
قیمت 100000 ریال

مهندسی باد

توسعه ارزیابی اثرات سالمت

هوش تجاری)BI( و مدیریت مارک

تاثیر هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی









فهرست مطالب
امتیاز: صاحب 
حامد مهری
مدیر مسئول:
شهرام پروین جهرمی
سردبیر:
محمد حسین علیزاده
اجرایی: مدیر 
رضا شعبان زاده
تحریریه: هیات 
امیر اسماعیل تبریزی-شهرام پروین جهرمی-حامد مهری 
محمد حسین علیزاده-رسول میرقادری-حمید پرهیزکار-
رضا شعبان زاده -سعید پرهیزکار
مشاوران:
پرویز جعفری- شهروز معصومی- فرخ مسلمی- رضا ملک 
مهدی یاسور عینی- محمد علی قاسمی- روح اهلل شمسی 
علیرضا فراهانی- وحید قاسمی
گرافیست:
مهران جعفرشعار

آدرس : تهران- شهرک گلستان- بلوار امیر 
کبیر خیابان گلفام- پالک 7 - واحد 3

تلفن : 44755724
www.Toseabnieh.org

مهندسی باد )مقاله چهارم(

بررسي و تعیین عوامل موثر بر کیفیت در زنجیره تأمین  

تاثیر هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت  های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برند وتأثیر آن بر وفاداری مشتریان

بررسی کارکرد های بازاریابی عصبی بر رفتار خرید آنالین 
مصرف کننده اینترنتی

هوش تجاری)BI( ومدیریت مارک برگ برنده سازمان 

توسعه ارزیابی اثرات سالمت

1 

7 

11

21

25

33

41



سخنی با خوانندگان:

بــه نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن بر زبان آفرین

نشــریات بــا هــدف اطــاع رســاني و انتقــال علــوم نویــن در پیشــرفت 

و توســعه علــم نقــش بســیاری باالیــی دارنــد،  ایــن مهــم مــا را بــر آن 

ــر انتشــار فصلنامــه توســعه  داشــت کــه تمامــی ســعی و تاشــمان را ب

ابنیــه همســو نماییــم. شــماره چهــارم فصلنامــه آخریــن شــماره از ســال 

ــد متعــال و همــت  ــاری خداون ــه ی ــن نشــریه مــی باشــد، کــه ب اول ای

دســت انــدرکاران بــه نشــر و چــاپ رســید. 

در ایــن شــماره مقــاالت تحلیلــی - تفســیری در زمینــه هــای معمــاری، 

ســامت اجتماعــی، اقتصــاد و مدیریــت اقتصــادی بــا مضامیــن هــوش 

ارائــه  تأمیــن  زنجیــره  و  بازاریابــی عصبــی  برندینــگ،  تجــاری، 

ــدي-  ــرکتهاي تولی ــوالت، ش ــي محص ــب معرف ــه در قال ــده ک گردی

ــد. ــی ده ــه م ــی و ارای ــن را بررس ــای نوی ــي راهکاره خدمات



نوشــته حاضــر چهارمیــن و آخریــن بخــش از سلســله مقــاالت در مــورد مهندســي بــاد 
ــورد  ــي باشــد. در قســمت اول در م ــد م ــاي بلن و نقــش آن در طراحــي ســاختمان ه
انــواع بــاد و در قســمت دوم در مــورد تاثیــر بــاد در طراحــي بــرج هــاي بلنــد توضیــح 
داده شــد. همچنیــن در قســمت قبــل اطالعاتــي در مــورد داده هــاي باد اســتخراج شــده 
ــماره  ــد. در ش ــه ش ــاد ارائ ــرودگاه مهرآب ــي ف ــتگاه هواشناس ــاله ایس ــیو 60 س از آرش
ــاد در  ــل ب ــاد در تحلی ــي ب ــاي مهندس ــي ه ــا خروج ــتر ب ــنایي بیش ــراي آش ــر، ب حاض
اطــراف بــرج هــا، بخــش هایــي از شــبیه ســازي عــددي بــاد حــول بــرج لکســون واقــع 

در ســاحل شــرقي دریاچــه چیتگــر آورده شــده اســت.

از  اول  بخــش  در  کــه  همانطــور      
سلســله نوشــته هــاي حاضــر گفتــه شــد، 
ــاد  ــات ب بخــش مهمــي از انجــام مطالع
ــام  ــد را انج ــاي بلن ــاختمان ه ــول س ح
ــکیل  ــي تش ــاي آیرودینامیک ــل ه تحلی
مــي دهــد. تحلیــل هــاي آیرودینامیکــي 
بــراي پیــش بینــي ســرعت هــاي محلــي 
ــاد و  ــل ب ــا تون ــم ب ــوان ه ــي ت ــاد را م ب
 )CFD( عــددي  محاســبات  بــا  هــم 
انجــام داد. در ایــن بیــن، انجــام تحلیــل 
ــادي  ــاي زی ــه روش عــددي، مزای ــا ب ه
ــور  ــه ط ــاد دارد. ب ــل ب ــه تون ــبت ب نس
بــاد را تنهــا در  نتایــج تونــل  مثــال، 
تعــداد محــدودي نقطــه در اطــراف 
ســاختمان مــي تــوان اســتخراج نمــود و 
بدیــن ترتیــب نمــي تــوان تصــور کاملي 
از میــدان جریــان در اطــراف ســاختمان 
ــه در  ــت ک ــي اس ــن در حال ــت. ای داش
تصویــري  تــوان  مــي  عــددي  روش 
جامــع از میــدان جریــان در ســطوح 

ــه  ــاختمان ارائ ــراف س ــف در اط مختل
تونــل  بــر خــالف  نمــود. همچنیــن 
ــت  ــکلي باب ــددي مش ــل ع ــاد، در ح ب
ــبت  ــدل نس ــه م ــدن هندس ــک ش کوچ
بــه انــدازه هــاي واقعــي ســاختمان مورد 
نظــر وجــود نــدارد و در آن مــي تــوان 
مــدل را بــا ابعــاد واقعــي در جریــان 
بــاد قــرار داد حــال آنکــه در تونــل بــاد 
ــرار  ــاختمان ق ــدازه س ــب ان ــدم تناس ع
ــاختمان  ــاد س ــا ابع ــل، ب ــه در تون گرفت
اصلــي باعــث مشــکالت زیــادي در 
ــدل و  ــان حــول م یکســان ســازي جری
ــاي  ــود. از مزای ــي ش ــي م ــان واقع جری
ــدک آن  ــه ان دیگــر حــل عــددي هزین
نســبت بــه تســت تونــل بــاد اســت و این 
موضــوع باعث شــده کــه بتــوان در آن، 
تحلیــل جریــان بــاد حــول هندســه هــاي 
ــام  ــري انج ــه کمت ــا هزین ــف را ب مختل
ــت  ــث محبوبی ــي باع ــن مزایای داد. چنی
ــل  شــدید حــل عــددي در انجــام تحلی

ــت.  ــده اس ــهري ش ــف ش ــائل مختل مس
ــاد  ــه ب ــه مطالع ــدود ب ــائل مح ــن مس ای
بســیار   CFD نمــي شــوند و کاربــرد 
ــه  ــي باشــد. ب ــن موضــوع م ــر از ای فرات
طــور مثــال، مســائلي شــامل تحلیــل 
هــوا  آلودگــي  توزیــع  نحــوه  هــاي 
بررســي  هــا،  ســاختمان  اطــراف  در 
وضعیــت توزیــع دود و حــرارت در 
ــا،  ــاختمان ه ــد، س ــز خری ــل مراک داخ
ــهري  ــرون ش ــهري و ب ــاي ش ــل ه تون
و غیــره در صــورت آتــش ســوزي، 
تحلیــل هــاي تهویــه مطبــوع در داخــل 
ــز  ــا، مراک ــتوران ه ــا، رس ــاختمان ه س
ــز  ــر مراک ــا و دیگ ــه ه ــد، کتابخان خری
ــاختمان  ــت س ــي وضعی ــي، بررس عموم
بــاران  و  بــاد  شــامل  روزهــاي  در 
بــا  مرتبــط  هــاي  تحلیــل  همزمــان، 
ــات  ــي، مطالع ــرارت جابجای ــال ح انتق
ــا  ــاختمان ه ــاد درس ــي از ب ــایش ناش س
بســیاري کاربــرد هــاي دیگــر در  و 
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مــواردي  از جملــه  شــهري،  مســائل 
اســت کــه در آن هــا مــي تــوان از ابــزار 
ــکل  ــت. در ش ــود جس ــددي س ــل ع ح
ــا  ــن کاربرده ــي از ای ــاي 1 و 2 برخ ه

آورده شــده اســت.
ــائل  ــه مس ــدود ب ــاي CFD مح کاربرده
شــهري نشــده و دامنــه وســیعتري دارد. 
ــوان  ــي ت ــاي CFD م از دیگــر کاربرده
بــه تحلیــل هــاي تهویــه مطبــوع داخــل 
و  خــودرو  آیرودینامیــک  خــودرو، 

هــا،  توربوماشــین  طراحــي  قطــار، 
طراحــي حرارتــي قطعــات موتورهــاي 
انــرژي  مطالعــات  داخلــي،  احتــراق 
هــاي بــادي و تحلیــل و طراحــي توربین 
ــي  ــي آیرودینامیک ــادي، طراح ــاي ب ه
هــاي  طراحــي  ورزشــي،  وســایل 
ــه مهندســي پزشــکي  ــوط ب وســایل مرب
ــاره  ــر اش ــاي دیگ ــیاري کاربرده و بس
نمــود. نکتــه اي کــه در اســتفاده از 
ابــزار عــددي بایــد مــد نظــر باشــد، 

ــتفاده  ــددي اس ــاي ع ــدل ه ــت م صح
عــددي  حــل  نتایــج  اســت.  شــده 
ــبکه،  ــاي ش ــلول ه ــاد س ــه ابع ــاً ب عموم
انــدازه گام زمانــي حــل، انــدازه میــدان 
ــازي  ــته س ــت گسس ــددي، دق ــل ع ح
توربوالنــس  مــدل  حــل،  معــادالت 
پارامترهــاي  اســتفاده،  مــورد 
نــوع  ورودي،  جریــان  توربوالنــس 
شــرایط مــرزي و تعــداد بســیاري دیگــر 
از مــدل هــاي حــل عــددي وابســته 
اســت و بنابرایــن بایــد صحــت هــر 
ــده در  ــتفاده ش ــاي اس ــدل ه ــک از م ی

ــد. ــات برس ــه اثب ــي ب ــر تحقیق ه
    در ادامــه نحــوه مــدل ســازي عــددي 
ــاد حــول بــرج لکســون واقــع  جریــان ب
چیتگــر  دریاچــه  شــرقي  ســاحل  در 
بــا در نظــر گرفتــن معیارهــاي بــاال 
توضیــح داده شــده اســت. توضیحاتــي 
کــه در ادامــه آمــده، شــامل بخــش 
ــرج  مــدل ســازي ســه بعــدي هندســه ب
ــبکه  ــراف آن، ش ــان اط ــدان جری و می
ــي  ــل و برخ ــدان ح ــددي می ــدي ع بن
از خروجــي هــاي تحلیــل عــددي مــي 
باشــد. هندســه بــرج و تولیــد شــبکه 
ــزار ICEM نســخه 16.1  ــرم اف توســط ن
صــورت گرفتــه اســت. تحلیــل جریــان 
ــاهده  ــت مش ــه جه ــرج ب ــول ب ــاد ح ب
تاثیــر بــاد روي آن نیــز توســط نــرم 
افــزار ANSYS FLUENT نســخه 16.1 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

