مثــال:
 -مشاهده ی یک فایل رایگان برای دانلود بر روی سایت که نشان می دهد این فایل برای بیش از  3000بار دانلود شده است.

 نظرات مشتریان قبلی را در صفحه محصول نمایش دهیم .امتیازی که مشتریان به این محصول دادهاند را نیز نشان دهیم. اگــر ارائــه آمــار فــروش مشــکلی ایجــادنکنــد حتــی میتــوان تعــداد فــروش محصــوالت را نمایــش داد .ایــن تعــدادمیتوانــد فــروش در همــان مــاه باشــد ،یــا شــاید بهتــر باشــد تعــداد تمــام فروشهــا باشــد .بــه هــر طریقــی هــدف نشــان
دادن دیــدگاه هــای دیگــران دربــاره ســایت و محصــوالت مــی باشــد .ایــن کار بســیار ارزشــمندتر از توضیحاتــی اســت کــه
صاحــب ســایت در مــورد محصــوالت و خدمــات ســایت مینویســد.
 بــا معرفــی پــر فــروش تریــن محصــوالت بــه بازدیــد کننــدگان از ســایت در واقــع نظــر بازدیدکننــدگان قبلــی بــهبازدیدکننــده جدیــد نشــان داده مــی شــود و همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه از دیــد افــراد قبلــی ایــن محصــول بهتریــن
محصــول اســت
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 - 3سیستمهای پیشنهاد دهنده
مبحــث مهمــی کــه در دنیــای وب
در حــال شــکل گرفتــن اســت،
«سیســتمهای پیشــنهاد دهنــده»
اســت .سیســتمهای پیشــنهاد دهنــده
الگوریتمهــای هوشــمندی هســتند
کــه بــه بازدیدکننــده ســایت،
محصــوالت خاصــی را پیشــنهاد
میکننــد .ایــن سیســتمها میتوانــد
تاثیــر قابلتوجهــی بــر میــزان فــروش
یــک ســایت داشــته باشــد .بنابرایــن
در ســایت جذابتریــن و بهتریــن
محصــوالت را در صــدر محصــوالت
قــرار دهیــد تــا بازدیدکننــدگان ابتــدا
آنهــا را ببیننــد .ســایت آمــازون نمونــه
بســیار خوبــی در زمینــه «سیســتمهای
پیشــنهاد دهنــده» اســت .اگــر آمــازون
محصــوالت را از جدیــد بــه قدیــم
نمایــش مــیداد هیــچگاه فــروش
خوبــی نداشــت .آمــازون الگوریتــم
پیچیــدهای دارد کــه در نمایــش
«جدیدتریــن کتابهــا» اســتفاده
میکنــد .آمــازون عــاوه بــر جدیــد
بــودن کتــاب ،تعــداد کلیکهــا،
محبــوب بــودن زمینــه کتــاب ،میــزان
فــروش و دههــا پارامتــر دیگــر را
مدنظــر قــرار میدهــد .ســایتهایی
کــه محصــوالت بســیار زیــادی را بــه
نمایــش میگذارنــد ،هیــچگاه نبایــد
محصــوالت را از جدیــد بــه قدیــم
مرتــب کننــد و در صفحــه محصــوالت
نمایــش دهنــد .ایــن کار باعــث افــت
شــدید فــروش خواهــد شــد.
 -4درخواســتهای کوچــک
در دنیــای وب
طبــق آزمایشــات بازاریابــی عصبــی،
وقتــی افــراد ابتــدا بــا درخواســت
بســیار منطقــی و کوچکــی از طــرف
مــا مواجــه میشــوند ،احتمــال قبــول
درخواســت بعــدی افزایــش مییابــد.
یکــی از کلیدیتریــن کارهــای
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وبســایت ،ترغیــب افــراد بــه ثبتنــام
در ســایت اســت .شــاید صاحبــان
وب ســایت تمایــل دارنــد تــا بــرای
ثبتنــام در ســایت ،اطالعــات زیــادی
از بازدیدکننــدگان دریافــت کننــد.
کافــی اســت ایــن کار در دو مرحلــه
انجــام شــود .در فــرم ثبتنــام کمتریــن
اطالعــات ممکــن را دریافــت کنیــد.
مثــ ً
ا میتوانیــد فقــط نــام ،آدرس
ایمیــل و رمــز را دریافــت کنیــد .ســپس
وقتــی ایــن اطالعــات تکمیــل شــد
بازدیدکننــده را بــه صفحــه دیگــری
هدایــت کنیــد کــه از او تشــکر میکنــد
و توضیــح میدهــد ثبتنــام بــا
موفقیــت انجــام شــد .ســپس در همــان
صفحــه از او بخواهیــد بــرای کمــک
بــه شــما چنــد مشــخصه دیگــر ماننــد
شــهر ،شــغل ،تحصیــات و … را وارد
کنــد .اغلــب مــردم بــه راحتــی ایــن کار
را انجــام میدهنــد .ولــی اگــر تمــام
اطالعــات را در اولیــن فرم درخواســت
کنیــد ،عــده قابلتوجهــی از ثبتنــام
منصــرف میشــوند .بســیاری از
ســایتهای معــروف و پرمخاطــب دنیــا
و همیــن طــور رســانههای اجتماعــی از
ایــن روش اســتفاده میکننــد.
همیــن طــور بــرای افزایــش فــروش
محصــوالت ســایت کافــی اســت
از اعضــا درخواســت کوچــک و
معقولــی داشــته باشــید .مثــ ً
ا ایمیلــی
بــه اعضــا بفرســتید و از آنهــا بخواهیــد
یــک کاتالــوگ یــا بروشــور رایــگان
دانلــود کننــد .ســپس چنــد روز بعــد
درخواســت بزرگتــر یــا درخواســت
خریــد را مطــرح کنیــد .تعــداد
خریدهــا افزایــش خواهــد یافــت.
حالــت ایــدهآل آن اســت کــه چندیــن
درخواســت کوچــک متوالــی داشــته
باشــید و ســپس درخواســت اصلــی را
مطــرح کنیــد .ایــن ایــده در نهایــت
ســادگی بســیار کاربــردی و قدرتمنــد
اســت .

 - 5ارائه گزینههای مناسب
هرچــه مشــتری راحتتــر بتوانــد
انتخــاب کنــد ،احتمــال خریــد او بیشــتر
میشــود .یکــی از عواملــی کــه باعــث
کاهــش فــروش میشــود پیچیدگــی
انتخــاب گزینــه مناســب اســت .انتخاب
یــک گزینــه از بیــن گزینههــای زیــاد
ذهــن را خســته میکنــد و میتوانــد
باعــث انصــراف از خریــد شــود .البتــه
شــاید ایــن موضــوع کمــی دور از ذهــن

بــه نظــر برســد چــون اغلــب مــردم
دوســت دارنــد بــرای خریــد بــه جایــی
مراجعــه کننــد کــه گزینههــای زیــادی
وجــود داشــته باشــد .موضوع آن اســت
کــه هرچــه گزینههــای بیشــتری داشــته
باشــیم احتمــال مراجعــه افــراد ،بیشــتر
میشــود چــون حــس میکننــد آزادی
بیشــتری در انتخــاب محصــول مناســب
دارنــد ،ولــی گزینههــای زیــاد فــروش
را کاهــش میدهــد .در بســیاری از

مــوارد بهتــر اســت در نهایــت دو یــا
ســه گزینــه بــه مشــتری پیشــنهاد داده
شــود و تصمیمگیــری بیــن گزینههــای
کــم بــه فــرد واگــذار شــود .دانشــگاه
کولومبیــا آزمایشــی انجــام داد و در دو
قفســه مشــابه مربــا قــرار داد .در یکــی
از ایــن قفســهها  6نــوع مربــا و در
دیگــری  24نــوع مربــا وجــود داشــت.
قفســهی بــا مرباهــای بیشــتر باعــث
توقــف  60درصــد مخاطبــان و مشــاهده

گزینههــا میشــد .ولــی رفتــار خریــد
بســیار متفــاوت بــود .حــدود 30
درصــد افــرادی کــه جلــوی قفســه 6
گزینــهای توقــف میکردنــد خریــد
خــود را انجــام میدادنــد ،ولــی فقــط
 3درصــد افــراد مشــاهدهگر قفســه 24
گزین ـهای از آن خریــد کردنــد! نتیجــه
آزمایــش کامــا واضــح بــود .کاهــش
گزینههــا میــزان خریــد مخاطبــان را
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گزینــه هایــی کــه خیلــی کــم نیســت نداشــته باشــد امــا فرآینــد تصمیــم
و مشــتری احســاس خوبــی دارد و گیــری را بــرای مشــتری آســان تــر مــی
آزادی انتخــاب محصــول داشــته و از ســازد.
طــرف دیگــر آنقــدر زیــاد نیســت کــه
تصمیمگیــری را ســخت و پیچیــده - 7ترتیب ارائه گزینهها
ســازد ،مــی توانــد کمــک شــایانی بــه ترتیــب ارائــه محصــوالت بــه مشــتری
افزایــش فــروش نمایــد .نکتــه کلیــدی میتوانــد یکــی از عوامــل مهــم
دیگــر اختــاف کافــی بیــن گزینههــا و تعیینکننــده در میــزان افزایــش
اســت .اگــر گزینههــا بســیار شــبیه بــه فــروش باشــد .ایــن موضــوع هــم در
هــم باشــند و بــا اســتداللی بســیار ســاده فــروش حضــوری و هــم در وبســایت
نتــوان فــرق آنهــا را نشــان داد فــروش اهمیــت دارد.
کاهــش مییابــد .تحقیقاتــی کــه تحقیــق جدیــدی کــه توســط
یــک شــرکت در ســنگاپور انجــام داد دانشــمندان برکلــی و هــاروارد انجــام
نشــان میدهــد هــرگاه در یــک وب شــد نشــان میدهــد کــه افــراد اغلــب
ســایت دو محصــول تقریبــا مشــابه بــا اولیــن گزین ـهای کــه میبیننــد را بهتــر
قیمتهایــی نزدیــک بــه هــم وجــود میداننــد .ایــن موضــوع « اثــر تقــدم»
دارد ،فقــط  46درصــد خریــداران نامیــده شــده اســت و نشــان میدهــد
خریــد خــود را تکمیــل میکننــد ترتیــب ارائــه محصــوالت میتوانــد بــر
و مبلــغ را بــه صــورت آنالیــن تصمیــم خریــد مشــتری اثــر بگــذارد.
میپردازنــد .در آزمایشــی دیگــر اثــر گــذاری ایــن موضــوع در دنیــای
قیمــت یکــی از ایــن محصــوالت وب بیشــتر اســت .آزمایشــی کــه
تغییــر داده شــد و قیمتــی بســیار بیشــتر «الکســاندر فلفرنیــگ» انجــام داد،
انتخــاب شــد .در ایــن حالــت  77نشــان مــی دهــد وقتــی بــه خریــداران
درصــد خریــداران ایــن دو محصــول وب ســایت  4چــادر مســافرتی تقریبــا
مشــابه پیشــنهاد شــد ،فــروش گزینــه
فرآینــد خریــد را تکمیــل کردنــد.
اول  2/5برابــر گزینــه هــای دیگــر بــود.
 - 6افــزودن گزینــه هــای چادرهــا از لحــاظ طراحــی و قیمــت
بســیار نزدیــک بــه هــم بودنــد .تنهــا
نا معقــو ل
فرآینــد خریــد در تصمیــم گیــری تفــاوت ترتیــب ارائــه ایــن محصــوالت
خالصــه مــی شــود .اگــر شــخص در ســایت بــود.
تصمیــم بگیــرد ،قطعــا خریــد خواهــد
کــرد .حــال گاهــی ایــن تصمیــم  -8کمیابی
گیــری آنقــدر پیچیــده مــی شــود کــه هــر گاه محصــول یــا خدمتــی کمیــاب
شــخص را از خریــد منصــرف مــی شــود ارزش ذهنــی آن باالتــر مــی رود
کنــد .انتخــاب بیــن دو گزینــه نزدیــک و درخواســت هــا بیشــتر مــی شــود.
بــه هــم کار بســیار ســختی اســت و در ســایت هــای تخفیــف گروهــی
بســیاری از افــراد را از خریــد منصــرف ایرانــی ماننــد تخفیفــان اغلــب اتفــاق
جالبــی رخ مــی دهــد  .فــرض کنیــد
مــی کنــد.
گزینــه هــای نامعقــول محصوالتــی از محصولــی  100عــدد بــرای فــروش
هســتند کــه بــه فــروش محصولــی ویــژه در ســایت قــرار داده شــده اســت.
دیگــر کمــک مــی کننــد .خــود آن هــر چــه تعــداد خریدهــا افزایــش مــی
محصــول نامعقــول شــاید هیــچ فروشــی یابــد و تعــداد باقیمانــده کاهــش مــی
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یابــد ،ســرعت فــروش بیشــتر می شــود.
در واقــع هــر چــه یــک کاال کمیــاب
تــر مــی شــود و رو بــه اتمــام اســت
اســتقبال از آن بیشــتر مــی شــود .یکــی
از بهتریــن فرصــت هــا بــرای بازاریابــی
محصــول ،زمانــی اســت کــه آن
محصــول تمــام مــی شــود و مشــتریان
بایــد بــرای خریــد مدتــی صبــر کننــد.
اگــر محصــول یــا خدمتــی همیشــه در
دســترس باشــد ایــن ذهنیــت ایجــاد
مــی شــود کــه چنــدان بــا ارزش نیســت
و نبایــد بــرای خریــد آن عجلــه کــرد.
لــذا نمایــش تعــداد محصــوالت موجود
در انبــار بــر روی ســایت و کاهــش
موجــودی انبــار بازدیدکننــدگان را
ترغیــب مــی کنــد تــا زودتــر خریــد
خــود را انجــام دهنــد.
- 9نفع سریع و لحظه ای
مغــز قدیــم همــواره بــه دنبــال نفــع
ســریع و لحظــه ای اســت و بــه جــای
بررســی عواقــب دراز مــدت ترجیــح
مــی دهــد بــه ســود لحظــه ای بیاندیشــد.
در واقــع ضــرب المثــل «ســرکه نقــد
بــه از حلــوای نســیه اســت» یــک ایــده
مهــم بازاریابــی عصبــی را بیــان مــی
کنــد! در فــروش هــای آنالیــن بهتــر
اســت بــه یــک نفــع لحظــه ای اشــاره
شــود.
بــرای مثــال ســایتی کــه کتــاب مــی
فروشــد اگــر پیشــنهاد دهــد کــه بــا
خریــد کتــاب ،نســخه الکترونیکــی آن
بالفاصلــه در دســترس خواهــد بــود تــا
کتــاب چــاپ شــده بــه دستشــان برســد،
فــروش بیشــتر خواهــد شــد.
همیــن نفــع ســریع و لحظــه ای باعــث
شــده کــه فــروش کتــاب هــای
الکترونیکــی هــر روز افزایــش یابــد.
خریــدار احســاس مــی کنــد بــا خریــد
کتــاب الکترونیکــی بالفاصلــه بــه
محصــول دسترســی دارد و حــس
برنــده بــودن دارد .
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 -10جــا نمایــی درســت
امکانــات ســایت
بــه گــواه متخصصــان ،مغــز مــا بــه
گونــه ای برنامــه ریــزی شــده اســت
کــه متوجــه تغییــرات و تفاوتهــا در
محیــط پیرامــون خــود مــی شــود.
در واقــع ایــن یــک تکنیــک بــرای
حفــظ بقــا اســت.
چیزهایــی کــه موجــب شکســتن و
در هــم ریختــن چارچوبهــای مــورد
انتظــار و الگوهــای پیــش بینــی شــده
در مغــز مــی شــود ،بــه مثابــه یــک
هشــدار بیــدار بــاش و زنــگ خطــر
بــرای مغــز خزنــده هســتند.
جــا نمایــی درســت امکانــات ســایت
در وبالگهــا و ســایت هــای اینترنتــی،
دلیــل  80درصــد از موفقیــت آنهــا
اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
معمــو الً لوگــوی شــرکتها در چشــم
گیــر تریــن قســمت ســایت قــرار
داده مــی شــود .یکــی از تکنیــک
هــای مهیــج در ایــن نــوع طراحــی
هــا اســتفاده از عناصــر متحــرک در
وب ســایتها اســت .عناصــر متحــرک
میتوانــد حــاوی مهمتریــن پیــام وب
ســایت باشــند.
(مثــل ســایتهای خبــری کــه مهمتریــن
اخبــار خــود را بــه صــورت نوشــتار
متحــرک در قســمتی از ســایت
حــک میکنــد).
مغــز بــه خوبــی متوجــه ایــن عناصــر
میشــوند.عناصر متحــرک موجــب
غنــی تــر شــدن تجربــه آنالیــن
میشــوند و در تصمیــم گیــری مغــز
اثــر میگذارند.شــرکت هــا مــی
تواننــد پیشــنهادهای اغــوا کننــده
تخفیــف و یــا عنــوان مهمتریــن
محتــوا و مقــاالت خــود را بــه
صــورت متحــرک در آورند.ایــن
پیامهــا موجــب جلــب توجــه مغــز
قدیــم مــی شــود.