ــان  ــددي جري ــازي ع ــدل س م
ــاختمان  ــرج و س ــول ب ــاد ح ب

ــراف ــاي اط ه
    موقعیــت زمیــن اصلــي و زمیــن 
اضافــه شــده بــه آن کــه بــرج لکســون 
در آن در حــال ســاخت مــی باشــد در 
شــکل 3 نشــان داده شــده اســت. مــدل 
ــتفاده از  ــا اس ــاختمان ب ــدي س ــه بع س
پــالن هــاي دوبعــدي کــه توســط تیــم 
ــاده  ــري آم ــرزاد دلی ــاي ف معمــاري آق

شکل 1 : کاربرد حل عددي در محاسبه توزیع آتش و دود در صورت وقوع آتش سوزي در مراکز تجاري و اداري
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ــا و دیگــر ــه ه ــا، کتابخان ــا، رســتوران ه ــوع ســاختمان ه ــه مطب ــت تهوی ــرد حــل عــددي در بررســي وضعی  شــکل 2 : کارب
ــي  مراکــز عموم



شــده بــود، در نــرم افــزار ICEM تولیــد 
ــده  ــاده ش ــدي س ــه بع ــه س ــد. هندس ش
ــده در  ــد ش ــب تولی ــن ترتی ــه ای ــه ب ک
چهــار نمــاي اصلــي در شــکل 4 آورده 
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
تحلیــل هــاي دوبعــدي اولیــه مشــخص 
شــده بــود کــه بایــد منطقــه اي بــه قطــر 
ــددي  ــل ع ــه ح ــوان ناحی ــه عن 2Km ب

تاثیرگــذار روي بــرج در تحلیــل هــاي 
ــادي  ــداد زی ــود، تع ــددي آورده ش ع
ــمالي  ــواحل ش ــراف س ــاي اط از برجه
ــه  ــدل س ــد در م ــه بای ــرقي دریاچ و ش
بــا  همچنیــن  شــوند.  آورده  بعــدي 
فاصلــه بســیار نزدیــک بــه برج لکســون 
گودبــرداري  آن،  شــمالي  ضلــع  در 
ــاري  ــع تج ــک مجتم ــاخت ی ــراي س ب
بــزرگ صــورت گرفتــه کــه موقعیــت 
نزدیــک آن بــه بــرج لکســون، اهمیــت 
ــددي  ــدل ع ــازي آن را در م ــدل س م
بــا  کنــد.  مــی  چنــدان  دو  حاضــر 

ــرج  ــاد هندســه ب ــت زی ــه اهمی توجــه ب
همســایه لکســون، هندســه آن بــرج 
نیــز در تعامــل بــا ســازنده آن دریافــت 
ــون،  ــمالي لکس ــایه ش ــرج همس ــد. ب ش
متــردارد.   89 حــدود  در  ارتفاعــي 
شــکل ســه بعــدي ســاختمان هــاي 
اطــراف بــرج لکســون کــه در نــرم 
 Ansys ICEM شــبکه  تولیــد  افــزار 
مــدل  شــده انــد، در نماهــاي مختلــف 
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــکل 5 نش در ش
فاصلــه کــم بــرج همســایه بــا بــرج 
لکســون در ایــن شــکل  بــه خوبــي 

ــت. ــان اس نمای
ــرج  ــه ب ــازي هندس ــدل س ــس از م    پ
لکســون و ســاختمان هــاي اطــراف 
ــه  ــت ب ــددي، نوب ــل ع ــدان ح آن و می
شــبکه بنــدي میــدان حــل عــددي مــي 
رســد. فاصلــه ســلول هــاي شــبکه حــل 
عــددي در میــدان دوردســت برابــر 
لکســون  بــرج  دیــواره  و روي   50m

شکل 3 : موقعیت زمین برج لکسون

 شکل 4 : هندسه سه بعدي برج لکسون از نماهاي مختلف
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شــده  گرفتــه  نظــر  در   0.7m برابــر 
اســت. فواصــل ســلولي روي ســاختمان 
 10m دوردســت  هــاي  بــرج  و  هــا 
و روي ســاختمان هــا و بــرج هــاي 
نزدیــک تــر برابــر 4m در نظــر گرفتــه 
ــرج همســایه  ــت ب ــل اهمی ــه دلی شــد. ب
کــه در ضلــع شــمالي قــرار گرفتــه، 
از  کمتــر  آن  روي  ســلولي  فواصــل 
دیگــر ســاختمان هــا و برابــر 3m در 
نظــر گرفتــه شــد. بدیــن ترتیــب شــبکه 
ســلول   4،160،000 حــدود  در  اي 
ــبکه  ــا ش ــاس ب ــه در قی ــد ک ــد ش تولی
ــه کار رفتــه در تحلیــل عــددي  هــاي ب
از   ]1-4[ مختلــف  مراجــع  در  بــاد 
ــبي  ــبکه مناس ــلول، ش ــداد س ــاظ تع لح
بــه حســاب مــي آیــد. شــبکه تولیــدي 
بــر روي قســمت هــاي مختلــف میــدان 
ــان داده  ــکل 6 نش ــددي، در ش ــل ع ح

ــت. ــده اس ش
پــس از تنظیــم شــرایط مــرزي ورودي 
بــاد  پروفیــل  اصــل  در  کــه  میــدان 
غالــب تهــران اســت )و در قســمت 
قبــل  شــماره  در  کــه  مقالــه  قبلــي 
بــراي  شــد(  مــورد آن صحبــت  در 
اطمینــان از همگرایــي حــل، عــالوه 
ــرات  ــده هــاي خطــا، تغیی ــي مان ــر باق ب
ســرعت متوســط جریــان در ارتفــاع 
ــن  ــن و همچنی ــري از ســطح زمی 50 مت
بــه  ورودي  جریــان  دبــي  تفاضــل 
جریــان  و  عــددي  حــل  میــدان 
خروجــي از میــدان هــم در نظرگرفتــه 
ــکل 7  ــه در ش ــه حاصل ــه نتیج ــد، ک ش

اســت. آورده شــده 
ــي  ــج، م ــي نتای ــان از همگرای ــا اطمین ب
تــوان خروجــي هــاي حــل را مشــاهده 
کانتورهــاي   ،  8 شــکل  در  نمــود. 
انــدازه ســرعت در صفحــه اي مــوازي 
ــري  ــاع 1.75 مت ــن در ارتف ــطح زمی س
)ارتفاعــي کــه در مراجــع از آن بــه 
عنــوان ارتفــاع ســطح پیــاده رو یــا 
ــه  ــده( ب ــرده ش ــام ب ــترین ن ــطح پدس س
نمایــش در آمــده اســت. بردارهــاي 
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مقدمه
ــد  ــرایطی نیازمن ــن ش ــا در چنی ــوند و اداره آنه ــی ش ــن ترم ــر و نامطمئ ــه روز پویات ــات روز ب ــر اطالع ــا در عص ــازمان ه س
ــروز،  ــی ام ــداری در عصــر رقابت ــه پای ــن الزم ــی اســت. بنابرای ــن مدیریت ــت ســازمانی و روشــهای اســتراتژیک و نوی خالقی
ــی عملکــرد اســت. از ســوی دیگــر، شــرکت هــای تجــاری در شــرایط رقابتــی حاضــر  وجــود یــک سیســتم جامــع ارزیاب
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.

بررسي و تعيين عوامل موثر بر كيفيت در زنجيره تأمين

نوراله بسیم

7



متد و روش ها
ارزیابــي عملکــرد بــه عنــوان یــک 
ابــزار ضــروري مدیریــت، کمــک الزم 
ــتاي  ــرد در راس ــود عملک ــراي بهب را ب
ــي  ــم م ــن فراه ــره ي تأمی ــي زنجی تعال
ــت  ــن حــال اگرچــه مدیری ــا ای آورد. ب
اقــدام  یــک  بــه  تأمیــن  ي  زنجیــره 
رایــج در ســطح صنایــع تبدیــل شــده و 
جریانــي از مقــاالت مربــوط بــه تئــوري 
زنجیــره  مدیریــت  اقدامــات  و  هــا 
ــي  ــا ارزیاب ــده، ام ــر ش ــن منتش ي تأمی
عملکــرد زنجیــره ي تأمیــن چنــدان 
 Chan et alــت ــوده اس ــه نب ــورد توج م
یــک  عنــوان  بــه   SCORمــدل  2003

کــرده و کارایــی مدیریــت زنجیــره 
تأمیــن و ســایر فعالیتهــای مرتبــط بــا آن 

را ارتقــاء بخشــد.
زنجیــره  در  عملکــرد  اندازه گیــری 
منظــور  بــه  اســت  فرآینــدی  تأمیــن 
تحلیــل مدیریــت عملکــرد، کاهــش 
هزینه هــا، کاهــش ریســک و ایجــاد 
امــکان بهبــود مســتمر در ارزش آفرینــی 

و عملیــات.
ایــن مــدل مــي کوشــد تــا مفاهیــم 
کســب  فرآینــد  مجــدد  مهندســي 
وکار، بهینــه کاوي، ارزیابــي فرآینــد و 
ــه هــا را  ــن نمون ــل بهتری ــه و تحلی تجزی

مدل ســازی  بــرای  فرآینــدی  مــدل 
ــد  ــترده ترین ح ــن در گس ــره تأمی زنجی
ــن مــدل یــک  شــناخته شــده اســت. ای
مــدل مرجــع فرآینــد اســت کــه توســط 
انجمــن زنجیــره تأمیــن )SCC( در ســال 
1996 ایجــاد و توســعه یافتــه اســت. این 
مــدل یــک چارچــوب منحصربفــرد 
ــن فرآیندهــای  ــه مــی دهــد کــه بی ارای
بهتریــن  شــاخصها،   تجــاری، 
کارکردهــا، و ویژگیهــای تخصصــی 
در یــک ســاختار یکپارچــه ارتبــاط 
بیــن  روابــط  تــا  کنــد  مــی  برقــرار 
شــرکای زنجیــره تأمیــن را پشــتیبانی 
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یکپارچــه و  یکدســت نمــوده و آنهــا را 
در زنجیــره هــاي تأمینشــان بــه کار ببندد. 
) ،2008Theeranuphattana & Tang(. ایــن 
مــدل بــه کاربــران مزایــاي زیــر را نویــد 

مــي دهــد. 
فرآیندهــاي  از  اســتاندارد  شــرحي 
را  تأمیــن  ي  زنجیــره  کــه  مدیریــت 

دهــد.  مــي  تشــکیل 
چارچوبــي از روابط در میــان فرآیندهاي 

استاندارد.
ــي  ــراي ارزیاب ــتاندارد ب ــاي اس ــنجه ه س

ــد.  ــرد فرآین عملک
اقدامــات مدیریــت کــه بهتریــن عملکرد 

را در پــي خواهــد داشــت. 
ــا و  ــا ویژگیه ــتاندارد ب ــتایي اس ــم راس ه
کارکردهــاي نــرم افــزاري، کــه بهتریــن 

ــازد. ــي س ــن م ــات را ممک اقدام
 SCOR ــدل ــه م ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــده  ــتاندارد ش ــطح اس ــه س ــکل از س متش
ــد  مــي باشــد. ســطح  ــات فرآین ي جزئی
نخســت، محــدوده و محتــواي زنجیره ي 
تأمیــن )SC(. در ســطح پیکربندي)ســطح 
ــطح  ــر فرآیند)س ــطح عناص دوم(، در س
 ،Theeranuphattana & Tang(.)ســوم
2008( از ایــن رو مــدل فــو ق الذکــر 

از صدهــا ســنجه ي عملکــردي کــه 
ــرد  ــه ي عملک ــج خصیص ــا پن ــراه ب هم
ــد:  ــي کن ــد پشــتیباني م ــي رون ــه کار م ب
قابلیــت اطمینــان، پاســخ گویــي، انعطاف 
ــي. ــه و ســنجه هــاي دارای ــري، هزین پذی

در مــدل SCOR ایــن دیــدگاه وجــود 
دارد کــه هرچنــد هــر زنجیــره تأمیــن 
ــه فــردی دارد و  خصوصیــات منحصــر ب
ــرداری و مقایســه ی آنهــا  معمــوال الگوب

حتــی در مــوارد مشــابه غیرمنطقی اســت، 
امــا معیارهــای عملکــردی وجــود دارنــد 
کــه در بیشــتر آنهــا مــورد توجــه هســتند 
و کاربــرد دارنــد. در واقــع معیارهــای 
ــر  ــف در ه ــل تعری ــی قاب ــی و کل عموم
ــای  ــدگاه ج ــن دی ــن در ای ــره تأمی زنجی

دارد.