 -11نحوه ی قیمت گذاری
در قیمــت گذاری محصــوالت و خدمات
تــا جــای ممکــن از قیمــت هــای نهایــی
اســتفاده شــود ،قیمتــی کــه دیگــر هیــچ
مبلغــی بــه آن اضافــه نخواهــد شــد .اگــر
هزینــه هایــی ماننــد بســته بنــدی ،ارســال
و  ..وجــود دارد ،مــی بایســت بــا قیمــت
محصــول جمــع شــود و قیمــت نهایــی در
ســایت اعــام شــود و بــه کاربــران ایــن
اطمینــان خاطــر داده شــود کــه بــه جــز
مبلــغ اعــام شــده ،هیــچ هزینــه جانبــی
دیگــری پرداخــت نخواهنــد نمــود .بــا این
کار یکــی از نقــاط درد فــروش کاهــش
خواهــد یافــت .عــاوه بــر آن بهتــر
اســت قیمتــی کــه در ســایت درج شــده
اســت ،توجیــه شــود .اگــر قیمــت درج
شــده بیشــتر از قیمــت مرســوم و یــا حتــی
کمتــر از آن اســت ،توجیــه قیمــت باعــث
افزایــش فــروش مــی شــود .توجیــه قیمت
حــس خوبــی در مشــتری ایجــاد مــی کند
و همیــن حــس مــی توانــد احتمــال خریــد
را افزایــش دهــد .
 -12نشان دادن تعداد صفرها
قیمــت محصــوالت در ایــران اغلــب
چندیــن صفــر دارد .بــرای مثــال قیمــت
یــک کتــاب  90000ریــال اســت  .وقتــی
قیمــت هــا از ریــال بــه تومــان تبدیــل مــی
شــوند ،اســتقبال و خریــد بیشــتر می شــود
 .همچنیــن وقتــی بــه جــای  90000تومــان
نوشــته شــود « 9هــزار تومــان» مجــددا
فــروش بیشــتر مــی شــود .زمانــی کــه
هــدف ،نمایــش قیمــت محصــول بــرای
مشــتریان اســت بایســتی از حداقــل صفــر
ممکــن اســتفاده شــود و هنگامــی کــه
مقصــود ،نشــان دادن هزینــه هایــی اســت
کــه توســط فروشــنده و صاحــب ســایت
پرداخــت شــده اســت این مبلغ بــا حداکثر
صفــر ممکن نشــان داده شــود .بــرای مثال،
هزینــه پســتی کــه توســط فروشــنده ایــن
کتــاب پرداخــت مــی شــود بــه اینگونــه
 30000ریــال نمایــش داده شــود .

نتیجه گیری
امــروزه بازاریابــی و بازارســازی از جملــه
عوامــل مهمــی اســت کــه مــی توانــد
بــه فــروش یــک کاال و محصــول و
یــا فــروش خدمــات مختلــف کمــک
کنــد .برندهــا و تجارتهــا از بازاریابــی
بــرای فــروش محصــوالت و خدمــات
خــود اســتفاده مــی کننــد .در واقــع مــی
تــوان گفــت یکــی از مهمتریــن بخــش
هــای یــک تجــارت بازاریابــی اســت و
موفقیــت در آن مــی توانــد تمامــی جنبــه
هــای مختلــف یــک کســب و کار را
تحــت تاثیــر قــرار دهــد قطعــا فــروش
بیشــتر بــه درآمــد زایــی بیشــتر کمــک
خواهــد کــرد .در حقیقــت بازاریابــی بــه
عنــوان یــک فرآینــد مدیریتی-اجتماعــی
صــورت مــی پذیــرد و یــک اســتراتژی
اســت کــه توســط یــک شــرکت در
جهــت برقــراری ارتبــاط بــا مشــتری
اســتفاده میشــود .در مســیر بازاریابــی
بــرای جــذب و جلــب نظــر مشــتری بــه
یــک محصــول یــا خدمــت در بــازار
هــدف ،شــرکتها از روشهــای
خالقانــه و یــا پیشتــر بــکار گرفتهشــده
بــرای مواجهشــدن بــا رقبــا و حضــور در
عرصــه بــازار خــود را آمــاده مینماینــد.
موفقیــت بازاریابــان بــرای تاثیــر گــذاری
بــر رفتــار مصــرف کننــده تــا حــد زیــادی
بــه درک صحیــح رفتــار مصــرف کننــده
بســتگی دارد.بازاریابــی عصبــی ایــن
فرصــت را در اختیــار بازاریابــان قــرار
مــی دهــد تــا بــا درک اصــول و پایــه ی
مکانیــزم تصمیــم گیــری بــه یــک ســطح
برتــر از دانــش رفتــار مصــرف کننــده
دسترســی پیــدا کننــد و بــه واســطه ی
تمرکــز بر نــا خــودآگاه افــکار ،هیجانات
و احساســات افــراد ،تصمیــم خریــد را
در آنهــا ایجــاد و مصــرف کننــدگان را
روانــه ی کانــال هــای خریــد نماینــد.
تولیــد محتــوای اثــر بخش در وب ســایت
و نــگارش موثــر آن بــه کمــک بازاریابــی
عصبــی نیازمنــد تمرکز بر بخــش تصمیم

گیرنــده ی مغز(مغــز قدیــم) ،ویژگــی هــا
و ســاختار هــای مشــترک مغــز انســان و
نــا خــودآگاه بشــر مــی باشــد ،بــه گونــه
ای کــه وب ســایت هــا عــاوه بــر کاربــر
پســند بــودن اصطالحـاً مغز پســند باشــند.
وب ســایت هــای مغــز پســند بــا توجــه بــه
ســاختار و عملکــرد مغــز انســان طراحــی
و موجــب انگیــزش کاربــران مــی شــود.
دسترســی بــه چنین یافتــه هایی و اســتفاده
درســت و ســودمند از آنهــا بــه یــک
فــروش فــوق العــاده و فراتــر ار حــد
تصــور کمــک خواهــد کــرد.
بــر اســاس یافتــه هــا و نتایــج بــه دســت
آمــده از ایــن پژوهــش پیشــنهادات ذیــل
ارائــه مــی گــردد.
 .1کاربردهایــی کــه در ایــن پژوهــش بــه
عنــوام یافتــه هــا مطــرح شــده اند ،توســط
فروشــندگان آنالیــن مــد نظــر قــرار
بگیــرد تــا بــا اثــر بخشــی بــر روی مغــز،
میــزان فــروش افزایــش یابــد.
 .2بازاریابــی عصبــی در ارتبــاط بــا
برندهــای مختلــف مــورد مطاللعــه قــرار
بگیــرد.
 .3شــرکت هایــی کــه تمایــل بــه فعالیــت
در ایــن حــوزه را دارنــد ،مــی بایســت
اســتراتژی اعتمــاد ســازی را از طریــق
بکارگیــری اعتمــاد نهایــی ،کیفیت نهایی
کــه در ادبیــات نظــری بــه آن پرداختــه
شــد ،مــد نظــر قــرار دهنــد.
 .4راهکارهــای مطــرح شــده مــی تواننــد
در یــک مــورد کاوی پیاده ســازی شــوند
و ســپس بازخوردهــای افزایــش و یــا
کاهــش فــروش ســنجیده شــود ،تــا در
نهایــت راهــکار هــای بــه دســت آمــده
اعتبــار یابــی شــوند.
 .5در ایــن تحقیــق بــا مطاللعــه پیمایشــی
کــه در منابــع انجــام شــد ،بــه  14راهــکار
جدیــد دســت یافتــه ایــم ،امــا محققــان
مــی تواننــد در آینده بــا مطالعــات میدانی
و بــا اســتفاده از روش هــای آمــاده رتبــه
بنــدی بــه اولویــت بنــدی ایــن راهکارهــا
بپردازنــد.
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هوش تجاری( )BIومدیریت مارک برگ برنده سازمان ها
محمد علی دانایی
چکیده
در دنیــای بــه شــدت رقابتــی امــروز،
مدیــران بــرای پیشــبرد محصــول و
خدمــات ســازمان هــا در میــدان رقابت،
نیازمنــد راهبــردی جهــت منحصربفــرد
شــدن هســتند .بــه بیانــی دیگــر ،داشــتن
ابــزاری جهــت متمایــز ســازی ســازمان
و محصــوالت از رقبــا و محصوالتشــان.
برنــد و مدیریــت آن ایــن نیــاز را رفــع
مــی ســازد.
از تکنیــک هــا و ابزارهــای حمایــت
گــر مدیــران ارشــد و مدیــران برنــد،
جهــت اخــذ تصمیــم بــه موقــع و ســریع
در میــان انبــوه اطالعــات و داده هــای
گوناگــون ،سیســتم هــوش تجــاری
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( )BIاســت .هــدف از ایــن پژوهــش
ارزیابــی و بررســی چشــم انــداز هــوش
تجــاری بــر موفقیــت مدیریــت برنــد در
ســازمان هــا مــی باشــد.
پژوهــش حاضــر از نــوع کاربــردی
بــوده و تحلیلی-توصیفــی مــی باشــد.
ابــزار جمــع آوری اطالعــات کتابخانــه
ای اســت .یافتــه هــا نشــان مــی دهــد
ارائــه ی تحلیــل یافتــه ی داده هــا در
پاســخ بــه نیازهــای مشــتری و حفــظ آن
هــا کــه از عناصــر اصلــی مانــدگاری
یــک برنــد مــی باشــد از ابزارهــای
هــوش تجــاری اســت.
بکارگیــری سیســتم هــوش تجــاری در

یــک ســازمان جهــت تحلیــل و پیــش
بینــی ســریع حجــم وســیع اطالعــات و
تبدیــل آن هــا بــه دانــش ،بــه مدیــران
برنــد امــکان دســتیابی بــه اهــداف
ســازمان نظیــر داشــتن مزیــت رقابتــی،
حفــظ عملکــردی مثبــت و مســتمر و
تصمیــم گیــری بهنــگام و صحیــح را
مــی دهــد .گرفتــن تصمیمــات صحیــح
و بــه موقــع در ســازمان مــی توانــد
موفقیــت آن را در عرصــه ی رقابــت
تضمیــن نمایــد .بــا ضمانــت بقــا و
حفــظ ارزش ســازمان و نــام تجــاری
آن ،اهــداف مدیریــت برنــد محقــق
مــی شــود.

مقدمه
ســازمان هــا از طلــوع عصــر ســرمایه
داری ،اطالعــات مربــوط بــه رقبایشــان
را گــردآوری مــی کردنــد .امــروزه
نیــز از نظــر بســیاری از صاحبنظــران
انقــاب واقعــی در عرصــه ی کســب و
کار در تــاش هایــی نهفتــه اســت کــه
فعالیــت هــای اطالعاتــی را موقعیــت
یابــی مــی کننــد.
امــروزه بیشــتر ســازمان هــا ،پــی بــرده
انــد کــه اطالعــات ،خــون زندگــی
اقتصــاد دیجیتــال اســت و کلیــد
موفقیــت درعصــر اطالعــات ،اتخــاذ
تصمیماتــی اســت کــه بــدون تناقــض،
بهتــر و ســریعتر در عرصــه ی رقابــت
پیــش دســتی نمایــد.
تصمیمــات تجــاری نامناســب یعنــی
تصمیمــات مبتنــی بــر اطالعــات
حداقــل یــا ناقــص ،کــه مــی توانــد
زیــان هــای بســیاری بــه بــار آورد،
شــرکت را از بــازار خــارج کنــد و یــا
حتــی شــرکت را ورشکســت نمایــد.
واژه ی هــوش تجــاری نخســتین بــار
در ســال  1681توســط ریچــارد میلر در
کتــاب دانشــنامه ی تجــارت و کســب
و کار اســتفاده شــد .او ایــن واژه را
بــرای شــخص بانکــداری بــه کار بــرد
کــه زودتــر از رقبــای خــود ،بــا دریافت
و تحلیــل اطالعاتــی در مــورد محیــط
کســب و کار خــود و ســایر رخدادهای
اجتماعــی تاثیرگــذار توانســته بــود از
ســایر رقبــای خــود پیشــی گرفتــه و
ســود قابــل توجهــی کســب نمایــد.
ســپس ایــن واژه توســط پژوهشــگران
نهادهــای مختلــف اســتفاده و توســعه
داده شــد تــا بــه شــکل پیشــرفته و دقیــق
امــروزی خــود برســد.
در زمــان حــال نیــز بــا شــرایطی پیچیــده
تــر از قبــل ،ســازمان هــا بــرای اســتمرار
فعالیــت هــای خــود در زمینــه هــای
مختلــف نیازمنــد بهبــود مســتمر هســتند
کــه ایــن امــر بــا بهبــود عملکــرد

ســازمان از طریــق توســعه ی فنــاوری
هــوش تجــاری امکانپذیــر اســت.
هــوش تجــاری یکــی از شــاخه هــای
نســبتا جدیــد فنــاوری اطالعــات اســت
کــه بــا دامنــه ی وســیعی از تکنیــک
هــا ،ابزارهــا و برنامــه هــای کاربــردی
در ارتبــاط اســت و هــدف آن ،تحلیــل
عملیــات و ارتقــای کیفیــت اســت.
هــوش تجــاری( )BIفرآینــد افزایــش
ســوددهی ســازمان در بــازار رقابتــی بــا
اســتفاده ی هوشــمندانه از داده هــای
موجــود در فرآینــد تصمیــم گیــری در
ســازمان اســت .در حقیقــت در هــوش
تجــاری ،اطالعــات دریافــت و بــه
گونــه ای اســتفاده مــی شــود کــه مــا را
بــه هــدف مطلــوب در کســب و کار
برســاند .اســتفاده از آن تنهــا مختــص
یــک صنعــت و یــا کســب و کار
خــاص نیســت ،بلکــه در هــر کســب
و کاری مــی تــوان از اصــول و روش
هــای هــوش تجــاری اســتفاده نمــود.
برندهــای ابتدایــی عالمــت هــای ســاده
ای بودنــد کــه بــرای تعییــن مالکیــت
حیوانــات اهلــی و شناســایی تولیــد
کننــدگان کاالهــای تجــاری اســتفاده
مــی شــدند.
بــا آغــاز انقــاب صنعتــی و ایجــاد
فاصلــه بیــن تولیــد کننــده و مصــرف
کننــده ،نقــش برندهــا در معرفــی،
شناســایی و رهگیــری کاالهــا و
خدمــات اهمیــت پیــدا کــرد .پــس از
جنــگ جهانی دوم و گســترش وســایل
ارتبــاط جمعــی ،افزایــش ســریع تــوان
تولیــد و ایجــاد تقاضــا بــرای انــواع
کاالهــای مصرفــی ،دانــش برنــد بــه
شــیوه ی امــروز پدیــد آمــد و بــا
معرفــی ابزارهــای ارتباطــی نویــن مثــل
اینترنــت بــه اوج رســید .جهانــی شــدن
اقتصــاد ،گســترش اینترنــت و نقــش آن
در فعالیــت هــای بازاریابــی ،قرابــت
ســبک زندگــی طبقــه ی متوســط در
اکثــر کشــورهای دنیــا صــرف نظــر از

فاصلــه هــای جغرافیایــی و فرهنگــی،
تنــوع بیــش از حــد کاالهــا و خدمــات
در بازارهــای جهانــی بــه همــراه
توقــع روزافــزون مشــتریان ،همگــی
عواملــی هســتند کــه بــر نقــش برنــد
یــا نــام تجــاری در توســعه ی بازارهــا و
ســودآوری شــرکت هــا در بازارهــای
رقابتــی موجــود صحــه مــی گذارنــد.
نخســتین برنــد ثبــت شــده در نیمکــره
ی غربــی ،بــه شــکل ســه صلیــب التیــن
متعلــق بــه هرنــان کورتــز بــود کــه
در ســال  1519وارد مکزیــک شــد.
برندهــا بــه عنــوان الگوهایــی بودنــد
کــه بــه ســادگی قابــل تشــخیص بــوده
و بــه منظــور تعییــن هویــت اســتفاده
مــی شــدند.
بکارگیــری سیســتم هــوش تجــاری در
یــک ســازمان ســبب مرتــب ســازی
داده هــای الزم از میــان انبــوه داده
هــای موجــود درون ســازمان و داده
هــای آینــده بــه ســازمان مــی شــود و
آشــفتگی ناشــی از وجــود داده هــای
خــام ،ازدیــاد داده هــای نامعتبــر و
فاقــد ارزش ،عــدم تحلیــل بــه موقــع
داده هــای صحیــح و بــه کارگیــری
داده هــا در زمــان مناســب و در نتیجــه
عــدم اخــذ بهنــگام یــک تصمیــم
کارا را از بیــن مــی بــرد .بــه ســخنی
دیگــر ســازمانی بــا دانــش الزم و
صحیــح ،آگاهــی مناســبی نســبت بــه
ســایر رقبــا دارد و در نتیجــه در میــدان
رقابــت ،فضــای مناســب تــری را بــرای
بازاریابــی و گســترش محصــوالت و
اهــداف برندینــگ خواهــد داشــت.
هــوش تجــاری ( )BIاطالعــات تجــاری
را بصــورت روز آمــد ،قابــل اطمینــان
و کافــی عرضــه مــی کنــد و توانایــی
اســتدالل و درک مفاهیــم نهفتــه در
اطالعــات تجــاری را از طریــق کشــف
و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات امــکان
پذیــر مــی ســازد .امــروزه بــا تولــد فــن
آوری هــای نویــن در ســطوح مختلــف
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بــه ویــژه تکنولــوژی هــای هوشــمند
بــه ماننــد سیســتم هــای پــردازش
تحلیلــی برخــط و سیســتم هــای هــوش
تجــاری ،کمتــر مدیــری اســتفاده از
ایــن تکنولــوژی هــا را فرامــوش مــی
کنــد بــه طــوری کــه جهــت گیــری بــه
ســوی اســتفاده از هــوش تجــاری در
هــر بنــگاه بــه عنــوان اســتراتژی اصلــی
مدیــران در عصــر حاضــر تلقــی مــی
شــود .کاربردهــای هــوش تجــاری،
جانــی تــازه بــه اســتراتژی یــک
ســازمان مــی بخشــد .آن هــا دقــت و
موفقیــت اهــداف و مقاصــد شــرکت
را انــدازه گیــری مــی کننــد .بــا توجــه
بــه وجــود فضــای رقابتــی پیچیــده
و شــلوغ ،مدیــران ســازمان هــا بایــد
بتواننــد در شــرایط اطمینــان ،تعــارض
و عــدم اطمینان(ریســک)  ،تصمیــم
هــای موثــر را اتخــاذ نماینــد .ایــن
تصمیمــات بــا توجــه بــه گســتردگی
و حجــم بســیار داده هــا و اطالعــات
و ســرعت روز افــزون رقابــت مشــکل
مــی باشــد .لــذا اســتفاده از ابزارهــا و
تکنیــک هــای سیســتم هــوش تجــاری
در جهــت پــردازش داده هــای مناســب
و بــا ارزش بــه دانــش و اطالعــات
صحیــح ،ســازمان را در جهــت تســریع
یــک تصمیــم مناســب یــاری مــی
رســاند .مدیــر برنــد ســازمانی کــه
توانایــی اخــذ تصمیــم بهنــگام و مرتبط
را داشــته باشــد ،موفقیــت خــود را در
فضــای رقابتــی کســب مــی نمایــد.
موفقیــت و خــوش نامــی ایــن ســازمان
مــی توانــد اهــداف برندینــگ را
تضمیــن نمایــد از جملــه ،تاثیرگــذاری
بــر انتخــاب مشــتریان ،ایجــاد تعهــدی
نانوشــته بــا مصــرف کننــدگان مبنــی
بــر ثبــات و تکرارپذیــری تجربــه
خــوب حاصــل از مصــرف کاال یــا
خدمــت و متمایــز نمــودن کاالهــا و
خدمــات نســبت بــه ســایر محصــوالت
رقبــا.
35

مــروری بــر سیســتم هــوش
تجــاری و ضــرورت کاربــرد آن
هــوش ،مجموعــه ی توانایــی هایــی اســت
کــه در حــل مســئله و ایجــاد محصــوالت
جدیــد کــه در یــک فرهنــگ ارزشــمند
تلقــی مــی شــوند ،بــه کار مــی رود .یکــی
از مهــم تریــن انــواع هــوش کــه در محیــط
کســب و کار و بــرای مدیــران ارشــد
ســازمانی از اهمیــت باالیــی برخــورد
اســت ،هــوش تجــاری مــی باشــد .هــوش
تجــاری( )BIشــامل مجموعــه ای از
ابزارهــا ،برنامــه های کاربــردی و متدلوژی
هایــی اســت کــه بــا جمــع آوری داده هــا
از منابــع درون و بــرون ســازمانی ،داده هــا
را بــرای تجزیــه و تحلیــل آمــاده مــی کند،
امــکان اجــرای پــرس و جــو را مهیــا مــی
ســازد ،گزارشــات و داشــبوردها را ایجــاد
مــی نمایــد بــه نحوی کــه ایــن گزارشــات
در اختیــار تصمیــم گیــران و همینطــور
کارکنــان  BPMSقــرار مــی گیــرد .در
ابتــدا ،ابزارهــای هــوش تجــاری توســط
تحلیلگــران داده و ســایر متخصصیــن IT
اســتفاده مــی شــدند بــه صورتــی کــه آن
هــا تحلیــل هــا را بــر روی داده هــا اجــرا
مــی کردنــد و گزارشــات را بــه عنــوان
نتایــج پــرس و جــو بــرای کاربــران کســب
و کار تولیــد مــی نمودنــد .هــوش تجــاری
شــامل مجموعــه ی وســیعی از برنامــه های
کاربــردی نظیــر تحلیــل هــای مــوردی و
پــرس و جــو ،گــزارش ســاز ،پردازشــگر
تحلیلی آنالیــن( ،)OLAPهوش تجاری
موبایــل ،هوش تجــاری بالدرنــگ ،هوش
تجــاری عملکــردی ،هــوش تجــاری و
ســرویس هــای ابــری ،هوش تجــاری متن
بــاز ،هــوش تجــاری اشــتراکی و هــوش
منطقــه ای مــی باشــد .تیــم هــوش تجــاری
بیشــتر در پــرس و جــو هــا و تحلیــل هــای
داده هــای کســب و کار نظــارت مــی کند.
داده هــای هــوش تجاری معمــوال در یک
انبــار داده یــا یــک داده گاه کوچکتــر کــه
زیرمجموعــه ای از اطالعــات شــرکت
اســت ذخیــره می شــوند .به عالوه سیســتم