نتيجه گيری
در ایــن تحقیــق بــا هــدف شناســایي 
زنجیــره  بــر عملکــرد  مؤثــر  عوامــل 
ــر  ــر ب ــاي مؤث ــي متغیره ــه بررس ــن ب تأمی
آن پرداختــه شــد. بــا اســتفاده از تکنیــک 
دلفــي متغیرهــاي مؤثــر بــر عملکــرد 
زنجیــره ي تأمیــن شناســایي شــدند و 
ســپس بــا بــه کارگیــري تحلیــل عاملــي، 
ــرار  ــي ق ــورد بررس ــا م ــاداري آن ه معن
ــي  ــدل مفهوم ــاس آن م ــر اس ــه و ب گرفت
ــر عملکــرد توســعه داده  ــر ب ــل مؤث عوام
ــره  ــدل )SC( زنجی ــه م ــه ب ــا توج ــد. ب ش
ــق،  ــن تحقی ــده در ای ــه ش ــن ارائ ي تأمی
ــره ي  ــرد زنجی ــر عملک ــر ب ــل مؤث عوام
تأمیــن شــامل ابعــاد تأمیــن کننــده، هزینه، 
انعطــاف پذیــري، فرآینــد، مشــتري و 
ــاد  ــن ابع ــي باشــد. هریــک از ای ــان م زم
توســط زیــر متغیرهایــي تعییــن شــده اند. 
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بــا مقایســه ي مــدل بــه دســت آمــده بــا 
تحقیقــات پیشــین کــه اشــاره شــد، مــي 
ــدل  ــه م ــود ک ــري نم ــه گی ــوان نتیج ت
ــر از مــوارد  حاصــل شــده مدلــي کاملت
ارائــه شــده ي پیشــین بــوده اســت. 
ــه،  ــان، هزین ــون زم ــاخصهایي همچ ش
پاســخ گویــي، انعطــاف پذیــري توســط 
کــي  و  چــان  و  بیمان،گوناســکاران 
اشــاره شــده اســت لیکــن میــزان تأثیــر 
ــات  ــن تحقیق ــا در ای ــه ي آن ه و رابط
ذهنــي  و  بــه صــورت کیفــي  غالبــاً 
ــق در  ــن تحقی ــد. در ای ــده ان ــاره ش اش
ــي  ــه بررس ــع ب ــدل جام ــک م ــب ی غال
میــزان تأثیــر ایــن عوامــل نیــز پرداختــه 

ــت. ــده اس ش

در نهایــت به مدیران ســازمانها پیشــنهاد 
مــي شــود بــا در نظــر گرفتــن مــدل 
ــاي آن  ــت متغیره ــه و اهمی توســعه یافت
بــه گونــه اي بــه طراحــي فضاي کســب 
و کار خــود بپردازنــد تــا باعــث بهبــود 
عملکــرد کل زنجیــره ي تأمیــن شــوند 
ــد و  ــي بپرهیزن ــازي جزئ ــه س و از بهین
ــر عواملــي چــون انعطــاف پذیــري  تأثی
ــان و  ــاز مشــتریان و زم ــه نی در پاســخ ب
ــرد  ــر عملک ــدگان را ب ــن کنن ــر تأمی اث
کل زنجیــره ي تأمیــن خــود در نظــر 
بگیرنــد و بــر ایــن اســاس ســعي در 
بهبــود عملکــرد زنجیــره داشــته باشــند. 
همچنیــن پیشــنهاد مــي شــود مــدل 
ــه  ــه همــراه شــاخصها را ب ــه شــده ب ارائ

ــنجش  ــي و س ــزار خودارزیاب ــوان اب عن
ــد  ــوظ نماین ــره ي ملح ــرد زنجی عملک
و در اتخــاذ تصمیمــات خــود بررســي 

ــد.  نماین

منابع
مژدهی،منصور.موســوی،عبدالرضا.
ــره  ــرد در زنجی ــت عملک ــود مدیری بهب
ــه  ــی عالم ــوزش عال ــه آم تأمین،موسس

محــدث نــوری.6831
 2 Ip W.H.، S.L Chan، C.Y Lam;

 «Modeling supply chain performance

 and stability»; Industrial Management

 & Data Systems، Vol. 111، Iss: 8،
2011.
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چكيده: 
هــدف  یــک  ســود  هموارســازی 
روشــن دارد و آن ایجــاد جریــان رشــد 
ثابــت در ســود اســت. وجــود ایــن 
اســت  آن  نیازمنــد  دســتکاری  نــوع 
داشــته  زیــادی  ســود  شــرکت  کــه 
ــرای  ــر الزم را ب ــد ذخای ــا بتوان ــد ت باش
ــاز  منظــم کــردن جریانهــا در هنــگام نی

تأمیــن کنــد. بــه طــور کلــی هــدف آن 
کاهــش تغییــرات ســود اســت، اهمیــت 
حســابداری  ســود  درآمــد  بــه  دادن 
گــزارش شــده، یــک فرضیــه ای وجود 
دارد کــه مدیــران جســتجو می کنــد 
کــه ســود را در طــی تمــام دوره همــوار 
ــود  ــان س ــه جری ــوری ک ــه ط ــد ب نمای

ثابــت بیشــتر بــا واریانــس ســاالنه کمتــر 
ارزش گــذاری شــرکت  بــه  منتهــی 
مــوارد  برخــی  در  می شــود.  باالتــر 
ایــن بحــث پیشــنهاد می گــردد کــه 
ــد  ــازار ســهام طبیعــی نمــی توان یــک ب
طــور  بــه  را  حســابداری  داده  هــای 

ــد. ــرکت ده ــح ش صحی

ــادی  ــزوده اقتص ــر ارزش اف ــود ب ــازی س ــر هموارس تاثي
شــركت  های پذيرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار تهران

مهدی یاسور عینی

11



ــن  ــگران ای ــور پژوهش ــن منظ ــه همی  ب
ــرات  ــی اث ــدف بررس ــا ه ــق را ب تحقی
ــزوده  ــر ارزش اف ــود ب ــازی س هموارس
ــده  ــه ش ــرکت  های پذیرفت ــادی ش اقتص
ــورس اوراق بهــادار تهــران انجــام  در ب
ــق  ــن تحقی ــاری ای ــد. جامعــه آم داده ان
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس 
ــری  ــه گی ــران و نمون ــادار ته اوراق به
نیــز بــه صــورت تصادفــی ســاده اســت.
ــک دوره  ــق ی ــن تحقی ــی ای دوره زمان
تــا  بیــن ســال های 1384  ســه ســاله 
می باشــد.  1392 مالــی  دوره  پایــان 

نتیجــه تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه 
همــواری ســازی ســود بــر معیــار ارزش 
افــزوده اقتصــادی شــرکتها پذیرفتــه 
ــران  ــادار ته ــورس اوراق به ــده در ب ش
افــزوده  ارزش  و  اســت.  اثرگــذار 
اقتصــادی شــرکت های همــوار ســاز از 
ــرکت های  ــادی ش ــزوده اقتص ارزش اف
ــاداری  ــه طــور معن ــر همــوار ســاز  ب غی

ــت.  ــر اس کمت

مقدمه
هــدف  یــک  ســود  هموارســازی 
روشــن دارد و آن ایجــاد جریــان رشــد 
ثابــت در ســود اســت. وجــود ایــن 
اســت  آن  نیازمنــد  دســتکاری  نــوع 
داشــته  زیــادی  ســود  شــرکت  کــه 
ــرای  ــر الزم را ب ــد ذخای ــا بتوان ــد ت باش
ــاز  منظــم کــردن جریانهــا در هنــگام نی
تأمیــن کنــد. بــه طــور کلــی هــدف آن، 
کاهــش تغییــرات ســود اســت. محققــان 
هموارســازی ســود از ایــن بــاور تبعیــت 
می کننــد کــه اعضــای بــازار بــا جریــان 
ــت  ــت ســود گمــراه می شــوند اهمی ثاب
حســابداری  ســود  درآمــد  بــه  دادن 
گــزارش شــده، یــک فرضیــه ای وجود 
دارد کــه مدیــران جســتجو می کنــد 
دوره  تمــام  طــی  در  را  ســود  کــه 
ــان  ــه طــوری کــه جری ــد ب همــوار نمای
ســود ثابــت بیشــتر بــا واریانــس ســاالنه 
کمتــر منتهــی بــه ارزش گــذاری باالتــر 

ــوارد  ــی م ــود. در برخ ــرکت  می ش ش
ایــن بحــث پیشــنهاد می گــردد کــه 
ــد  ــازار ســهام طبیعــی نمــی توان یــک ب
طــور  بــه  را  حســابداری  داده  هــای 
صحیــح شــرکت دهــد. رونــن و ســادن 
کــه  می کننــد  پیشــنهاد  تنــاوب  بــه 
مدیــران هموارســازی ســود را بــرای 
ــات  ــه از جریان ــردن بهین ــگویی ک پیش
نقــدی کــه ارزش شــرکتها بــر آن مبنــا 
می کنــد.  تســهیل  می گیــرد،  قــرار 
)شــریعت پناهــی و حســین ســمائی، 

 .)1385
بــه  مختلــف  گروه  هــای  طرفــی  از 
دالیــل مختلــف بــه مســئله ارزیابــی 
توجــه  هــا  شــرکت  عملکــرد 
ــی  ــم تلق ــا را مه ــته و آنه ــی داش خاص
ــت،  ــکان، مدیری ــم از مال ــد اع می کنن
بانــک  دولــت،  گــذاران  ســرمایه 
... همچنیــن  هــا و اعتباردهنــدگان و 
ارزیابــی  بــرای  مختلفــی  معیار هــای 
عملکــرد وجــود دارد کــه هر کــدام در 
جایــگاه خــود می تواننــد معیار هــای 
عملکــرد  ارزیابــی  بــرای  مناســبی 
باشــند. اطالعــات مــورد نیــاز بــرای این 
ــی  ــای مال ــق صورت  ه ــا از طری معیاره
)حســابداری(، اقتصــاد، بــازار آزاد و 
یــا ترکیبــی از آنهــا بــه دســت می آیــد 
دارای  نوعــی  بــه  کــدام  هــر  کــه 
محاســن و معایــب مختلفــی هســتند. 
ارزیابــی  معیار هــای  کــه  آنجــا  از 
 ،ROI  ،ROA نظیــر  عملکــرد  ســنتی 
EPS و ... همگــی بــر ســود حســابداری 

عیــن حــال ســود  انــد و در  متکــی 
ــادی  ــات زی ــود دارای ابهام ــص خ خال
ــود  ــازی س ــکان هموارس ــه، ام از جمل
ــور  ــه منظ ــرکت ب ــت ش ــط مدیری توس
از  اســتفاده  بیشــتر،  پــاداش  کســب 
برآوردهــا و تخمیــن هــا در محاســبه 
بــرآورد  ماننــد  حســابداری  ســود 
ــول  ــکوک الوص ــات مش ــه مطالب هزین
... ، عیــب دیگــر اجــازه اســتفاده  و 
ــتفاده  ــرای اس ــت ب ــه مدیری ــاری ب اختی

از روش  هــای مــورد قبــول حســابداری 
ــه  ــت ک ــار اس ــورد انتظ ــذا م ــت. ل اس
حســابداری  ســود  در  دســتکاری 
بــر  ســود  هموارســازی  همــان  یــا 
معیار هــای ســنتی ارزیابــی عملکــرد 
اثرگــذار باشــد. در معیار هــای 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 انت هــای صــورت ســود 
و زیــان مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیرد 
ــد  ــی بع ــص عملیات ــود خال ــه از س بلک
ــا  ــود ت ــتفاده می ش ــات اس ــر مالی از کس
ــع  ــه خــودی خــود رف برخــی مســائل ب

 .)1386 )کرامتــی،  شــود 
 حــال ایــن موضــوع مطــرح اســت 
ــن  ــه ســرعت توســعه ف ــا توجــه ب کــه ب
آوری، گســترش ارتباطــات، اتصــال 
و  یکدیگــر  بــه  کشــورها  بازار هــای 
نظایــر آنهــا کــه موجــب وســیع تــر 
در  و  عملیاتــی  گســتره  های  شــدن 
ــای  ــدن محیط  ه ــر ش ــده ت ــه پیچی نتیج
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری گردیــده 
گیــری  تصمیــم  امــر  آن  نتیجــه  در 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــه موضوع ــادی ب اقتص
کــه انجــام آن روز بــه روز مشــکل 
و  اطالعــات  داشــتن  نیازمنــد  و  تــر 
توانمندی  هــای باالتــر بــرای تصمیــم 
ــتفاده  ــن اس ــت. همچنی ــدگان اس گیرن
کننــدگان داخلــی بــه منظــور اخــذ 
بــرای  ریــزی  برنامــه  یــا  و  تصمیــم 
کنتــرل  همچنیــن  و  ســازمان  آینــده 
و رهبــری از اطالعــات حســابداری، 
فــرد،  )مــرادزاده  می کننــد  اســتفاده 
1383(. آیــا بــه طــور تجربــی نیــز ایــن 
کــه  اســت  بررســی  قابــل  موضــوع 
ــر  ــابداری نظی ــود حس ــالت در س تعدی
هموارســازی ســود بــر شــاخص های 
ــر ارزش  ــی عملکــرد نظی ــد ارزیاب جدی
افــزوده اقتصــادی )EVA( نیــز اثرگــذار 
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ــر؟  ــا خی ــود ی ــد ب خواه
ــد  ــه می کن ــل ارائ ــن» دو دلی ــدل م «بی
کــه مدیریــت بــر آن اســاس می کوشــد 
ــزارش را  ــورد گ ــص م ــود های خال س
ــر ایــن  ــل ب همــوار ســازد. نخســتین دلی
فــرض اســتوار اســت کــه یــک جریــان 
انتظــارات  می توانــد  ســود  ثابــت 
ذهنــی ســرمایه گــذار را نســبت بــه 
نتایــج احتمالــی ســود و ســهام آتــی 
ــر  ــه ب ــد در نتیج ــرار ده ــر ق ــت تأثی تح
ــوب  ــری مطل ــرکت اث ــهام ش ارزش س
ــک کل  ــزان ریس ــرا می ــذارد، زی می گ

شــرکت را کاهــش می دهــد.
بیــدل مــن دومیــن انگیــزه را بــرای 
هموارســازی، توانایــی مقابلــه بــا ماهیت 
ادواری بــودن ســود و کاهــش احتمالی 
همبســتگی بــازده مــورد انتظار شــرکت 
می دانــد  بــازار  مجموعــه  بــازده  بــا 
تــا آنجــا کــه عــادی  و می گویــد:« 
شــدن موفقیــت آمیــز و تــا میزانــی کــه 
ــس  ــش کواریان ــذاران کاه ــرمایه گ س
بــازده ســهم و بــازده بــازار را تشــخیص 
داده و در فرآینــد ارزش یابــی شــان 
هموارســازی  می دهنــد،  دخالــت 
ــرات ســودمندی  روی ارزش ســهام، اث
خواهــد داشــت» )آقایــی  و  کوچکــی، 

.)1374
در واقــع هموارســازی ســود، ناشــی 
ــه  ــت ک ــاز اس ــن نی ــه ای ــاس ب از احس
عــدم  پدیــده  می خواهــد  مدیریــت 
و  نمایــد  خنثــی  را  محیــط  اطمینــان 
را  ســازمان  عملکــرد  نوســان  های 
کــه ناشــی از چرخــه میــان دوره ای 
ــت،  ــاد اس ــق و کس ــر رون ــی ب ــه مبتن ک

کاهــش دهــد.
دالیــل بیــدل مــن در تحقیقــی کــه 
ســال  در  همکارانــش  و  میچلســون 
1999 انجــام دادنــد تأییــد شــد. تحقیــق 
آنهــا نشــان می دهــد کــه هموارســازی 
ســود بــر بــازده ســهام شــرکت هــا 
ــود های  ــه س ــازار ب ــته و ب ــر گذاش تأثی
همــوار پاســخ مثبــت نشــان می دهــد 

.)9991  ، همــکاران  و  )میچلســون 
امــا تحقیقــی کــه بــه بررســی تأثیــر 
هموارســازی ســود بــر بــازده ســهام 
شــرکت  های پذیرفتــه شــده در بــورس 
ــت،  ــه اس ــران پرداخت ــادار ته اوراق به
نتایــج  اســت.  داده  دیگــری  نتیجــه 
تحقیــق مشــخص کــرده اســت کــه 
شــرکت  درصــد   03/5 مجمــوع  در 
هایــی کــه متغیــر هموارســازی در آنهــا 
بــرای دوره زمانــی 1374-1379 مــورد 
مطالعــه قــرار گرفتــه، هموارســازند. 
مذکــور  تحقیــق  نتایــج  اســاس  بــر 
تهــران،  بهــادار  اوراق  بــورس  در 
هموارســازی را نمــی تــوان ابــزاری 
مؤثــر بــر بــازده ســهام شــرکتها دانســت 

دیگــران، 1382(. و  قائمــی   (
عنــوان  بــا  تحقیقــي   1384 ســال  در 
بیــن  همبســتگي  رابطــه  بررســي 
ــزوده  ــي و ارزش اف ــبت های  کارای نس
اقتصــادي در بخــش صنایــع غذایــي 
شــرکت های  پذیرفتــه شــده در بــورس 
گرفتــه  انجــام  تهــران  بهــادار  اوراق 
ــون  ــس از آزم ــق پ ــج تحقی ــت. نتای اس
ــت  ــب اس ــن مطل ــر ای ــات بیانگ فرضی
کــه بیــن نســبت های  کارایــي و ارزش 
رابطــه  هیچگونــه  اقتصــادي  افــزوده 
معنــي داري وجــود نــدارد )حــراف 

عموقیــن1384(2. 
همانطــور کــه گفتــه شــد هموارســازی 
نمایندگــی  تئــوری  غالــب  ســود در 
فــرض  اولیــن  می شــود.  تعریــف 
تئــوری نمایندگــی ایــن اســت کــه 
ــخصی  ــع ش ــب مناف ــر حس ــخاص ب اش
خــود عمــل می کننــد در حالــی کــه 
ــی دوره ی  ــاً در تمام ــع لزوم ــن مناف ای
بــا منافــع شــرکتها همســو و همســان 
نیســت. فــرض بــا اهمیــت دیگــر تئوری 
ــرکت در  ــتن ش ــرار داش ــی، ق نمایندگ
اســت  قــراردادی  ارتباطــات  تقاطــع 
کــه میــان مدیریــت، ســرمایه گــذاران، 
اعتباردهنــدگان و دولــت وجــود دارد.
تئــوری  فرضیه  هــای  از  یکــی 

ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــی حاک نمایندگ
مدیریــت ســعی در حداکثــر نمــودن 
هــدف  ایــن  دارد کــه  منافــع خــود 
ــر  ــا حداکث ــو ب ــان و همس ــاً همس لزوم
در  نیســت.  شــرکت  ارزش  کــردن 
حالــی کــه مدیریــت ســعی می کنــد 
حقــوق و مزایــای خــود را بــه حداکثــر 
ممکــن برســاند، امــا ناگزیــر بایــد ایــن 
ــت  ــش قیم ــوب افزای کار را در چارچ
ــز مــد نظــر  اوراق بهــادار شــرکت را نی
ــزه اصلــی  داشــته باشــد. اگــر چــه انگی
عملکــرد  بهبــود  معمــوالً  مدیریــت 
اســت امــا ممکــن اســت مدیریت ســعی 
از روش هــای  انتخــاب آن دســته  در 
حســابداری داشــته باشــد کــه ســود 
شــرکت را در آینــده نزدیــک افزایــش 
ــن  ــاال رفت ــب ب ــود موج ــه خ ــد ک ده
حقــوق و مزایــای مدیــران می شــود. 
در ایــن قبیــل مــوارد، امــکان دارد کــه 
تصمیمــات مدیــران، همســو بــا عالیــق 
و منافــع ســهامداران نباشــد )شــباهنگ، 

.)1387

ابعاد هموارسازی سود
ابعــاد  از  مقصــود  کلــی،  طــور  بــه 
روش  یــا  ابــزار  ســود  هموارســازی 
ــه وســیله آن اعــداد  هایــی اســت کــه ب
یکســان  ســود  بــه  مربــوط  ارقــام  و 
می شــود. بارنــز و همــکاران تفــاوت 
بــه  را  هموارســازی  روش  ســه  بیــن 

صــورت زیــر بیــان نمــوده انــد:
وقــوع  طریــق  از  هموارســازی   -1
رویدادهــا و )یــا( شــناخت و ثبــت آن:
ــای  ــان معامله  ه ــد زم ــت می توان مدیری
واقعــی را بــه گونــه ای تعییــن کنــد 
ــورد گــزارش  ــد م ــر درآم ــا  ب کــه آنه
ــه در طــول  ــن گون ــد و بدی ــر بگذارن اث
زمــان نوســان هــا را مهــار کنــد. در 
طبــق  زمــان  تعییــن  مــوارد،  بیشــتر 
ــا  ــوع رویداده ــرای وق ــزی ب ــه ری برنام
ــع  ــق و توســعه( تاب ــه تحقی ــد هزین )مانن
مقــررات حســابدرای اســت کــه بــر 
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فرآینــد شــناخت و ثبــت ایــن رویدادها 
ــت. ــم اس حاک

2- هموارســازی از طریــق تخصیــص 
فــرض  بــا  زمانــی:  دوره  هــای  بــر 
ــن  ــداد و شــناخت وثبــت ای وقــوع روی
ــن دوره  ــرای تعیی ــت ب ــداد، مدیری روی
هایــی کــه تحــت تأثیــر مقادیــر کمــی 
از  می گیرنــد،  قــرار  رویدادهــا  ایــن 
اختیــارات زیــادی برخــوردار اســت 
و می توانــد بــر آنهــا اعمــال کنتــرل 