هــای هــادوپ بــه صــورت گســترده بــه
عنــوان انبــاره هــا در معمــاری هــای هــوش
تجــاری و مخصوصــا بــرای داده هــای
بــدون ســاختار ،فایــل هــای الگ و گونــه
هــای دیگــر کالن داده هــا اســتفاده مــی
شــود .داده هــای زیــادی در سیســتم هــای
اطالعاتــی موجــود در ســازمان هــا وجــود
دارد .قســمتی از ایــن داده هــا از تراکنــش
هــای داخلــی ســازمان و قســمتی از آن از
منابــع خارجــی اســت .بــه هــر حــال حتــی

اگــر آن هــا بــه مــدل هــای سیســتماتیک و
ســاخت یافتــه جمــع آوری و ذخیره شــده
باشــند ،نمــی تــوان بــه طــور مســتقیم از آن
هــا بــرای تصمیــم گیــری اســتفاده نمــود.
ایــن داده هــا بایــد توســط ابــزار مناســب
اســتخراج و بــا اســتفاده از روش هــای
تحلیــل ،پــردازش و بــه اطــاع و دانــش
مبــدل شــوند تــا بتــوان از آن هــا در فرآیند
تصمیــم گیــری اســتفاده کــرد .مهــم ترین
منفعــت اســتفاده از سیســتم هــای هــوش

تجــاری ،افزایــش اثربخشــی در فرآینــد
تصمیــم گیــری اســت .سیســتم هــای
هــوش تجــاری موجــب بهبــود عملکــرد
تجــاری ســازمان هــا از طریــق اســتفاده ی
صحیــح و پیشــرفته از اطالعــات مربوط به
رقبا ،مشــتریان ،تأمین کننــدگان و عملیات
تجــاری داخلــی ســازمان هــا مــی شــوند.
البتــه در ابتــدا بایــد بتــوان یــک ســاختار
مناســب بــرای هــوش تجــاری در ســازمان
مــورد نظــر بــا توجــه بــه نیازهــای تحلیلــی

موجــود در آن ســازمان طراحــی نمــود.
همچنیــن زیرســاخت فنــاوری اطالعــات
ســازمان ،باید توانایی پشــتیبانی از ســاختار
مــورد نظــر را داشــته باشــد .ســازمان بــا
اســتفاده از هــوش تجــاری ،اطالعــات و
شــاخص های محیــط پیرامــون را مقایســه
نمــوده و رونــد کارهــا را در آینــده پیــش
بینــی مــی نمایــد و مدیــران را قــادر مــی
ســازد تــا موقعیت ســازمان را در مقایســه با
رقبایشــان بهتــر درک نماینــد.

عوامــل موثــر بــر هــوش تجاری
در ســازمان ها
همــان طــور کــه یــک رویکرد سیســتمی
دقیــق و بــه روز ماننــد هــوش تجــاری می
توانــد بــر کارایــی و عملکــرد ســازمان
تاثیــرات بســیاری بگــذارد ،بســیاری از
عوامــل نیــز مــی تواننــد بــر میــزان کارایی
هــوش تجــاری اثرگــذار باشــند کــه از
جملــه ی آن هــا مــی تــوان بــه عوامــل
زیــر اشــاره نمــود:
.1مشتریان
 .2رقبا
 .3نیروی انسانی
 .4زیرساخت های فنی
 .5برقراری ارتباط با تأمین کنندگان
اثربخشــی هــوش تجاری نشــان مــی دهد
کــه ایــن سیســتم بــه اهــداف مــورد نظــر
خــود دســت یافتــه و نیازهــای اطالعاتــی
ســازمان را بــرآورده مــی کنــد .اثربخشــی
هــوش تجــاری حاصــل مقایســه ی نتایــج
حاصــل شــده بــا اهــداف از پیــش تعییــن
شــده ی هــوش تجــاری در ســازمان
اســت .مراحــل اجــرای یــک سیســتم
هــوش تجــاری در ســازمان در شــکل
شــماره ی یــک آورده شــده اســت.
ابزارهای هوش تجاری
بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه در
ســایت هــای معتبــر ،ابزارهــای مختلفــی
جهــت هوشمندســازی کســب و کار
طراحــی شــده اســت .برخــی از ایــن
ابزارهــا در حــوزه ی امنیــت و سفارشــی
ســازی (ماننــد ،)ActuateOne ،برخــی
درحــوزه مدیریــت عملکــرد (ماننــد،
 ،)Oracle،IBM Congnosبرخــی در
حــوزه ی مدیریــت عملیــات (ماننــد،
 ،)SAP BusinessObjectsبرخــی از ابزارهــا
امــکان تحلیــل حجــم وســیع داده (ماننــد،
 )MicroStrategyرا داشــته ،برخــی منبــع
بــاز (ماننــد )JasperSoft ،و برخــی از نظــر
هزینــه ای و وظایــف مقــرون بــه صرفــه
هســتند.

مارک
مــارک ،دارایــی یــک شــرکت اســت
کــه باعــث افــزوده شــدن ارزش
محصــول نهایــی مــی شــود .یــک
اســتراتژی نــام تجــاری قــوی بــرای
ســهامداران ایجــاد مــی کنــد و نخبــگان
را نیــز بــه کار جــذب مــی نمایــد،
امــا یــک الگــوی اســتاندارد بــرای
محاســبه ی ارزش نــام تجــاری ،درک
میــزان ارزش را راحــت تــر مــی کنــد.
مــارک مــی توانــد خالــق مســائلی چون
ســنجش میــزان وفــاداری مشــتریان،
عکــس العمــل هــای کششــی در قبــال
تغییــر قیمــت ،ارزیابــی نگــرش هــای
بــازار و  ...در ســازمان باشــد .یــک
مــارک قدرتمنــد منافــع بســیاری بــرای
ســازمان هــای خدماتــی در پــی دارد.
در ایــن بیــن مــی تــوان بــه مــواردی
چــون وفــاداری بیشــتر مشــتریان،
افزایــش تــوان ســازمان در شــرایط
بحرانــی ،حاشــیه ی ســود بیشــتر،
جوابگویــی مثبــت بیشــتر مشــتریان
بــه تغییــرات قیمــت و مزایــای فــروش
مجــوز اســتفاده از نــام و نشــان اشــاره
نمــود .در ارزیابــی ارزش مــارک از
دیــدگاه مصــرف کننــده بیشــتر مفاهیــم
ادراکــی مطــرح مــی شــود .منظــور
از مفاهیــم ادراکــی ،قــدرت برنــد و
مجموعــه حاالتــی اســت کــه مصــرف
کننــده دربــاره مــارک یــاد مــی گیــرد،
احســاس مــی کنــد ،مــی بینــد و در
نهایــت درک مــی کنــد .در مبانــی
ادراکــی ارزش یــک مــارک دارایــی
اســت کــه انتظــار مــی رود ارزش
مشــتری ،تمایــات بــه خریــد مشــتری
و عملکــرد بازارهــای شــرکت هــا را
بهبــود دهــد .درک از وظایــف فراتــر
از عقایــد ســاده و مختصــر دربــاره ی
مــارک اســت کــه در دهــه ی گذشــته
شــایع شــده بــود .زمانــی کــه مــارک را
فقــط بــه عنــوان یــک نشــان بازرگانــی
یــا آرم و برچســب خطــی ،بــرای پیــام
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هــای بازرگانــی در نظــر مــی گرفتنــد.
امــروزه مــارک بــه عنــوان مجموعــه ای
از انتظــارات و تداعــی معانــی هــا کــه از
تجربــه یــک شــرکت یــا محصــوالت
آن نشــأت مــی گیــرد ،تعریــف مــی
شــود .اگــر انتظــارات و تداعــی معانــی
هــا و تجــارت مثبــت باشــد منتــج
بــه درک مثبتــی دربــاره ی مــارک
مــی شــود .یــک مــارک تجــاری ،
از چنــد بخــش اصلــی شــامل :نــام
تجــاری  ،لوگــوی تصویــری یــا آرم ،
لوگوفونــت یــا لوگــو و چنــد بخــش
فرعــی اعــم از :رنــگ ،رایحــه ،شــعار،
کاراکتــر و موســیقی تشــکیل شــده
اســت.
ویژگیهای یک مارک خوب
.1از لحــاظ قانونــی قابــل پشــتیبانی
باشــد.
 .2تلفظ آن ســاده و روان باشد.
 .3به خاطر ســپردن آن آسان باشد.
 .4شناســایی و تشــخیص آن کار
دشــواری نباشــد.
 .5توجــه ی افراد را جلب نماید.
 .6مزایــای اســتفاده از محصــول را در
خــود داشــته باشــد.
 .7پیــام محصــول و یــا شــرکت تولیــد
کننــده را بــه همــراه داشــته باشــد.
 .8موقعیــت محصــول را در میــان
محصــوالت رقیــب مشــخص ســازد.
مدیریت مارک
مدیریــت مــارک ،برنامــه ی
کاربــردی تکنیــک هــای بازاریابــی
یــک محصــول ،خــط محصــول و
یــا مــارک اســت .هــدف از ایــن
نــوع مدیریــت ،افزایــش ارزش
محصــوالت بــرای مشــتریان و در
نتیجــه کســب حــق امتیــاز بــرای
آن محصــوالت اســت .بازاریابــان،
بــه آرم تجــاری بــه عنــوان وعــده
ای مــی نگرنــد کــه دربــاره
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کیفیــت مــورد انتظــار مشــتریان از
محصــوالت بــه آن هــا داده شــده
اســت .ایــن امــر ممکــن اســت
باعــث افزایــش میــزان فــروش
شــود .همچنیــن بــا مدیریــت
مــارک ،تولیــد کننــدگان مــی
تواننــد محصــوالت را بــا قیمــت
باالتــری بــه فــروش برســانند .ارزش
مــارک بــا میــزان ســود حاصــل
بــرای تولیدکننــدگان ســنجیده مــی
شــود .ایــن امــر ناشــی از ترکیبــی
از افزایــش میــزان فــروش و هزینــه
هــا اســت .در بحــث مدیریــت نــام
تجــاری و مــارک ســازی نــکات
زیــادی وجــود دارد کــه رعایــت
آن هــا مــی توانــد شــرکت هــا را
در افزایــش اعتبــار ،شــهرت و
محبوبیــت برندشــان یــاری نمایــد.
از ایــن نــکات مــی تــوان بــه داشــتن
عملکردهــای مثبــت و مســتمر و
تبلیغــات اشــاره نمــود .بــا توجــه بــه
عملکــرد مثبــت ،شــرکت هــا مــی
تواننــد در حــوزه هــای مختلــف
اعــم از کیفیــت ،مشــتری مــداری،
خدمــات ،تحویــل بــه موقــع و...
دارای ایــن عملکــرد باشــند.
تبلیغاتــی کــه بــا رعایــت اصــول
علمــی تبلیغــات تــوأم باشــد ،از اثــر
بخشــی مناســبی برخــوردار خواهــد
بــود .افزایــش رقابــت در بازارهــای
خدماتــی بســیاری از شــرکت هــا
را مجبــور کــرده اســت کــه بــه
مــارک خــود بــه دیــده ی یــک
مزیــت رقابتــی بنگرنــد .بــرای ایــن
منظــور شــرکت هــا و بخــش هــای
خدماتــی ســعی در برقــراری ارتبــاط
بــا مشــتریان دارنــد و ســعی مــی
کننــد از طریــق تأثیرپذیــری کــه
بــر ادراک مشــتریان از خدمــات
دریافــت شــده مــی گذارنــد،
تصویــری مطلــوب را در ذهــن
مشــتری ایجــاد نماینــد.