ــد. نمای
3- هموارســازی از طریــق طبقــه بنــدی 
ــه  ــازی طبق ــن رو، آن را هموارس )از ای
آمــار  کــه  هنگامــی  می نامنــد(:  ای 
و ارقــام موجــود در مــورد مدیریــت 
ســود و زیــان، بــه غیــر از ســود خالــص 
)پــس از کســر همــه هزینــه هــا از همــه 
هموارســازی  موضــوع  درآمدهــا( 
اقــالم  می توانــد  مدیریــت  باشــد، 
طبقــه  را  ســود  اجــزای  بــه  مربــوط 
بنــدی نمایــد و بدیــن وســیله تغییــرات 
مربــوط بــه دوره زمانــی متعلــق بــه 
ایــن آمــار را کاهــش دهــد )آقایــی 

.)1375 وکوچکــی، 
مدیــره  هیئــت  رئیــس  آرتولویــت، 
کمیســیون بــورس اوراق بهــادار بــر 
شــرکت  های  کــه  اســت  بــاور  ایــن 
ــت  ــال مدیری ــرای اعم ــام ب ــهامی ع س
روش  شــش  از  شــرکت  ســود  بــر 
ــتفاده  ــه اول( اس ــابداری )در مرحل حس

ــد: ــرده ان ک
ــی  ــام ناش ــع ارق ــش از واق ــه بی 1- ارائ
از تغییرهــا، بــا هــدف پــاک کــردن 

ترازنامــه.
2- طبقــه 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.
3- ایجــاد بدهی  هــای ســنگین بــرای 
شــناخت هزینــه هــا در آینــده )ایــن 
بدهــی هــا بــه عنــوان بخشــی از خریــد 

وســیله  بدیــن  و  می شــوند(  ثبــت 
خالــص  ســود های  ســاختن  مصــون 

آینــده.
4- اســتفاده از مفروضــات غیــر واقعــی 
بــرای بــرآورد بدهــی هــا، در مــورد 
فــروش،  برگشــت  ماننــد  اقالمــی 
هزینه  هــای  وام،  از  ناشــی  زیان  هــای 
تضمیــن )خدمــات پــس از فــروش( 
بــه گونــه ای کــه بتــوان در یــک دوره 
کــردن  معکــوس  طریــق  از  آینــده 
تعهــدات بلندمــدت ســود خالــص را 

بهبــود بخشــید.
5- گنجانــدن اشــتباه  های عمــدی در 
ــکان  ــه عــدم ام ــر شــرکت و توجی دفات
در اصــالح ایــن خطاهــا بــر اســاس 
ــر  ــه مقادی ــن ک ــر ای ــی ب ــتدالل مبن اس

ــتند. ــت نیس ــز اهمی حائ
6- شناســایی و ثبــت درآمــد پیــش 
ــد  ــل درآم ــد تحصی ــه فرآین ــن ک از ای

کامــل شــود )بلکویــی، 1381(.

روش شناسی تحقيق 
-روش تحقیق

توصیفــی  تحقیــق  حاضــر،  تحقیــق 
مبتنــی بــر تحلیــل رگرســیون اســت کــه 
ــي   داده  ــل ترکیب ــاس روش تحلی براس
ــورد مســاله  ــه بررســي موضــوع م ــا ب ه

ــردازد. ــي پ م

جامعه آماری
از  تحقیــق  ایــن  آمــاری  ی  جامعــه 
شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس 
ــادار تهــران تشــکیل می شــود  اوراق به
ایــن شــرکتها  تعــداد  کــه مجموعــاً 

می باشــد. شــرکت   324 حــدوداً 

روش نمونه گيری
در گاهــی مــوارد انتخــاب بــه صــورت 
تصادفــی یــا غیرتصادفــی مشــکل و 
مــوارد غیرممکــن  بعضــی  حتــی در 
اســت. در چنیــن شــرایطی، پژوهشــگر 
ــتفاده  ــترس اس ــری در دس ــه گی از نمون

.)1385 )دالور،  می کنــد 
لــذا شــرکت هایــی کــه دارای شــرایط 
زیــر می باشــند مــورد بررســی قــرار 

ــد: گرفتن
ــال 1384 در  ــدای س ــل از ابت 1- حداق
ــه  ــران پذیرفت ــادار ته ــورس اوراق به ب

شــده باشــد.
جهــت  نیــاز  مــورد  اطالعــات   -2
متغیرهــا تحقیــق در مــورد آن شــرکتها، 
دســترس  در  تحقیــق  دوره  طــول  در 

ــد. باش
خدماتــی،  شــرکت های  جــزء   -3
تأمیــن مالــی و ســرمایه گــذاری نباشــد. 
ســاختار  دارای  شــرکتها  ایــن  زیــرا 
ســرمایه متفاوتــی از ســایر شــرکت های 

ــتند. ــدی هس تولی
شــرکت های  ســهام  معامــالت   -4
طــی ســال های مــورد مطالعــه وقفــه 

باشــد. نداشــته  معامالتــی 
5- ســال مالــی شــرکت مختــوم بــه 
اســفند مــاه 92 باشــد و شــرکت در 
را  خــود  ســال  مطالعــه  مــورد  دوره 

تغییــر نــداده باشــد.

ــوه  ــاز و نح ــورد ني ــات م اطالع
ــات ــع آوری اطالع جم

در ایــن تحقیــق اطالعــات بــه روش 
ــد،  ــده ان ــع آوری ش ــه ای جم کتابخان
مربــوط  اطالعــات  کــه  طــوری  بــه 
اســتفاده  بــا  نظــری  چارچــوب  بــه 
قبیــل  از  ای  کتابخانــه  مطالعــات  از 
کارشناســی  نامــه  پایــان  مطالعــه 
مالــی،  تحقیقــات  مجــالت  ارشــد، 
ــی  ــابداری و حسابرس ــی های حس بررس
در  نشــریات  و  مجــالت  همچنیــن  و 
زمینــه تحقیــق و بخــش عمــده ای از 
طریــق جســتجو در اینترنــت و مراجعــه 
ــه مراکــز علمــی دانشــگاهی صــورت  ب
مــورد  اطالعــات  می شــود.  پذیرفتــه 
بررســی و آزمــون  بــه منظــور  نیــاز 
فرضیــه هــا بــا اســتفاده از صورت هــای 
ــدی پذیرفتــه  ــرکت  های تولی ــی ش مال
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شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران و 
ــرم افــزار ره آورد نویــن، و لوح  هــای  ن
صورت  هــای  تصویر هــای  فشــرده 
ــورس  ــایت  های ب ــق س ــی و از طری مال
اســتخراج  تهــران  بهــادار  اوراق 

می گــردد. 

روش اجرای تحقيق
مــورد  آزمون  هــای  ســری  اولیــن 
اســتفاده، آزمــون تفکیــک شــرکت 
ــد از  ــی کــه هموارســازی کــرده ان های
ــد،  ــاز می باش ــرکت  های غیرهموارس ش
از  اســتفاده  بــا  تفکیــک  ایــن  کــه 
ــد  ــکل انجــام می شــود. بع ــای ای مدل  ه
ــددی  ــدار ع ــه، مق ــن مرحل ــام ای از انج
ــرای هــر دو  ــزوده اقتصــادی ب ارزش اف
گــروه شــرکت هایی کــه هموارســازی 
انــد،  نکــرده  یــا  انــد  کــرده  ســود 

می شــود. محاســبه 

متغير هــای  گيــری  انــدازه 
تحقيــق

شــرکت  های  تفکیــک  الــف( 
ســود غیرهموارســاز  از  هموارســاز 
منظــور  بــه  حاصــل  پژوهــش  در 
ســود  رفتارهموارســازی  شناســایی 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــکل اس ــدل ای از م
ایــن شــاخص قــادر بــه شناســایی تمــام 
شــرکتهایی کــه هموارســازی ســود 
ــه بیــان  تــالش می کننــد، نمــی باشــد. ب
ــه  ــدام ب ــا در اق ــرکت ه ــر ش ــر اگ دیگ
هموارســازی ســود تــا حــدودی یــا 
ــن  ــای ای ــر مبن ــق باشــند، ب ــاًل ناموف کام
غیرهموارســاز  عنــوان  بــه  شــاخص 
ــن  ــد ای ــدی می شــوند. هــر چن ــه بن طبق
ــه  ــه کاران ــدگاه محافظ ــخصه از دی مش
ــرا شــرکت  ــت تلقــی می شــوند، زی مثب
هایــی کــه بــر ایــن مبنــا هموارســاز 
طبقــه بنــدی شــده انــد بــا ضریــب 
اطمینــان باالیــی هموارســاز هســتند. بــه 
ــام ویژگــی  ــه تم ــا توجــه ب ــر حــال ب ه
ــای  ــایر معیار ه ــا س ــه ب ــا و در مقایس ه

هموارســازی ســود، شــاخص ایــکل 
ــاری  ــه، معی ــن مطالع ــداف ای ــرای اه ب
اگــر  می گــردد.  تلقــی  قبــول  قابــل 
ــطوح  ــی از س ــل در یک ــرکتی حداق ش
خالــص،  یــا  ناخالــص  عملیاتــی، 
بــه  تحقیــق  ایــن  باشــد،  هموارســاز 
نظرگرفتــه  در  هموارســاز  عنــوان 

خواهــد شــد.
در ایــن تحقیــق بــه دالیــل زیــر از مــدل 

ایــکل اســتفاده شــده اســت:
1- مــدل ایــکل بــرای پیــش بینــی ســود 
ــی  ــاوت ذهن ــه قض ــه ب ــرآورد هزین و ب

متوســل نمــی شــود.
2- مــدل ایــکل بجــای اینکــه تاثیــر هــر 
ــه در  ــده را جداگان ــر هموارکنن دو متغی
نظــر بگیــرد، تاثیــر چنــد متغیــر را توأمــاً 

ــوار ، 2001(. ــد )ان لحــاظ می کن
 CV در ایــن مــدل از ضریــب تغییــرات
یــا ضریــب پراکندگــی یــا تغییرپذیــری 
نســبی  شــاخص  های  از  یکــی  کــه 
ــتفاده  ــد، اس ــت می آی ــه دس ــن ب میانگی
ــدل  ــری م ــوب نظ ــت. چارچ ــده اس ش
ایــکل، موسســه هموارســاز را بــه عنوان 
واحــدی تعریــف می کنــد کــه چندیــن 
ــه  ــه ای ب ــه گون ــابداری را ب ــر حس متغی
تاثیــرات  برآینــد  کار می گیــرد کــه 
ــل  ــه حداق ــود را ب ــانات س ــا، نوس آنه
مــدل  ایــن  طبــق  برســاند.  ممکــن 
شــرکتی بــه عنــوان هموارســاز شــناخته 
پراکندگــی  ضریــب  کــه  می شــود 
ــص،  ــود ناخال ــک دوره س ــرات ی تغیی
ــر  ــص ب ــود خال ــا س ــی ی ــود عملیات س
ضریــب پراکندگــی تغییــرات یــک 
بــه  باشــد،  کوچکتــر  فــروش  دوره 
ــازی  ــاخص هموارس ــر ش ــارت دیگ عب

بــه شــرح ذیــل محاســبه می شــود:
 

کــه در ایــن مــدل      ضریب پراکندگی 
تغییــرات ســود در شــرکت i  ام در بازه 
زمانــی تحقیــق و     ضریــب پراکندگــی 
ــرکت i  ام در  ــروش در ش ــرات ف تغیی
بــازه زمانــی تحقیــق می باشــد. اگــر                          

را  خــود  ســود  شــرکت  cccباشــد، 
همــوار نکــرده  اگــر      باشــد، شــرکت 

ســود خــود را همــوار نمــوده اســت.
طــور  بــه  مــدل،  ایــن  در  هــدف 
مصنوعــی  هموارســازی  مشــخص 
ــی  ــازی طبیع ــد. هموارس ــود می باش س
یــا  اقــدام  هیــچ  بــه  اصــوالً  ســود، 
نــدارد.  ارتبــاط  مدیریتــی  تصمیــم 
همچنیــن هموارســازی واقعــی ســود 
ــادی  ــت اقتص ــک وضعی ــر ی ــز بیانگ نی
ــی  ــن بررس ــدوده ای ــه در مح ــت ک اس
مقابــل  در  امــا  گیــرد.  نمــی  قــرار 
ــان  ــع بی هموارســازی مصنوعــی در واق
کننــده اعمــال عمــدی مدیریــت بــرای 
ــزارش  ــود های گ ــی س ــری  های زمان س
ــکاری  ــور آش ــه ط ــه ب ــت ک ــده اس ش
واقعیت  هــای  ارائــه  در  انحــراف  بــه 
ــر  ــوع دیگ ــد. موض ــادی می انجام اقتص
تاکیــد  مــورد  اســت  کــه ضــروری 
قــرار گیــرد ایــن اســت کــه چارچــوب 
ــایی  ــرای شناس ــاً ب ــکل، صرف ــری ای نظ
هموارســازی  بــرای  کــه  مؤسســاتی 
ــه  ــق ب ــا موف ــد ام ــالش می کنن ــود ت س
ــود  ــد ب ــوند، نخواه ــی ش ــام آن نم انج

.)1386 )مشــایخی، 
 

 EVA ب( ارزش افزوده اقتصادی
بــرای محاســبه ارزش افــزوده اقتصــادی 

از فرمــول زیــر اســتفاده شــده اســت:
EVA= )r-c(*Capital

 = نرخ بازده سرمایه
 = نرخ هزینه سرمایه

بدهی  هــای  ســرمایه+  معادل هــای 
ســرمایه+  اقــالم  ســایر  دار+  بهــره 
CAPITAL عــادی=  ســهام  ســرمایه 

افــزوده  انــدازه گیــری ارزش  بــرای 
اقتصــادی الزم اســت ابتــدا اجــزای آن 
ــول  ــپس در فرم ــود و س ــف نم را تعری

ــود. ــن نم جایگزی
:r 1-1 نرخ بازده سرمایه

نــرخ بــازده ســرمایه از روبــرو به دســت 
ــد: می آی
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r=NOPAT/CAPITAL

بــرای محاســبه نــرخ بــازده ســرمایه 
ــرد  ــوان از دو رویک ــادی )r( می ت اقتص
اســتفاده  مالــی  تأمیــن  و  عملیاتــی 
نمــود کــه در ایــن تحقیــق از رویکــرد 
عملیاتــی اســتفاده شــده اســت. الزم 
بــه یــادآوری اســت کــه اســتفاده از 
هــر دو رویکــرد بــه نتایــج مشــابهی 
ــود  ــاس س ــن اس ــر ای ــید. ب ــد رس خواه
اقتصــادی و ســرمایه بــکار گرفتــه شــده 
بــه صــورت زیــر محاســبه می شــود:

)کاهــش(  افزایــش   + تعدیــالت 
صرفــه  ســرمایه  معادل هــای 
 - بهــر  هزینــه  مالیاتــی  جویی  هــای 
 = ســود حســابداری   + بهــره  هزینــه 

N O PAT

بــه منظــور محاســبه ســود اقتصــادی 
ــای  ــان واحد ه ــود و زی ــزارش س از گ
تجــاری رقــم ســود ویــژه پــس از کســر 
مالیــات، اســتخراج و مبالــغ مربــوط 
ــق و  ــه تحقی ــوزش، هزین ــه آم ــه هزین ب
توســعه، هزینــه تبلیغــات مربــوط بــه هــر 

ــردد.  ــه می گ ــه آن اضاف ــال ب س
مربــوط  مبالــغ  مــورد  در  همچنیــن 
خدمــات  بازخریــد  حســاب های  بــه 
کارکنــان، ذخیــره مطالبــات مشــکوک 
ارزش  کاهــش  ذخیــره  الوصــول، 
ارزش  کاهــش  ذخیــره  موجودیهــا، 
ــده  ــن مان ســرمایه گذاریهــا، تفــاوت بی
حســابها  دوره  آخــر  و  دوره  اول 
محاســبه شــده و ســپس بــه منظــور 
محاســبه ســود اقتصــادی بــه رقــم ســود 

می شــود. اضافــه  ویــژه 

نرخ هزينه سرمايه ای
بــر اســاس رویکــرد عملیاتــی، ســرمایه 
ــر  ــا Capital براب ــده ی ــه ش ــه کار گرفت ب
ســرمایه  ناخالــص  جمــع  بــا  اســت 
خالــص  و   )NWC( گــردش  در 
منظــور  بــه   WK ثابــت  دارایی  هــای 
ــر  ــه خاط ــادی ب ــرمایه اقتص ــبه س محاس
ــام  ــرمایه انج ــدل س ــر مع ــود ذخای وج

تعدیالتــی بــر روی خالــص ســرمایه 
ایــن  می باشــد.  الزامــی  گــردش  در 
اضافــه  از  اســت  عبــارت  تعدیــالت 
نمــودن ذخیــره مطالبــات مشــکوک 
ارزش  کاهــش  ذخیــره  الوصــول، 
ــان  ــای پای ــره مزای ــا، ذخی ــودی ه موج
ارزش  کاهــش  ذخیــره  و  خدمــت 
ــول  ــی فرم ــه عبارت ــا ب ــرمایه گذاریه س

می شــود. اشــاره  ذیــل  عملــی 

کل   - بهــره  بــدون  بدهی  هــای 
Capi t a l ییهــا= ا ر دا

+ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
+ هزینه تحقیق توسعه

+ هزینه تبلیغات
+ ذخیره کاهش ارزش موجودیها

+ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
+ ذخیره مزایای پایان خدمت

ــه ســرمایه از  ــرخ هزین ــرای محاســبه ن ب
روش میانگیــن مــوزون هزینــه ســرمایه 
ــا توجــه  )WACC( اســتفاده شــده کــه ب
بــه تعریف  هــای انجــام شــده هزینــه 
ســرمایه شــامل کلیــه هزینه  هــای تأمیــن 
مالــی واحــد تجــاری اعــم از هزینــه 
بهــره وام هــا و بــازده مــورد انتظــار 
ــی در  ــه همگ ــد ک ــهامداران می باش س
ــه ســرمایه  ــوزون هزین ــن م ــرخ میانگی ن
کــه  می شــوند  خالصــه   )WACC(
بــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه 
ــود  ــدم وج ــه ع ــه ب ــا توج ــود )ب می ش

ــاز(. ــهام ممت س

 
 WACC بدیــن ترتیــب محاســبه نــرخ
ــرخ  ــتقراض و ن ــه اس ــه هزین ــط ب ــه فق ن
ــاز  ــهامداران نی ــار س ــورد انتظ ــازده م ب

دارد.
بلکــه بــه وزن هــر کــدام از ایــن اجــزاء 
در ســاختار ســرمایه واحــد تجــاری 
 Vd ــاال ــول ب ــد اســت در فرم ــز نیازمن نی
معــادل ارزش دفتــری بدهی  هــای بهــره 

دار و Ve معــادل ارزش دفتــری حقــوق 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــهام در نظ ــان س صاحب

اســت.
ــره دار از  ــای به ــری بدهی  ه ارزش دفت
ــی بدســت  ــن ترازنامــه هــر ســال مال مت
ــده  ــم در برگیرن ــن رق ــت ای ــده اس آم
بدهی  هــای بلندمــدت بانکــی و رقــم 
تســهیالت کوتــاه مــدت منــدرج در 
می باشــد  جــاری  بدهی  هــای  طبقــه 
و  پرداختنــی  حســاب های  شــامل  و 
پیــش دریافتهــا ازمشــتریان نمــی باشــد 
بانکــی  تســهیالت  فقــط  بعبارتــی 
ــدت  ــاه و بلندم ــم از کوت ــره دار اع به

ــت. ــوده اس ــر ب موردنظ
ــه ســرمایه بخــش بدهــی  محاســبه هزین
و نــرخ هزینــه بدهــی )kd( از تقســیم 
هزینــه مالــی هــر ســال بــر بدهــی بهــره 

ــت. ــده اس ــبه ش ــال محاس دار آن س

محاسبه هزينه سرمايه عادی
در ایــن تحقیــق یکــی از بخش هــای 
ــه  ــن هزین ــبه، تعیی ــورد محاس ــم و م مه
ســرمایه بخــش ســهام عــادی اســت 
یعنــی نــرخ بازده مــورد نظر ســهامداران 
شــرکت و بــرای محاســبه آن روش های 
متفاوتــی وجــود دارد. امــا روشــی کــه 
مبتنــی  روش  دارد  کاربــرد  بیشــتر 
بــر الگــوی قیمــت گــذاری دارایــی 
بــه  بــا توجــه  ســرمایه ای می باشــد. 
صــورت  بررســی  های  و  مطالعــات 
 )B( سیســتماتیک  ریســک  و  گرفتــه 
اکثــر شــرکت هــا منفــی یــا اعــداد 
نزدیــک بــه صفــر بدســت آمــده اســت 
ــه خاطــر ایــن مشــکل و ســایر مــوارد  ب
بیــان شــده در فصــل دوم عمــاًل از ایــن 
ــق  ــن تحقی ــد. در ای ــتفاده نش روش اس
ــه ســهام عــادی از  ــرای محاســبه هزین ب
ــازده ســود تقســیمی  ــر ب ــی ب روش مبتن
ــی  ــا روش مبتن ــرخ رشــد ی ــه ن ــه اضاف ب
ــده  ــان نقــدی آین ــر ارزش فعلــی جری ب
ــن  ــرای ای ــد. در اج ــه ش ــه کار گرفت ب
ــار  ــورد انتظ ــد م ــرخ رش ــد ن روش بای
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شــرکت )g( بــر بــازده مــورد انتظــار 
ــود: ــه نم ــیمی اضاف ــود تقس س

 

ــازده  ــی ب ــه راحت ــوان ب ــا می ت در اینج
ــبه  ــیمی را محاس ــود تقس ــل از س حاص

ــود. نم

:g محاسبه نرخ رشد
ــروش و  ــل ف ــی مث ــرخ رشــد متغیرهای ن
ســود تقســیمی از جملــه ارقامــی هســتند 
اوراق  ارزش  تعییــن  فرآینــد  کــه در 
بهــادار مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
از ایــن رو حائــز اهمیــت اســت کــه 
تاریخــی  رشــد  نــرخ  بتوانــد  فــرد 
را محاســبه کنــد. زیــرا نــرخ رشــد 
ــرای  ــت ب ــازی اس ــه آغ ــی نقط تاریخ

محاســبه نرخ  هــای رشــد آینــده.
ــرخ  ــبه ن ــرای محاس ــق ب ــن تحقی در ای
میانگیــن  آمــاری  روش  از  رشــد 
ــرض  ــت. ف ــده اس ــتفاده ش ــی اس هندس
ــا ارزش  ــت ب ــر اس ــه V0 براب ــم ک کنی
متغیــر در ســال صفــر وVt  برابــر اســت 
بــا ارزش آن متغیــر در ســال t و فــرض 
ــن  ــا میانگی ــت ب ــر اس ــه g براب ــم ک کنی
ــه  ــن رو معادل ــاالنه از ای ــد س ــرخ رش ن

ــت: ــم داش ــر را خواهی زی

 