ارزش مارک
امــروزه ،ســاخت مــارک هــای
قــوی ،بخاطــر مزیــت هــای فــوق
العــاده ای کــه ایجــاد مــی کننــد،
اولویــت بازاریابــی بســیاری از
ســازمان هــا شــده اســت .مــارک
هــای قــوی بــرای یــک شــرکت،
هویتــی را در بــازار ایجــاد مــی
کننــد .در انــدازه گیــری ارزش
کلــی یــک مــارک  ،محققــان
بازاریابــی و پژوهشــگران ،بــه
آزمایــش مفهــوم ارزش مــارک
مــی پردازنــد و بــه ارزش کلــی کــه
نــام مــارک بــه ذهــن تولیــد کننــده،
خــرده فــروش هــا و مصــرف
کننــدگان مــی آورد اطــاق مــی
گــردد .در ســال « 1989انجمــن
علمــی بازاریابــی» ارزش مــارک
را ایــن گونــه تعریــف نمــود:
ارزش افــزوده ای کــه بــه واســطه
ی نــام در بــازار از طریــق حاشــیه
ی ســود بهتــر یــا ســهم بــازار بــرای
محصــول ایجــاد مــی شــود .ایــن
ارزش افــزوده توســط مشــتریان و
ســایر اعضــای کانــال مــی توانــد بــه
عنــوان دارایــی مالــی و مجموعــه
ای از روابــط و رفتارهــای مطلــوب
تلقــی گــردد.
کمــپ مدیریــت مــارک یکــی از
بزرگتریــن رویدادهــای جهانــی
اســت کــه در روز جمعــه 18
ســپتامبر  2014بــرای دوازدهمیــن
بــار در الس وگاس آمریــکا
برگــزار شــد .هــدف از ایــن کمــپ،
ارائــه ی مــارک و بازاریابــی حرفــه
ای و ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای
اســت .کمــپ مدیریتــی خدمــات
مشــاوره ای بــرای برندهــا در زمینــه
هــای نــوآوری ،تحقیــق ،توســعه و
تجزیــه و تحلیــل رقابتــی ارائــه مــی
دهــد .دنیــس لــی یــان نویســنده
ی کتــاب» مــارک هــای بــزرگ

چــه کاری انجــام مــی دهنــد؟» از
اصــول بزرگتریــن مــارک هــای
جهــان صحبــت کــرد .بــه گفتــه
ی وی ،مــارک هــای بزرگــی
مثــل اپــل ،نایــک و ...وضعیــت
و محبوبیــت خــود را بــه دلیــل
خــوش اقبالــی ،فرمــول جادویــی و
یــا حتــی نبــوغ یــک رهبــر رویایــی
بدســت نیــاورده انــد .راب والــدو
نویســنده کتــاب» چگونــه مشــتریان
را دوبــاره و دوبــاره حفــظ کنیــم؟»
گفتــه اســت کــه هرگــز بــه صــورت
انفــرادی پــرواز نکنیــد .شــما بایــد
کارکنــان ،پشــتیبان هــا و همــکاران،
تأمیــن کننــدگان ،فروشــندگان و
توزیــع کننــدگان خوبــی داشــته
باشــید تــا بتوانیــد کســب و کارتــان
را بــه برنــد بزرگــی تبدیــل کنیــد.

نتیجه
قلــب هــر ســازمانی مدیریــت و رهبــری
آن در ســازمان مــی باشــد .مدیــران بــا
اخــذ تصمیمــات مناســب ،ســازمان را
در جهــت رســیدن بــه اهدافــش هدایــت
مــی نماینــد .مدیــران مــارک هــا جهــت
تصمیــم گیــری بهنــگام و صحیــح در
شــرایط مختلــف اعــم از شــرایط اطمینان،
متعــارض ،غیراطمینان(ریســک) و، ...
پیــش بینــی رفتــار مشــتری و شــناخت
تقاضــای بــازار ،بــه داده هــا و حقایــق
مفیــد و مرتبــط نیازمنــد هســتند کــه
هــوش تجــاری( )BIاز طریــق تحلیــل
و پــردازش داده هــای ورودی ،مــی
توانــد ســازمان را در راســتای رســیدن بــه
اهدافــش یــاری رســاند .بــه ســخنی دیگــر
مدیــران مــارک هــا جهــت مانــدگاری
و خــوش نامــی نــام تجــاری ســازمان،

حفــظ ارزش برنــد ،وفــاداری مشــتریان
بــه برنــد ســازمان و حفــظ و افزایــش ایــن
دارایــی نامشــهود ،باید بتواننــد تصمیمات
صحیــح و فــوری را در شــرایط متفــاوت
اخــذ نماینــد .سیســتم هــوش تجــاری بــا
ابزارهــا و تکنیــک هــای خــود مــی توانــد
بــه ســادگی مدیــران را از کالف پیچیــده
انبــوه اطالعــات و داده هــای گوناگــون
خــارج ســاخته و دانــش مناســب و دقیقــی
را در اختیــار آنــان قــرار دهــد .هنگامــی
کــه توســط سیســتم هــوش تجــاری ،ایــن
اطالعــات صحیــح بــه مدیــران مــارک
ابــاغ شــود ،آنــان از فضــای بــازار رقابت،
آگاهــی الزم را کســب نمــوده و مــی
تواننــد بــا ایــن دانــش ،از تکنیــک هــای
بازاریابــی و تبلیغــات بــرای گســترش نــام
تجــاری محصول اســتفاده نماید و نســبت
بــه ســایر رقبــا پیشــگام شــوند.
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توسعه ارزیابی اثرات سالمت
دکتر پریسا شجاعی

در اواســط دهــه  ،60تجزیــه و تحلیــل
ارزش ســود بــه عنــوان ابــزاری بــرای
کمــک بــه تصمیــم گیــری هــای زیــر
ســاختی بیشــتر معرفــی شــده و در
برنامــه توســعه در ولــز و نیــز جاهــای
دیگــر بــه کار رفتــه اســت .بانــک
جهانــی بــرای اســتفاده از تجزیــه و
تحلیــل ارزش ســود در زمینــه تصمیــم
گیــری جهــت ادامــه ســرمایه گــذاری
در کشــورهای در حــال توســعه
تأســیس شــده اســت .نــگاه ســاده بــر
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پــروژه هــا از نظــر هزینــه هــای مالــی و
مزایــا ناکافــی بــوده و موجــب عــدم
موفقیــت در گرفتــن گزارشــی از نتایــج
پــروژه هــای مربــوط بــه تنــوع زیســتی
و محیــط زیســت در کشــورهای در
حــال توســعه خواهــد شــد .ایــن
موضــوع منجــر بــه ارزیابــی زیســت
محیطــی و در نظــر گرفتــن هزینــه هــای
مالــی و مزایــا شــد .در ســال 1969
ایالــت متحــده قانــون حفاظــت از
محیــط زیســت را معرفــی کــرده اســت

کــه ایــن قانــون نیازمنــد ارزیابــی
زیســت محیطــی تمــام پــروژه هــای
ایالــت متحــده آمریــکا و تمــام پــروژه
هایــی کــه بــه کمــک ایالــت متحــده
ســرمایه گــذاری شــده اســت ،مــی
باشــد .ایــن نیــاز بــه ســرعت توســط
کشــورهای دیگــر در ســال  1985دنبال
شــد و کمیســیون اروپــا اولیــن دســتور
خــود مبنــی بــر نیــاز بــه ارزیابی زیســت
محیطــی تمــام پــروژه هــای بــزرگ
توســعه را مطــرح نمــود .ســازمان

بهداشــت جهانــی در ســال  1983رویــه
هایــی را بــرای ارزیابــی اثــرات مثبــت
ســامت بــر سیســتم تأمیــن کننــده آب
بــا عملکــرد کامــل را منتشــر کــرد .در
راســتای ایــن هــدف گــروه متخصصــان
بیــن المللــی بــرای مدیریــت محیطــی
در ســال  1981شــکل گرفــت .هــدف
آنهــا آســان کــردن تشــخیص در طــول
مراحــل برنامــه ریــزی فرصــت هــا
بــرای مدیریــت محیطــی پــروژه هــای
پیشــرفت منابــع آب کــه بــه جهــات
دیگــر مــی توانــد بیمــاری هــای منتقلــه
را افزایــش دهــد مــی باشــد .در
انگلســتان کارشناســی ارزیابــی اثــر
ســامت از ایــن بــاور بــه وجــود آمــده
اســت کــه اغلــب تأثیــرات ســامت در
طــول مراحــل برنامــه ریــزی پــروژه
هــای پیشــرفت نادیــده گرفتــه مــی
شــود .گرچــه انتظــار مــی رود کــه ایــن
پــروژه هــا بــرای ســامت مفیــد باشــد
ولیکــن ممکــن اســت بــه طــور غیــر
مســتقیم اثــرات منفــی نیــز داشــته
باشــند .ایــن تأثیــرات مضــر غیــر
منتظــره اغلــب بــر آســیب پذیــری هــای
زیــادی تأثیــر دارد .در ســال 1990
اداره توســعه بــرون مــرزی بریتانیــا
برنامــه اثــر ســامت لیورپــول را بــرای
بررســی تأثیــرات ســامت آینــده نگــر
تأمیــن مالــی کــرد .آنهــا همچنیــن دوره
هــای آموزشــی بــرای اداره هــای

دولتــی در کشــورهای در حــال رشــد
اقتصــادی را توســعه داده انــد .در ســال
 1992برلــی یــک چارچــوب ســه
مرحلــه ای بــرای ارزیابــی اثــرات
ســامت بانــک توســعه آســیایی
گســترش داد کــه متشــکل از تعییــن
خطرهــای ســامت ،تفســیر خطرهــای
ایــن مخاطــره هــا و مدیریــت ایــن
خطرهــا بــود .او پیشــنهاد کــرد کــه
ارزیابــی اثــر ســامت نبایــد یــک رویــه
جــدا باشــد بلکــه بایــد بــرای پرهیــز از
دوبــاره کاری ،همــراه بــا ارزیابــی
اثــرات محیطــی باشــد .وقتــی ســامت
بطــور آشــکار بررســی مــی شــود
اصطــاح ارزیابــی اثــر ســامت
محیطــی ( )EHIAاســتفاده مــی شــود.
از وقتــی کــه چندیــن تجدیــد نظــر
جهــت محکــم کــردن و گســترش
بخشــیدن در اصــل بخشــنامه کمیســیون
اروپــا از بســیاری جهــات وجــود داشــته
اســت ،توســعه ارزیابــی اثرات ســامت
در ارتبــاط یــا مــدل ســازی بــا ارزیابــی
اثــرات زیســت محیطــی بــوده اســت .بــا
معرفــی گســترده ارزیابــی زیســت
محیطــی ،ایــن موضــوع بطــور فزاینــده

ای درک شــد کــه جهــت پرداختــن بــه
موضوعــات نیازمنــد مهــارت هایــی بــه
مراتــب بیشــتر از مهارتهــای شــخصی و
دانــش در یــک رشــته مــی باشــیم و
یــک تیــم ارزیابــی کننــده اثــرات
زیســت محیطــی در حــال حاضــر
احتمــاال بایــد شــامل مهــارت هــای
متخصصــان در چندیــن رشــته مختلــف
باشــد .پــروژه هــا در کشــورهای در
حــال توســعه اغلــب بــا ایجــاد اختــال
گســترده در جوامــع انســانی همــراه
بــوده اســت کــه موجــب جــا بــه جایــی
و ایجــاد تغییــر در فرهنــگ و شــیوه
زندگــی آنهــا بطــور اساســی شــده
اســت .بــا وجــود ایــن اغلــب توجــه
کمتــری بــه نــوع بشــر نســبت بــه
گیاهــان و جانــوران شــده اســت .ایــن
موضــوع منجــر بــه عملکــرد انســان
شناســان و جامعــه شناســان در تیــم
هــای ارزیابــی کننــده زیســت محیطــی
و توســعه ارزیابــی اثــرات اجتماعــی
شــده اســت .نیــاز بــه در نظــر گرفتــن
مســائل مربــوط بــه ســامت در ارزیابــی
اثــرات زیســت محیطــی در مراحــل
اولیــه فهمیــده شــده اســت .ارزیابــی
اثــر ســامت بطــور دقیــق بــا ارزیابــی
اثــر اجتماعــی در ارتبــاط مــی باشــد.
تفــاوت هــا شــامل تأکیــد هــا و
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ترکیبــات انضباطــی مــی باشــند .هــر دو
بــه اثــرات ســامت و رفــاه انســان
مربــوط مــی باشــند .اثــرات بــر
ســاختارهای اجتماعــی و عملکردهــای
فرهنگــی و چگونگــی تعامــل انســان بــا
محیــط اطــراف خــود از قویتریــن
عوامــل ســامت مــی باشــند .بــه گفتــه
هیرشــفیلد تصــور ایــن کــه آن چــه بــر
اجتمــاع اثــر دارد بــر ســامت تأثیــر
نــدارد و هــر منطقــه ای کــه توســط
ارزیابــی اثــر اجتماعــی بررســی مــی
شــود ،نیــازی بــه ارزیابــی اثــر ســامت
نــدارد ،دشــوار مــی باشــد .در حالــی
کــه درک و مهــارت هــا جهــت
ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی و
ســامت پــروژه هــای ســاخت و ســاز
توســعه داده مــی شــود ،آگاهــی از
اهمیــت ارزیابــی سیاســت هــای
عمومــی نیــز در حــال رشــد مــی
باشــد( .)1شــناخت عواملــی کــه تعییــن
کننــده ســامت و اهمیــت حوضــه
ســامت نســبت بــه حوضــه هــای دیگــر
سیاســت هــا مــی باشــند ،منجــر بــه
ارتبــاط بــا سیاســت عمومــی ســالم و
ارزیابــی مفهــوم ســامت در حوضــه
هــای دیگــر سیاســت گــذاری مــی
شــوند .همــان گونــه کــه میلیــو در
کتــاب بــا نفــوذ خــود نوشــته اســت ،در
صورتــی کــه تاثیــر سیاســت موثــر بــر
جنبــه هــای مهــم ســامت محیــط و
الگوهــای زندگــی مــورد بررســی قــرار
گیرنــد منافــع ســامت بهتــر بــه کار
خواهنــد رفــت .در حــال حاضــر تجربــه
قابــل مالحظــه ای از ارزیابــی اثــر
ســامت در ســایر نقــاط جهــان توســعه
یافتــه اســت .توســعه اولیــه ارزیابــی اثــر
زیســت محیطــی و اثــر ســامت تــا حــد
زیــادی بــا پــروژه هــای کشــورهای در
حــال توســعه مربــوط بــوده اســت زیــرا
بــه دلیــل پاییــن بــودن ســطح توســعه
اقتصــادی و عــدم وجــود زیــر ســاخت
هــا تمایــل بــه داشــتن اثــرات گســترده
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بــر روی تنــوع زیســتی و محیــط زیســت دارنــد .شــیوع بــاالی بیمــاری هــای
عفونــی و خدمــات ســامت ناکافــی بــدان معنــی اســت کــه اثــرات ســامت نیــز
تمایــل بــه قابــل مالحظــه شــدن دارنــد .بــرای مثــال پــروژه هــای ســد منجــر بــه
افزایــش بیمــاری هــا در هنــگام تولــد ،جــا بــه جایــی جمعیــت ،تغییــر در زیســتگاه
هــا در نتیجــه افزایــش بیمــاری هــای زمــان بــارداری و اختــاالت فرهنگــی و
شــیوه زندگــی در نتیجــه ســو تغذیــه ،بیمــاری هــای مربــوط بــه الــکل ،بیمــاری
هــای منتقــل جنســی ،اختــال اجتماعــی و مشــکالت روحــی و روانــی مــی شــوند.
ایــن مشــکالت باعــث شــده اســت کــه بســیاری از ســازمان هــای بــزرگ مالــی
نیــاز بــه ارزیابــی زیســت محیطــی بــرای تمــام توســعه هــای بــزرگ داشــته باشــند.