در ایــن معادلــه g برابــر بــا میانگیــن 
کــه  می باشــد  رشــد  نــرخ  هندســی 
رشــد  نــرخ  عبــارت  از  می توانیــم 
مرکــب یــا میانگیــن هندســی نرخ رشــد 
اســتفاده کنیــم. و در اینجــا تنهــا دو 
ــم  ــرار می دهی ــه ق ــورد توج ــر را م متغی
ــر  ــن دو متغی ــن ای ــر بی ــی مقادی و تمام
امــر  همیــن  می گیریــم.  نادیــده  را 
ــورد  ــر را م ــد متغی ــرخ رش ــد ن می توان
بــرای  نمایــد.  مخــدوش  را  بحــث 
ــران  ــل گ ــئله ای تحلی ــن مس ــل چنی ح

معمــوالً نــرخ رشــد عــادی شــرکت هــا 
ــن اســت  ــد روش ای را محاســبه می کنن
ــرای هــر ســال  کــه ارزش ایــن متغیــر ب
ــادی  ــای غیرع ــه رویداد ه ــه ب ــا توج ب
)جهانخانــی،1387(. گــردد.  تعدیــل 

بــر  مبتنــی  روش  طریــق  از   ks پــس 
نقــدی  جریان هــای  فصلــی  ارزش 
ــبه  ــوردون محاس ــا گ آینــده )DCF( ی

ــد.  ش
محاســبه g از طریــق نــرخ رشــد تاریخی 
ــن هندســی انجــام شــد. Kd از  و میانگی
ــال  ــر س ــی ه ــه مال ــدار هزین ــیم مق تقس
بــه بدهــی بهــره دار بــه دســت می آیــد 
ــی  ــای مال ــات از صورت ه ــرخ مالی و ن
ــه دســت  ــراه آن ب و یادداشــت های هم

آمــده اســت.

روش های آماری
ــش  ــن پژوه ــه ای ــی فرضی ــرای بررس ب
در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت  های 
ــه دو  ــران را ب ــادار ته ــورس اوراق به ب
ــود  ــاز س ــرکت های هموارس ــروه ش گ
ــود  ــازی س ــه هموارس ــرکتهایی ک و ش

ــم. ــه ای ــر گرفت ــد در نظ ــرده ان نک
ــاداری  ــطح معن ــن س ــر گرفت ــا در نظ ب
فرمــول  از  اســتفاده  بــا  و  مطلــوب 
ــرای  ــا را ب ــه ه ــم نمون ــران» حج «کوک
دو گــروه شــرکت های هموارســاز و 
غیرهموارســاز مشــخص خواهیــم کرد. 
 )EVA( ســپس، ارزش افزوده اقتصــادی
ــور را همانطــور کــه  هــر دو گــروه مزب
نظــر  از  تحلیلــی  مــدل  قســمت  در 
ــرد. در  ــم ک ــبه خواهی ــت محاس گذش
از آزمــون  بهــره گیــری  بــا  نهایــت 
مقایســه میانگیــن دو جامعــه بــه بررســی 
ــم  ــش خواهی ــه پژوه ــاداری فرضی معن

پرداخــت.
فرضیــه آمــاری ایــن تحقیــق نیــز بدیــن 

صــورت ارائــه شــده اســت:
که در آن:

 

اقتصــادی  افــزوده  ارزش   =  
هموارســاز شــرکت های 

اقتصــادی  افــزوده  ارزش   =  
غیرهموارســاز شــرکت های 

آمــار ایــن آزمــون T-Student خواهــد 
ــه    ــاره در ناحی ــن آم ــر ای ــه اگ ــود ک ب
قــرار بگیــرد فــرض آمــاری صفــر و در 
غیــر ایــن صــورت فــرض آمــاری یــک 

پذیرفتــه خواهــد شــد.

بيرونــی  و  درونــی  اعتبــار 
تحقيــق

اعتبار درونی
اعتبــار درونــی بررســی ایــن ســؤال 
ــاً  ــتقل واقع ــر مس ــا متغی ــه آی ــت ک اس
ــرده  ــاد ک ــر ایج ــته تغیی ــر وابس در متغی

اســت؟ 
اعتبار بیرونی

1- ایــن تحقیــق در دوره  هــای رونــق و 
رکــود اقتصــادی انجــام گرفتــه اســت، 
شــرایط  جملــه  از  بســیاری  عوامــل 
سیاســی ایــران و جهــان، مســائل پیــش 
دولــت  کالن  سیاســت  های  در  رو 
همچــون خصوصــی ســازی و ... وجــود 
ــج  ــه نتای ــد منجــر ب ــد کــه می توانن دارن
متفاوتــی بــرای ســالهایی بــه غیــر از 
دوره مــورد بررســی گردنــد. از ایــن رو 
ــا  ــد ب ــه ســایر ســالها بای تســری نتایــج ب
ــرایط  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــاط و ب احتی

ــرد. ــورت گی ــادی ص ــی و اقتص سیاس
در  شــده  انتخــاب  شــرکت  های   -2
وجــود  اســاس  بــر  پژوهــش  ایــن 
ــه،  ــورد مطالع ــرای دوره م ــات ب اطالع
ــن دوره و نداشــتن  ــه در ای انجــام معامل
توقــف معامالتــی طوالنــی مــدت طــی 
ــل  ــایر عوام ــر و س ــورد نظ ــال های م س
بنابرایــن  اســت.  گرفتــه  صــورت 
ایــن شــرکتها لزومــاً نــه معــرف کل 
نــه  و  تهــران  بــورس  شــرکت های 
اقتصــادی  واحد هــای  کل  معــرف 
ایــن  از  می باشــند.  در کشــور  فعــال 
رو تســری نتایــج بــه ســایر شــرکتها  
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تجزيه و تحليل داده ها
بررسی فرضیه تحقیق

ــرکت های  ــادی ش ــزوده اقتص ارزش اف
ــزوده اقتصــادی  هموارســاز از ارزش اف
ــور  ــه ط ــاز ب ــرکت های غیرهموارس ش
معنــاداری کمتــر اســت. فرضیــه آماری 
ــه  ــز بدیــن صــورت ارائ ایــن تحقیــق نی

شــده اســت.
که در آن:

 
اقتصــادی  افــزوده  ارزش   =  

هموارســاز شــرکت های 
اقتصــادی  افــزوده  ارزش   =  
غیرهموارســاز شــرکت های 

ــون  ــه از آزم ــن فرضی ــرای بررســی ای ب
ــتفاده  ــه  اس ــن دو جامع ــه میانگی مقایس
خواهیــم کــرد. بــا توجــه بــه حجــم 
ــد  ــه ح ــن قضی ــر گرفت ــه و در نظ نمون
مرکــزی آمــاره آزمــون عبــارت اســت 
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انجــام گیــرد. بــا احتیــاط  می بایســت 
نمودار 1( مدل تحلیلی تحقیق

از:

 

از آنجــا کــه ســطح معنــاداری آزمــون 
ــزرگ می باشــد در نتیجــه  ــون  )sig( ب ل
ــه  ــا پذیرفت ــس ه ــری واریان ــرض براب ف

ــرض  ــه ف ــی ک ــود و از نتایج می ش
بــرای واریانــس هــا را بــرای دو گــروه 
ــود  ــتفاده می ش ــد اس ــه ان ــر گرفت در نظ



)جدول شماره2(.
جــدول 2 نتایــج خروجــیspss  آزمــون 

فرضیــه تحقیــق

19

متغیر هــای تحقیــق بــه نرمــال بــودن 
باقیمانده  هــای مــدل می انجامــد، الزم 
ــال  ــدل نرم ــردازش م ــل از پ ــت قب اس

شــود. کنتــرل  آن  بــودن 
ــون  ــل آزم ــرض مقاب ــر و ف ــرض صف ف

ــت: ــر اس ــورت زی ــی بص نرمالیت
          : داده هــا بــرای متغیرهــا از توابــع 

نرمــال پیــروی می کنــد.
          : داده هــا بــرای متغیرهــا از توزیــع 

نرمــال پیــروی نمــی کند.

ــون  ــاال از آزم ــرض ب ــون ف جهــت آزم
اســتفاده  اســمیرنوف  کلمگــروف- 
ــرگاه  ــون ه ــن آزم ــت. در ای ــده اس ش
ســطح معنــاداری کمتــر از 5 درصــد 
باشــد فــرض صفــر در ســطح 59 درصد 
اطمینــان رد می شــود. در صــورت رد 
فــرض صفــر از تبدیــالت بــرای نرمــال 
ــر  ــا اســتفاده می شــود. ب نمــودن متغیره
ــه شــده در جــدول  ــر ارائ اســاس مقادی
شــماره2 از آن جایــی کــه مقدار ســطح 
معنــاداری بــرای لگاریتــم بــازده بیشــتر 
از 5 درصــد اســت، بنابرایــن فــرض 
صفــر یعنــی نرمــال بــودن لگاریتــم 
ــرکت های  ــادی ش ــزوده اقتص ارزش اف
هموارســاز و غیرهموارســاز رد نمــی 

شــود.

)جــدول شــماره 1(.
ــری  ــرای براب ــون ب ــون ل ــدول 1 آزم ج

ــا ــس ه واریان

 SPSS جــدول شــماره 1 نتایــج خروجــی
آزمــون لــون

بــر اســاس ایــن نتایــج چــون ســطح 
 =aاز کمتــر   )sig=0.017( معنــاداری 
0.05   اســت فــرض   رد می شــود و 
داللــت بــه تأییــد فــرض   دارد و بیانگــر 
ایــن اســت کــه در ســطح معنــاداری 59 
درصــد می تــوان گفــت ارزش افــزوده 
اقتصــادی شــرکت های هموارســاز و 
غیرهموارســاز تفــاوت معنــاداری دارد. 
همچنیــن از آنجــا کــه حــد بــاال و حــد 
ــان  ــه اطمین ــن در فاصل ــد پایی ــاال و ح ب
تفــاوت میانگیــن هــا هــر دو منفــی 
تحلیــل کــرد کــه  هســتند می تــوان 
ــرکت های  ــادی ش ــزوده اقتص ارزش اف
ــر  ــاداری کمت ــور معن ــه ط ــاز ب هموارس
شــرکت های  اقتصــادی  افــزوده  از 

ــت. ــاز اس غیرهموارس

فــرض  قبــول  و  ناحیــه رد  همچنیــن 
صفــر بــه صــورت زیــر تعریف میشــود:
بــودن  نرمــال  فــرض  -بررســی 

تحقیــق  متغیر هــای 
بــودن  نرمــال  کــه  آنجایــی  از 

H

1H



همــواری ســازی ســود بــر معیــار ارزش 
افــزوده اقتصــادی شــرکت های پذیرفتــه 
ــران  ــادار ته ــورس اوراق به ــده در ب ش
ــر  ــوع بیانگ ــن موض ــت. ای ــذار اس اثرگ
ایــن مطلــب اســت کــه شــرکتهایی کــه 
ــد در مقایســه  ــوده ان هموارســاز ســود ب
بــا شــرکت های غیرهموارســاز ارزش 
اقتصــادی  افــزوده  افزوده  هــای ارزش 
انــد و همچنیــن در  متفاوتــی داشــته 
تحلیــل آمــاری فرضیــه فرعــی مشــخص 
شــد کــه ســطح معنــاداری مذکــور 
ارزش افــزوده اقتصــادی شــرکت های 
ــادی  ــزوده اقتص ــاز از ارزش اف هموارس
می تــوان  غیرهموارســاز  شــرکت های 
اســتنباط کــرد کــه در شــرکتهایی کــه 
بــه نوعــی مدیریــت شــرکت، ســود 
می کنــد  دســتکاری  را  حســابداری 
ــته  ــرد نتوانس ــی عملک ــار ارزیاب ــر معی ب