بطــور فزاینــده ای تمایــل جهــت حرکــت بــه ســوی ارزیابــی برنامــه هــای مدیریت
زیســت محیطــی کــه باعــث جلوگیــری و کاهــش مشــکالت زیســت محیطــی و
ســامت مــی شــوند ،مــی باشــد .در کشــورهای توســعه یافتــه ،بخــش اصلــی
ســامت جوامــع شــامل ســامت بــاالی افــراد جامعــه ،بیمــاری هــای مســری کمتــر
و خدمــات ســامت بطــور گســترده و قابــل دســترس تــر مــی باشــند .بــه عنــوان
یــک نتیجــه ،اثــرات ســامت پــروژه هــا در کشــورهای توســعه یافتــه تمایــل دارنــد
کــه کمتــر چشــمگیر باشــند امــا درس هــای آموختــه شــده از طریــق ارزیابــی اثــر
زیســت محیطــی و اثــر ســامت در کشــورهای در حــال توســعه قابــل اقتبــاس

جهــت توســعه شــرایط جهانــی مــی باشــند .در نیوزیلنــد قانــون مدیریــت منابــع
نیــاز بــه موافقــت مقامــات (منطقــه ای ،ناحیــه ای یــا شــوراهای شــهر) جهــت
ارزیابــی هــر گونــه اثــرات واقعــی یــا بالقــوه بــر محیــط زیســت دارد کــه شــامل
هــر گونــه اثــر بــر افــراد یــک محــل یــا در یــک جامعــه وســیع تــر از جملــه اثــرات
اجتماعــی اقتصــادی و فرهنگــی مــی باشــد .از مقــام ســامت عمومــی انتظــار مــی
رود کــه بــا منابــع و تخصــص جهــت کمــک بــه موافقــت مقامــات یــک راهنمــای
مفیــد بــرای ارزیابــی اثــر ســامت منتشــر شــده باشــد .در اســترالیا مســئولیت بــرای
برنامــه ریــزی توســعه بیشــتر و موضوعــات منابــع بــر عهــده دولــت مــی باشــد .از
ایــن رو ارزیابــی هــای اثــر زیســت محیطــی و ســامت تحــت نظــر قوانیــن دولتــی

انجــام مــی گیــرد .برنامــه ملــی ســامت بهتــر ،گزارشــی را در زمینــه ارزیابــی
اثــرات زیســت محیطــی و ســامت راه انــدازی کــرده اســت کــه بــه عنــوان یــک
راهنمــا بــرای اجــرای آن در دولــت بــه کار مــی رود .دولــت بیریتیــش کلمبیــا
(کانــادا) الزم دانســته اســت کــه در تســلیم بــه کابینــه بایــد اثــر ســامت همــه
گزینــه هــا در نظــر گرفتــه شــود و هــر گونــه اثــرات قابــل توجــه بایــد مــورد بحــث
قرارگیرنــد .در ایــن راهنمــا قیــد شــده اســت کــه اثــرات مثبــت یــا منفــی احتمالــی
بــر ســامت گــروه هــا و جوامــع یــا بــر سیســتم مراقبــت ســامت بایــد تجزیــه و
تحلیــل شــوند .تجزیــه و تحلیــل بایــد عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و جســمی کــه

بــر ســامت تاثیــر مــی گذارنــد مثــل
امنیــت اقتصــادی ،شــرایط کار و بــی
کاری ،حمایــت اجتماعــی ،امنیــت،
برابــری ،تحصیــل و احســاس کنتــرل را
شناســایی کنــد .بایــد فرصتــی بــرای
گنجانــدن افــراد جوامــع و ســایر بخــش
هــا در تصمیــم گیــری در مــورد
مســائلی کــه بــر ســامت تأثیــر دارنــد،
در نظــر گرفتــه شــود .توجهــات بایــد
بــه اثــرات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت
باشــد .ســازگاری هــر گزینــه بــا
اهــداف دولــت بــرای بهبــود ســامت
بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
وزارت بهداشــت بــرای بیریتیــش
کلمبیــا ابــزاری متشــکل از  11ســوال
فــوری بــرای کمــک بــه بخــش هــای
دولــت جهــت شناســایی مفهــوم
ســامت در هــر سیاســت منتشــر کــرده
اســت .جهــت منعکــس ســاختن ایــن
راهنمــا ،رویکــرد مــورد اســتفاده بســیار
وســیع مــی باشــد و عوامــل اجتماعــی،
فرهنگــی و اقتصــادی محتمــل را کــه
مــی تواننــد ســامت را تحــت تاثیــر
قــرار دهنــد ،تحــت پوشــش قــرار داده
اســت .وقتــی ارزیابــی اثــرات ســامت
در اروپــا انجــام مــی شــود اغلــب بــه
عنــوان بخشــی از ارزیابــی اثــرات
زیســت محیطــی مــی باشــد .تجربــه
قابــل توجهــی از ارزیابــی اثــرات
ســامت در ارتبــاط بــا ارزیابــی اثــرات
زیســت محیطــی در آلمــان و هلنــد بــه
دســت آمــده اســت .کارهــای زیــادی
بــرای ارزیابــی اثــرات ســامت در روند
توســعه فــرودگاه آمســتردام بــرای
ارزیابــی اثــرات ســامت سیاســت هــا
در هلنــد ،فنالند و ســوئد مورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت .ســازمان ســامت
جهانــی بــه همــراه کمیســیون اروپایــی
مطالعــه اثــرات ســامت حمــل و نقــل
را در  4کشــور حمایــت کــرده اســت.
توســعه اثــرات ســامت در انگلســتان
توســط متخصصــان ســامت عمومــی
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در مرســی ســاید پیشــگام شــده
اســت( .)2اولیــن ارزیابــی اثــر ســامت
مربــوط بــه پیشــنهاد ایجــاد بانــد جدیــد
در فــرودگاه منچســتر بــود .ســاموئل از
رصدخانــه ســامت عمومــی لیورپــول
یکــی از اولیــن حامیــان ارزیابــی اثــر
ســامت در پادشــاهی متحــد UKبــوده
اســت ،در حالــی کــه مدرســه پزشــکی
لیورپــول تجربــه گســترده ای از
ارزیابــی اثــرات ســامت پــروژه هــا در
کشــورهای در حــال توســعه را داشــته
اســت .گــروه مرســی ســاید یــک
کتــاب راهنمــا بــرای ارزیابــی اثــر
ســامت و بررســی مــوارد چاپی منتشــر
کــرده اســت .آنهــا بر اســتفاده گســترده
از اطالعــات مهــم و اهمیــت فرآینــد در
ارزیابــی اثــر ســامت تأکیــد داشــته
انــد .تیــم ارزیابــی اثــر ســامت در
وزارت بهداشــت بــا پزشــکان و
محققــان دانشــگاهی در انگلســتان و در
ســطح بیــن المللــی بــرای توســعه
روشــی کــه بــه دولــت هــای مرکــزی و
محلــی جهــت افزایــش ارزش کار
هایشــان از طریــق بهبــود کیفیــت
تصمیــم گیــری کمــک مــی کنــد،
همــکاری مــی کننــد .بررســی مــوارد
چاپــی در ارزیابــی سیاســت و ســامت
از دانشــگاه نورســومبریا یکــی از
اولیــن فایــده هــای ایــن برنامــه بــوده
اســت .چنــد ارزیابــی اثــر ســامت در
حــال حاضــر در ولــز انجــام شــده
اســت .ایــن تجربــه و تخصــص در
حــال حاضــر در ولــز وجــود دارد و
ایــن مبنــای مفیــدی بــرای توســعه
بیشــتر رویکــرد هــا ارائــه خواهــد
کــرد( .)3برلــی و پرالتــا ارزیابــی
اثــرات ســامت را بــه عنــوان یــک
فعالیــت چنــد رشــته ای ،رد شــدن از
مرزهــای بیــن ســامت عمومــی،
مراقبــت هــای بهداشــتی و علــوم
اجتماعــی و محیطــی شــناخته انــد.
نگرانــی اساســی در مــورد خطــرات
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بهداشــتی (بیماریهــای مســری و غیــر
مســری ،ســوء تغذیــه ،جراحــت و
بیماریهــای روانــی) بــه دلیــل ارتبــاط
بســیار منفــی بیــن پــروژه هــای توســعه
ای و ســامت بــود .آنهــا اظهــار داشــته
انــد کــه تأثیــرات ســامت بــه تغییــرات
مثبــت و منفــی در ســامت اجتمــاع کــه
قابــل نســبت دادن بــه پــروژه هــای
توســعه مــی باشــد ،مربــوط مــی شــود
امــا آنهــا تأکیدشــان بیشــتر بــر تاثیــرات
منفــی اســت تــا بتــوان در مــورد پیــش
بینــی و مدیریــت ایــن اثــرات تــاش
نمــود .برخــی از افــراد پیشــنهاد مــی
کننــد کــه انجــام ارزیابــی اثــر ســامت
در یــک پــروژه خــاص ،در فرآینــد
تصمیــم گیــری بــا تأخیــر همــراه اســت
و بایــد بــر یــک ســطح سیاســی یــا
برنامــه یــا یــک ســری از فعالیتهــای
مربوطــه بــرای رســیدن بــه هدفهــای
سیاســی انجــام شــود .پیمــان آمســتردام
اتحادیــه اروپــا اظهــار داشــته اســت کــه
ســطح باالیــی از حمایت ســامت بشــر
بایــد در تعریــف و اجــرای همــه جوامع
سیاســی و فعالیتهــا تضمیــن شــود .نیــاز
اســت کــه کمیســیون اروپایــی تأثیــرات
منفــی پروپــوزال هــا بــر ســامت را
بازبینــی نمایــد .ارزیابــی اثــر ســامت
در غــاره هــای دیگــر هــم ســالها اســت
کــه اســتفاده مــی شــود .ارزیابــی اثــر
ســامت در بریتانیــا در ســال 1991
شــناخته شــده اســت .از ســال  1993کــه
همــه کابینهــا تســلیم ایالــت دولتــی
شــدند مجبــور بــه داشــتن ارزیابــی اثــر
ســامت بودنــد .وزارت بهداشــت و
وزارت مســئول بــرای ســالمندان ابــزار
ارزیابــی اثــر ســامت را توســعه دادند.
بطــور غیــر معمــول آن بــر پایــه ارزیابی
تاثیــر محیطــی نبــوده اســت بلکــه بــر
پیوســتگی کار بــا انجمــن کانادایــی
کــه تحقیــق پیشــرفته در زمینــه تعییــن
کننــده هــای وســیع ســامت بــوده
توســعه یافتــه اســت .در ســوئد

پیشــنهادهای سیاســی در زمینــه بخــش
محلــی و منطقــه ای در مــورد اثرشــان
بــر ســامت بــه جهــت اســتفاده از
دانــش موجــود اداره هــای دولــت
محلــی و سیاســتمداران در حــال حاضر
ارزیابــی مــی شــوند .طبــق توســعه اخیــر
در  UKدر ســال  1996ارزیابــی اثــر
ســامت بــه عنــوان یــک نظریــه کــه
زمــان آن آمــده اســت ،در نظــر گرفتــه
شــد .جوغــی و ســاتکلیف در ســال
 1997نتیجــه گیــری کــرده انــد کــه
سیاســت ســامت از رونــدی مشــابه
ارزیابــی اثــر محیطــی بهــره منــد
خواهــد شــد .بــر خــاف ازدیاد دســتور
العمــل بــرای انجــام ارزیابــی اثــر
ســامت ،تعــداد ناچیــزی از آنهــا
منتشــر شــده اســت .در حــال حاضــر
بیــش از  100نمونــه از ارزیابــی اثــر
ســامت در ســایت شــبکه آژانــس
توســعه ســامت انگلیــس وجــود دارد
کــه ارزیابــی اثــر ســامت را بــه عنــوان
یــک راه ســاختاری بــرای ایجــاد
تصمیمــات بهتــر توصیــف کــرده
اســت .برعکــس ارزیابــی هــای تاثیــر
دیگــر ،ارزیابــی اثــر ســامت بطــور
همزمــان و بطــور عطــف بماســبق بــا
اجراهــای بعــدی یــک پــروژه و
سیاســت مــی توانــد انجــام شــود .آن
اثــر ســامت واقعــی را بــه جهــت
پیشــنهاد تعدیــل هــای بعــدی و بــرای
اگاه کــردن توســعه پــروژه در آینــده
تعییــن کــرده اســت .در حــال حاضــر
الــزام قانونــی جهــت انجــام ارزیابــی
اثــر ســامت بــه جــز مــوارد موردنیــاز
بــرای سیاســت هــای اتحادیــه اروپــا که
بایــد ســامت را در نظــر داشــته باشــند،
وجــود نــدارد .بطــور عمومــی درجــه
مشــارکت اجتماعــی بــرای منابــع
جهــت ارزیابــی اثــر ســامت نســبی
مــی باشــند .نظریــه کاربــرد ســامت در
ارزیابــی اثــر ســامت از ســوی
محــدوده طــرح بــه ســوی طــرح

دیــدگاه هــای بهداشــتی مــورد اســتفاده
در ارزیابــی اثــرات بهداشــتی شــامل
طیــف متنوعــی از مــدل هــای زیســت
شــناختی تــا مــدل هــای اجتماعــی
اقتصــادی (تمرکــز وســیع) بــرای مــورد
مالحظــه قــرار دادن تعییــن کننــده هــای
ســامت اســت .شــکل  1برخــی نقــاط
عطــف تاریخــی در  HIAرا نشــان مــی
دهد(.)5-4
ارزیابــی اثــرات ســامت :یــک
ابــزار مفیــد
 HIAنــه تنهــا جنبــه هــای متعــدد
ســامت بلکــه عوامــل اقتصــادی را
هــم در نظــر مــی گیــرد HIAs .بــرای
ترکیــب ارتقــای ســامت و حفاظــت از
جامعــه طراحــی گشــته اســت و انجــام
 HIAرا کــه بــه صــورت منظــم اغلــب
بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد اجبــاری
در بســیاری از مناطــق دیگــر جهــان از
جملــه اروپــا و کانــادا انجــام مــی گیرد،
مفیــد و ارزشــمند مــی دانــد .هرچنــد
کــه ایــده  HIAبــرای ایالــت متحــده
نســبتا جدیــد مــی باشــد ،ارزیابــی هــای
مشــابهی بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد
هــای برنامــه ریــزی صــورت مــی
گیــرد .ارزیابــی هــای اثــرات محیطــی
( ،)EIAارزیابــی هــای اثــرات اجتماعــی
( )SIAو مطالعــات اثــرات ترافیــک
( )TISهمــه روش هایــی بــرای بررســی
اثــرات پــروژه هــای پیشــنهادی مــی
باشــند .قانــون سیاســت ملــی زیســت
محیطــی( )NEPAیکــی از مقیــاس
هــای نظارتــی موجــود مــی باشــد کــه
در ژانویــه ســال  1970توســط آژانــس
حمایــت از محیــط زیســت ( )IPNاجــرا
گردیــد .قانــون سیاســت ملــی زیســت
محیطــی بــه آژانــس هــای فــدرال
بــرای فراهــم ســاختن مطالعــات اثــرات
محیطــی ( )EISنیازمنــد مــی باشــند.
هــدف مطالعــات اثــرات محیطــی،
ارزیابــی اثــرات احتمالــی یــک پــروژه
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بــر محیــط زیســت مــی باشــد .در حــال
حاضــر بــا اولویــت زیــادی کــه بــر
ســامت و اهــداف فعلــی بــرای کاهش
هزینــه هــای مراقبــت از ســامت قــرار
داده شــده اســت ،ارزیابــی هــای اثــرات
ســامت بایــد بــه طــور فزاینــده ای
ابــزار هــای مفیــدی در فرآینــد هــای
برنامــه ریــزی باشــند .مراکــز کنتــرل
و پیــش گیــری از بیمــاری هــا ()CDC
کــه شــعبه ای از بخــش ســامت و
خدمــات انســانی مــی باشــند ،عوامــل
خــارج از بخــش ســامت را کــه
بــر ســامت جمعیــت هــا اثــر مــی
گذارنــد را شناســایی مــی کننــد .دن
کاس معــاون ســامت محیــط زیســت
در نیویــورک توضیــح مــی دهــد کــه
کنتــرل صحیــح ســامت خــود فقــط
آنچــه کــه شــما بــه عنــوان یــک فــرد
مــی توانیــد انجــام دهیــد نیســت ،بلکــه
آنچــه کــه در ســطح جامعــه مــی توانــد
انجــام شــود هــم ،مــی باشــد .نمونــه
هایــی از اســتفاده موفقیــت آمیــز از
ارزیابــی هــای اثــرات ســامت شــامل
بــاال بــردن آگاهــی از مســائل مربــوط
بــه ســامت در مقابلــه بــا از دســت
دادن زمینــه هــای کشــاورزی و فضــای
ســبز در شهرســتان اوهایــو و پرداختــن
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بــه عــدم فعالیــت هــای بدنــی در ســه
شهرســتان کلــرادو مــی باشــد .طــرح
جدیــد ارتقــای ســامت و پیــش
گیــری از بیمــاری ایالــت متحــده کــه
افــراد ســالم تــا ســال  2020مــی باشــد،
بــر دیــدگاه مبتنــی بــر جمعیــت کــه
عوامــل متعــددی از ســامت را ترکیب
مــی کنــد ،تأکیــد مــی کنــد .افــراد
ســالم تــا ســال  2020شــامل مجموعــه
ای از اهــداف و مقاصــد اخیــرا ً منتشــر
شــده مــی باشــد کــه هــر ده ســال
یــک بــار توســط بخــش ســامت و
خدمــات انســانی ایالــت متحــده توســعه
مــی یابــد .اهــداف و مقاصــد ،شــواهد
مبتنــی بــر علــم را منعکــس مــی ســازد
و بــرای راهنمایــی تــاش هــا بــرای
ســامت ملــی طراحــی گشــته اســت.
بــا تشــخیص ملــی در حــال رشــدی کــه
تعییــن کننــده هــای ســامت خــارج
از بخــش ســامت واقــع شــده انــد،
افــراد ســالم  2020اولیــن مجموعــه از
اهــداف منتشــر شــده ای اســت کــه
اهمیــت  HIAدر فرآینــد برنامــه ریــزی
را مــی شناســد .افــراد ســالم ســال 2020
پنــج ویژگــی ارزیابــی هــای اثــرات
ســامت را شــرح مــی دهــد:
 .1تمرکــز بــر پیشــنهاد خــاص یــک

سیاســت ،برنامــه و یــا پــروژه.
 .2در نظــر گرفتــن جامــع از اثــرات
مثبــت و یــا منفــی احتمالــی ســامت.
 .3دیــدگاه مبتنــی بــر جمعیــت کــه
تعییــن کننــده هــا و ابعــاد متعــددی از
ســامت را ترکیــب مــی کنــد.
 .4یــک رویکــرد مبتنــی بــر سیســتم
هــای چنــد رشــته ای.
 .5یــک رویکــرد شــفاف کــه بــه
شــدت ســاختار یافتــه اســت امــا بــه
انــدازه کافــی انعطــاف پذیــر بــرای
مقابلــه بــا طیــف وســیعی از پیشــنهادات
مــی باشــد.
عــاوه بــر ایــن پنــج ویژگــی ،ســازمان
بهداشــت جهانــی بــر یــک رویکــرد
دموکراتیــک جهــت انجــام  HIAاز
طریــق مشــارکت همــه شــهروندان
تأکیــد مــی کنــد و نیــز تأکیــد بــر در
نظــر گرفتــن جمعیــت آســیب پذیــر در
جامعــه دارد (.)6
در کجــا و چــه زمانــی  HIAضــروری
مــی باشــد
 HIAیــک روش بــا ارزشــی را نشــان
مــی دهــد کــه مــی توانــد مفهــوم
ســامت را در طیــف وســیعی از
تصمیــم گیــری هــا اعمــال کنــد .ایــده
اســتفاده از یــک چارچــوب بــه منظــور

حصــول اطمینــان از ایــن کــه همــه
سیاســت هــا ،برنامــه هــا و تصمیمــات
بــرای ســامت انســان مفیــد خواهنــد
بــود ،جــذاب مــی باشــد .ســپس
یــک ســوال منطقــی وجــود دارد کــه
چــه زمانــی و در کجــا ایــن رویکــرد
انقالبــی مــی توانــد اســتفاده شــود؟ آیــا
نبایــد در هــر لحظــه ممکــن بــه کار
رود؟ و بعــد از همــه آنهــا چــه چیــزی
مــی توانــد مهمتــر از ســامت انســان
باشــد؟
هماننــد هــر یــک از ابــزار هــای
تصمیــم گیــری ،یــک  HIAتوســط
جغرافیــا محــدود نشــده اســت .جایــی
کــه یــک  HIAمــی توانــد و یــا بایــد
انجــام شــود بــه ســادگی جایــی اســت
کــه سیاســت گــذاران ،قانــون گــذاران،
دولــت و یــا اشــخاصی کــه در فرآینــد
تصمیــم گیــری تعامــل دارنــد و
احتمــال اثــر گذاشــتن بــر جمعیــت
اطــراف را دارنــد .بــه گفتــه انــدرو
دننبــرگ کــه بخشــی از قســمت CDC
اورژانــس و خدمــات ســامت زیســت
محیطــی اســت و نیــز یکــی از محققــان
برجســته  HIAمــی باشــد ،هــدف HIA
آگاه ســاختن تصمیــم گیرنــدگان از
نتایــج مرتبــط بــا ســامت ممکــن
یــک پیشــنهاد یــا سیاســت مــی باشــد.
بــه عبــارت ســاده تــر اغلــب دالیــل
کمــی بــرای انجــام  HIAبعــد از
ایــن حصــول یــک تصمیــم یــا پیــاده
ســازی یــک برنامــه وجــود دارد.
چندیــن منابــع از قبیــل افــراد ســالم
 ،2020راهنماهــای آموزشــی توســعه
یافتــه توســط مشــاوران ،یــک فرآینــد
بررســی جامعــی را خالصــه مــی کننــد
کــه مــی توانــد در مشــخص کــردن
ایــن کــه آیــا  HIAبــرای موقعیــت
خــاص مناســب مــی باشــد یــا نــه مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .ارزیابــی هــای
اثــرات ســامت اگــر در یــک پیشــنهاد
خــاص اســتفاده شــود ،بســیار مفیدتــر و

دقیقتــر خواهــد شــد .بــرای مثــال تصور
یــک شــورای شــهر بــرای ایــن کــه آیــا
دسترســی بــه حمــل و نقــل عمومــی را
افزایــش دهــد یــا نــه در حــال بحــث
مــی باشــد .قطعــا افزایــش تحــرک مــی
توانــد بــرای ســامت جمعیــت هــا از
طریــق افزایــش دسترســی بــه منابــع از
قبیــل مــواد غذایــی ســالم ،پــارک هــا
و مســیر هــای پیــاده روی مفیــد باشــد.
شــاید تجزیــه و تحلیــل تــا زمانــی کــه
یــک پیشــنهاد ویــژه جهــت بهبــود
مســیر حمــل و نقــل خــاص وجــود
نداشــته باشــد نبایــد آغــاز گــردد.
تنهــا بــا کشــیدن دایــره روی یــک
نقشــه تصمیــم گیرنــدگان مــی تواننــد
مشــخص کننــد کــه بــه کــدام بخــش
از جمعیــت هــا و نیــز کــدام مقصــد هــا
افزایــش دسترســی داده خواهــد شــد.
در ایــن ســناریو شــورا نمــی توانــد
مفیــد بــودن ایــن پیشــنهادش بــرای
افزایــش حمــل و نقــل عمومــی را بداند
تــا زمانــی کــه گزینــه هــا بــه صــورت
کامــل توســعه یابنــد .هــر یــک از HIA
در شــرایط خــود و بســته بــه پــروژه
خــاص ،منحصــر بــه فــرد مــی باشــند.
در شــرایطی کــه نشــان داده شــده
اســت ،شــاید ســازمان حمــل و نقــل
توانســته اســت طیــف وســیعی از گزینــه
هــا و طــرح هــای پیشــنهادی را بــه
منظــور بهبــود تعــداد انگشــت شــماری
از مســیر هــا ارائــه کنــد و یــا فرآینــد
 HIAتوانســته اســت جهــت شناســایی
مفیدتریــن پــروژه مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .در هــر صــورت بــدون در نظــر
گرفتــن نقطــه شــروع تجزیــه و تحلیــل
رســمی ایــن واضــح مــی باشــد کــه
داشــتن اتفــاق نظــر بــر جایــی کــه
نتایــج ســامت بــا ارزش مــی باشــد
بــه رهبــران جامعــه در ایجــاد جوامعــی
ســالمتر کمــک خواهــد کــرد .فراتــر از
آن فرآینــد  HIAبــه همــان انــدازه کــه
علــم اســت ،یــک فــن هــم مــی باشــد

و بــر اجــرای اندیشــمندانه و بــه موقــع
متکــی مــی باشــد (.)7-6
استفاده از نتایج حاصل از یک HIA
گزینــه هــای اســتفاده از نتایــج حاصــل
از  HIAتقریبــا از طریــق ایــن کــه HIA
چــه زمانــی و چگونــه انجــام گرفتــه
اســت ،مشــخص مــی شــود .چندیــن
ّ
راه بــرای انجــام نتایــج حاصــل از HIA
وجــود دارد:
 -1توجیــه پذیــرش ،انــکار و یــا تغییــر
در سیاســت و یــا پــروژه مــورد نظــر
 -2هدایــت توســعه سیاســت و یــا یــک
پــروژه خــاص در طــول مراحــل شــکل
گیــری آن جهــت پرداختــن بیشــتر بــه
صــورت کامــل بــه ســامت و نابرابــری
هــای ســامت توســط  HIAsهمزمــان
 -3آمــوزش ذینفعــان اصلــی جهــت
بیشــتر در نظــر گرفتــن اثــرات ســامت
و نابرابــری در سیاســت و یــا پــروژه
مــورد نظــر بــرای آینــده.
 -4آمــوزش و افزایــش آگاهــی در
میــان شــهروندان ،دانشــگاهیان ،رســانه
هــا و عمــوم مــردم.
 -5بــه طــور بالقــوه کمــک بــه یــاد
گیــری توســط تصمیــم گیرنــدگان
و محققــان سیاســت در مــورد ایــن
کــه آیــا انــواع خاصــی از پــروژه هــا
ارزشــمند مــی باشــند یــا نــه.
حــال چگونــه مــی توانــد اطمینــان
حاصــل کــرد کــه نتایــج مــورد توجــه
قــرار گرفتــه انــد؟ بــه عبــارت ســاده تــر
قوانیــن و مقــررات کمــی وجــود دارد
کــه بخــش تصمیــم گیــری را وادار
بــه در نظــر گرفتــن و یــا عمــل مطابــق
توصیــه هــای  HIAنمایــد .بنابــر ایــن
چگونــه مــی تــوان احتمــال در نظــر
گرفتــن نتایــج  HIAتوســط تصمیــم
گیرنــدگان را بــه حــد اکثــر رســاند؟
در کوتــاه مــدت چگونــه تصمیــم
گیرنــدگان مــی تواننــد ارزش فرآینــد
 HIAو توصیــه هــای تجزیــه و تحلیــل
هــا را مشــاهده نماینــد؟ گــزارش
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ارزیابــی اثــرات ســامت انجمــن ملــی
ســامت در ســال  2008پیشــنهاد مــی
کنــد کــه نــه تنهــا شــواهد نشــان داده
شــده بایــد معتبــر و قابــل دفــاع باشــند،
بلکــه توصیــه هــا و یافتــه هــا نیــز بایــد
مرتبــط بــا بخــش تصمیــم گیــری
باشــند .بــرای مثــال تجزیــه و تحلیلــی
کــه بــه شــورای شــهر ارائــه گشــت و
موافــق پــارک هــا و مســیر هــای پیــاده
روی مــی باشــند ،اگــر مزایــای ســامت
و ســبک زندگــی مربــوط بــه شــهر هــا
را مــورد تأکیــد قــرارد داده باشــد ،بــه
احتمــال زیــاد بهتــر اجــرا خواهــد شــد.
 HIAکــه انشــعاب احتمالی سیســتم ملی
مراقبــت از ســامت را مــورد توجــه
قــرار مــی دهــد کمتــر قابــل اجــرا مــی
باشــد .قــدرت و صراحــت و چالــش
هــای فرآینــد  HIAشــمول و مقیــاس
جامــع مــی باشــدو مســتلزم داده هــا و
همــکاری طیف گســترده ای از ذینفعان
را ضــروری مــی ســازد .در ادامــه مثــال
بــاال شــورای شــهر بــه احتمــال زیــاد
یــک توصیــه مــورد مطالعــه و ایجــاد
شــده بــه صــورت مشــترک توســط
کمیتــه ارزیابــی اثــرات ،برنامــه ریــزی
و ســامت عمومــی و مشــارکت افــراد
جامعــه را نادیــده نخواهــد گرفــت.
گرچــه عملکــرد اصلــی  HIAمشــخص
کــردن نتایــج احتمالــی ســامت مــی
باشــد ،ولیکــن بــه نــدرت تصمیــم
گیــری اتخــاذ شــده در خــأ مــی
باشــد .در مثــال پــارک و مســیر هــای
پیــاده روی شــورای شــهر ممکــن
اســت پیشــنهادات را بپســندد ،امــا
اســتفاده احتمالــی از منابــع و امــوال
شــهرداری و کاشــت گیاهــان مختلــف
را نیــز مــی ســنجد .یــک تجزیــه و
تحلیــل جامعــی کــه مزایــای اقتصــادی
را نیــز بــه تفصیــل بیــان مــی کنــد،
شــاید ارزش باالتــری از امــاک (و
در نتیجــه درآمــد مالیــات باالتــری را
بــر ملــک) در مجــاورت پــارک هــا و
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مســیر هــای پیــاده روی را نشــان دهــد
کــه بــه آســانی بــه میــزان مزایــای
ســامت متقاعــد کننــده خواهــد بــود.
گنجانــدن زیــر گــروه هــای مختلفــی
کــه یــک پیشــنهاد مــی توانــد بــر
آنهــا اثــر بگــذارد ،بســیار توصیــه مــی
شــود .ســاکنان ،گــروه هــای حمایتــی،
ســاختمان هــای شــهری و قانونگــذاران
همفکــر یــک نقطــه شــروع عالــی
مــی باشــند .تجزیــه و تحلیــل انــدرو
دننبــرگ از  HIA 27انجــام شــده،
اهمیــت فراگیــری و در دســترس بــودن
بــه موقــع نتایــج را مــورد توجــه قــرار
مــی دهــد .بــه موقــع بــودن همانگونــه
کــه پیــش از ایــن بحــث شــده اســت،
بــه وضــوح برتریــن مــی باشــد .نتایــج
تجزیــه و تحلیــل پــس از اتخــاذ تصمیم
و یــا بعــد از اجــرای پــروژه و یــا یــک
سیاســت کمتــر مؤثــر خواهــد بــود.
دننبــرگ در مطالعــات مــوردی خــود
طیــف گســترده ای از رویکــرد هــا
را شــرح مــی دهــد .اینهــا از ارزیابــی
هــای اجبــاری و مدونــی کــه بــرای نیــاز
هــای نظارتــی ایجــاد شــده انــد گرفتــه
تــا آنهایــی کــه توســط مشــاوران
خارجــی و یــا گــروه هــای عالقــه
منــد انجــام گرفتــه تغییــر مــی یابنــد.
برخــی از آنهــا در معــرض معلومــات و
تعامــات عمومــی شــدید قــرار گرفتــه
انــد در حالــی کــه بقیــه هماننــد تمریــن
هــای دانشــگاهی مــی باشــند کــه در
محیــط هــای منــزوی انجــام گرفتــه
انــد .شــاید بــه طــور قابــل پیــش بینــی
تحقیــق دننبــرگ نشــان داده اســت کــه
اثــرات نتایــج  HIAتقریبــا بــا تعــداد
ذینفعانــی کــه متأثــر از یــک پــروژه یــا
تصمیــم خــاص هســتند ،مرتبــط مــی
باشــد .همچنیــن او نشــر گســترده و
انتشــار تجزیــه و تحلیــل را بــه منظــور
حصــول اطمینــان از پاســخگوئی
تصمیــم گیرنــدگان توصیــه مــی کنــد
(.)8

منابعموردنیازومحدودیتها
نیــاز هــای منابــع از طریــق محــدوده
و شــدت تجزیــه و تحلیــل هــا ،زمــان
قابــل دســترس و فرآینــد هــای بــه کار
رفتــه تغییــر مــی یابنــد .بــرای مثــال
پرســش هــای شــورای شــهر در زمینــه
یــک سیاســت پیشــنهادی ممکــن
اســت بــه پاســخ هــای ســریعی نیــاز
داشــته باشــند کــه بــه آســانی از شــواهد
قابــل دســترس و نظــرات متخصصــان
اســتفاده مــی کننــد و فرصــت اســتفاده
از داده هــای ذینفعــان و تجزیــه و
تحلیــل اطالعــات مفصــل را نداشــته
باشــند .در مقابــل ،یــک  HIAانجــام
شــده در راســتای فرآینــد برنامــه ریــزی
شــهری مــی توانــد شــامل اثــرات بیشــتر
و بررســی گســترده تــر متــون ،تجزیــه و
تحلیــل اطالعــات و مشــارکت ذینفعــان
باشــد .یــک  HIAدر مورد یــک پروژه
یــا سیاســت خــاص ممکــن اســت منابــع
کمتــری را نســبت بــه مقایســه گزینــه
هــا بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف
یــک سیاســت خــاص (بــه عنــوان
مثــال کاهــش چاقــی و افزایــش قابلیــت
پیــاده روی جوامــع) نیــاز داشــته باشــد
بــه ویــژه اگــر موضــوع بحــث انگیــز
باشــد .نیــاز هــای منابــع  HIAهمچنیــن
توســط انتخــاب فرآینــد هــا تحــت
تاثیــر قــرار مــی گیرنــد .یــک HIA
اجبــاری بــا حداقــل دامنــه تعییــن شــده
بــرای اثــرات ،قوانیــن بــرای شــواهد و
رونــد هــا بــرای مشــارکت جامعــه مــی
توانــد نیازمنــد منابــع بیشــتری نســبت بــه
 HIAداوطلبانــه باشــد .تصمیمــات در
زمینــه جمــع آوری اطالعــات اصلــی و
یــا برگــزاری جلســات ذینفعــان دارای
محدودیــت هــای منابــع مــی باشــند.
زمــان و هزینــه  HIAممکــن اســت
توســط تجربــه تحلیلگــران و دسترســی
ارزیابــی هــای ســامت مشــابه پیشــین
مشــخص شــده باشــند .کارکنــان بخش
ســامت ،مشــاوران و دانشــگاهیان یــا
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بقیــه افــراد ســازمان هــا دارای بهتریــن
 هســتند کــهHIA موقعیــت بــرای انجــام
HIAs  همــه.بســتگی بــه شــرایط دارد
 کیفیــت.محدودیــت هایــی را دارنــد
شــواهد مرتبــط بــا سیاســت هــا و پروژه
هــا بــرای تغییــرات در شــرایط زیســت
محیطــی و اجتماعــی ممکــن اســت
 بــه طــور.قــوی و یــا ضعیــف باشــند
مشــابهی ارتبــاط تصادفــی بیــن ایــن
نمونــه از شــرایط و نتایــج ســامت
ممکــن اســت توســط شــواهد علمــی
قــوی حمایــت شــوند و یــا ممکــن
 برخــی از.اســت حمایــت نشــوند
ایــن ارتباطــات تصادفــی نســبتا (مثــل
 آلودگــی هــوا و،ازدحــام ترافیــک
،بیمــاری تنفســی) واضــح مــی باشــند
در حالــی کــه بقیــه آنهــا بــرای ســندیت
،یافتــن (مثــل ســر و صــدای فــرودگاه
 بیمــاری هــای.اختــال خــواب
 بــرای یــک.جســمی) دشــوار هســتند
 نتایــج ممکــن، مبتنــی بــر مــکانHIA
اســت بهتریــن دانــش هــای موجــود را
از طریــق رقابــت بــر اهــداف اجتماعــی
و مالحظــات سیاســی محلــی متعــادل
HIA  بــه طــور کلــی ارزش.ســازد
 کامــل بــودن،توســط بــه موقــع بــودن
و عالقــه تصمیــم گیرنــدگان مشــخص
.)9(شــده اســت
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