بــه  بگــذارد.  زیــادی  تاثیــر  اســت 
نوعــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
در شــرکتهایی کــه هموارســاز ســود 
ــان  ــعی در پنه ــی س ــه نوع ــد ب ــوده ان ب
کــردن نواقــص و ضعف  هــای خــود 
در پوشــش هموارســازی ســود بــوده 
ــن رویکــرد نتوانســته اســت  ــا ای ــد. ام ان
ضعف هــای موجــود را بــه طــور کامــل 
از بیــن ببــرد و ایــن ضعفهــا و نواقــص در 
معیــار ارزیابــی عملکــرد شــرکت که در 
ــزوده اقتصــادی  ــن پژوهــش ارزش اف ای
ــن  ــان شــده اســت. ای ــوده اســت، نمای ب
اقتصــادی  افــزوده  نتیجــه کــه ارزش 
از  ســود  هموارســاز  شــرکت های 
ســود  غیرهموارســاز  شــرکت های 
کمتــر اســت بــه طریقــی بیانگــر قــدرت 
بــاالی ایــن معیــار در ارزیابــی عملکــرد 

شــرکت های بــوده اســت.
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نتيجه گيری
ــر پژوهــش علمــی   هــدف از انجــام ه
ــا  ــه پاســخ در مــورد ســؤال ی رســیدن ب
ســؤاالت تحقیــق می باشــد. در واقــع 
پژوهشــی کــه بــه ســؤال تحقیــق پاســخ 
ارزش  توانــد  نمــی  ندهــد  مناســبی 
علمــی داشــته باشــد. بطــور معمــول 
ــج آن از  ــق، نتای ــر تحقی ــد ه در فرآین
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، زیــرا 
نتیجــه گیری  هــای تحقیــق می توانــد 
ــم  ــد تصمی ــود فرآین ــرای بهب ــی ب مبنای

ــد.  ــری باش گی

نتايج فرضيه تحقيق
بــر اســاس تجزیــه و تحلیل  هــای به عمل 
ــه  ــان کــرد کــه فرضی ــوان بی آمــده می ت
ــاداری 59  ــطح معن ــش در س ــن پژوه ای
درصــد پذیرفتــه شــده اســت بــه عبارتــی 
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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.

برند وتأثير آن بر وفاداری مشتريان

مقدمه
تحقیقــات صــورت  اخیــر،  ســال های  در 
ــی کــه  ــر روی شــناخت فاکتورهای ــه ب گرفت
در زمینــه رضایــت و وفــاداری مشــتریان 
آنــان مؤثــر می باشــد، گســترش یافتــه اســت. 
ــرای  ــتریان ب ــاداری مش ــوارد وف ــب م در اغل
موفقیــت ســازمان های کســب و کار حیاتــی 
می باشــد چــرا کــه معمــوالً جــذب مشــتریان 
ــد و  ــان می باش ــظ آن ــر از حف ــد گران ت جدی
در اکثــر تحقیقــات صــورت گرفتــه پیشــنهاد 
شــده اســت تــا مشــتریان وفــادار را بــه عنــوان 
یــک دارائــی رقابتــی حفــظ نماینــد. بســیاری 

ــی  ــر نقــش حیات ــی ب از پژوهشــگران بازاریاب
بیــن مشــتری و فروشــنده در  میان فــردی 
رضایــت مؤثــر مشــتری، ایجــاد نگرش هــای 
ــان  ــد می ــت پیون ــد و تقوی ــه برن ــوب ب مطل

ــد. ــد می کنن ــد تأکی ــتریان و برن مش

وفاداری
ــارت،  ــت تج ــد موفقی ــی کلی ــاداری یعن  وف
ــوی  ــاداری یــک تعهــد ق ریچــارد اولیور«وف
ــت  ــا دریاف ــد مجــدد محصــول ی ــرای خری ب
ــود،  ــالق می ش ــده اط ــر در آین ــت برت خدم
ــم  ــول علی رغ ــا محص ــارک ی ــان م ــا هم ت

تالش هــای بازاریابــی بالقــوه رقبــا و تأثیــرات 
ــردد.» ــداری گ ــا، خری آنه

ترجیــح خریــد یــک مــارک ویــژه در یــک 
قفســه محصــول، توســط مشــتری، وفــاداری 
ــی و  ــدف نهای ــه ه ــام دارد، ک ــارک ن ــه م ب
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 
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رفتــاری و نگرشــی تشــکیل شــده اســت و بــا 
5 درصــد افزایــش در آن، ســود بــه میــزان 25 
تــا 58 درصــد افزایــش می یابــد کــه بــه ایــن 
نــرخ هزینــه وفــاداری گفتــه می شــود. 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، 
ــا  ــار و ی و... ، محققــان وفــاداری را یــک رفت
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 
در  ســرمایه گذاری  مســتلزم  وفــاداری 
ــرز  ــر ط ــر ب ــرای تأثی ــی ب ــای بازاریاب برنامه ه
فکــر، ایجــاد نگــرش مطلــوب و افزایــش 
ــرای مشــتریان بالقــوه و فعلــی  ــد ب ــه برن آن ب
می باشــد، و بــرای ارزیابــی آن فروشــنده تنهــا 
شــخصی اســت که بــه دلیــل ارتبــاط نزدیک 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی از جای
کاتلــر و کلــر عنــوان می کننــد کــه مشــتریان 
معمــوالً برندهایــی را کــه بــا خود انــگارة آنها 
ــد  ــد. کاران ــاب می کنن ــی دارد انتخ همخوان
ــان  ــه طراح ــد ک ــده دارن ــش عقی و همکاران
محصــول و پرســنل بازاریابــی از ویژگــی 
ــر  ــه خاط ــوند. ب ــع می ش ــد منتف ــت برن هوی
را  بازاریابی شــان  برنامه هــای  آنهــا  اینکــه 
مطابــق بــا خصوصیــت آن توســعه می دهنــد. 
نشــان می دهنــد کــه  میلویــز و هزبیــگ 
برندهــا بــرای مالــک نشــان شــخصیتی دارنــد 
و همچنیــن مصرف کننــدگان امــکان دارد 
ــان  ــا و شخصیتش ــق مزای ــوالت را طب محص
مطابــق بــا تصویــر ذهنــی درک شــده از 
محصــول انتخــاب می کننــد. بنابرایــن مارک 
 بــه عنــوان ابــزار دفاعــی بازاریابی از مشــتریان 
در برابــر ابــزار هجومــی بازاریابــی حفــظ 

کنــد.
 رضایــت از مــارک تجــاری کلیــد اولیــة 
وفــاداری  و برخــورد مناســب مشــتری را 
بــا فروشــنده پیونــد می دهــد و در نتیجــه 
افزایــش آن بــه عنــوان نوشــدارو بــرای همــه 

ــت. ــای تجاریس ــگاه ه بن
اصــل 20-80  مبنــای  بــر  و کلــر  کاتلــر 

ــد کــه 20 درصــد از مشــتریان  نشــان می دهن
ــاد  ــرکت را ایج ــود ش ــد س ــاالی 80 درص ب
می کننــد. مطالعــات نشــان می دهــد کاهــش 
پراکندگــی مشــتریان، ســودآوری را افزایش 

ــه دلیــل: دهــد، ب
1-مشــتریان وفــادار محصــوالت بیشــتری 

می خرنــد. 
ــه  ــری ب ــادار حساســیت کمت 2-مشــتریان وف
قیمــت دارنــد و توجــه کمتــری بــه پیام هــای 

ــد.  ــا می کنن ــی رقب تبلیغات
ــود،  ــتریان موج ــرای مش ــات ب ــه خدم 3-ارائ
ــا و فرآیندهــای شــرکت آشــنا  ــا هدای کــه ب

ــت.  ــتند ارزان اس هس
4- مشــتریان وفــادار نــکات مثبت شــرکت را 

بــه ســایر مشــتریان ارجــاع و نشــر می کننــد.
چالــدوری و هولبــروک وفــاداری عمــل 
و مؤثــر را در اندازه گیــری وفــاداری برنــد 
مــورد اســتفاده قــرار داده و مقیــاس پنــج 
نقطــه ای لیکــرت را بــرای اندازه گیــری مورد 
اســتفاده قــرار داده انــد. دســته بندی اولیــور در 

ــد: ــه برن ــاداری ب وف
1-  مؤثر 

2-  شناختی 
3-  تالش بدون هدف معین 

4-  عملی 
ــرای  ــدام و ویژگــی را ب دای، دو شــاخص اق
وفــاداری برنــد اضافــه کــرده و وفــاداری برند 

را بــه دو قســمت تقســیم می کنــد. 
-   حقیقی

 -   ساختگی 
در وفــاداری ســاختگی، مشــتریان تنهــا یــک 
انتخــاب برگزیــده را در فروشــگاه می خرنــد، 
حقیقــی  وفــاداری  در  دیگــر  طــرف  از 
مشــتریان هــر دو عمــل روانــی و الــزام مؤثر را 
نشــان داده و عــالوه بــر آن مشــتریان بــه طــور 
ــد. ــد را انجــام می دهن پیوســته عمــل بازخری

رضايت
فاکتورهــای رضایــت و وفــاداری  در متــد 
هــای نویــن گســترش یافتــه اســت. وفــاداری 
ســازمان های  موفقیــت  بــرای  مشــتریان 
کســب و کار حیاتــی می باشــد چــرا کــه 
ــتریان  ــذب مش ــد ج ــان ش ــه بی ــور ک همانط
جدیــد گــران  و مشــتریان وفــادار یــک 
دارایــی رقابتــی هســتند و بــرای تقویــت نیــاز 
بــه یــک رابطــه همــکاری صمیمانه، مناســب 

خریــداران  و  فروشــندگان  بیــن  قــوی  و 
می باشــد، رضایتمنــدی ارزیابــی کیفیــت، 
پــردازش اطالعــات پیچیــده، قیــاس واقعیــت 
ــتری،  ــل مش ــخ کام ــتری، پاس از ادراک مش
قضــاوت در مــورد ویژگــی محصــول یــا 
ــت  ــت مزی ــه در نهای ــد ک ــی باش ــت م خدم
مشــتریانی راضــی، خریــد مجــدد و یا توســعه 
کســب و کارهــای جــاری اســت کــه در 
ــان(  ــه ده ــان ب ــاری )ده ــه گفت ــه توصی ادام

ــرد. ــی پذی ــورت م ص
براســاس تعریــف اندرســون رضایتمنــدی 
می توانــد بــه عنــوان میــزان تناســب بیــن 
ــورد  ــود م ــده، و مقص ــاب ش ــول انتخ محص

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــار در نظ انتظ

اعتبار مارک تجاری
اعتبــار مــارک نشــان دهنــدة قابلیــت اعتمــاد 
آنچــه  تحویــل  در  و  می باشــد  تجربــه  و 
ــرار  ــتری برق ــا مش ــارک ب ــات م ــه ارتباط ک
ــت  ــزء اس ــد و دارای دو ج ــد، می باش می کن
ــا( . ــی ه ــه )توانای ــودن  و تجرب ــاور ب ــل ب قاب

اعتبــار مــارک دو بُعــد کلیــدی صداقــت 
و تجربــه اســت. صداقــت بــا راســتگویی 
متفــاوت و  بــه عنــوان یــک ویژگــی درونــی 
ایــن  در  اساســی  شــکل  شــود.  تعریــف 
مفهــوم، انگیــزش برقــرار کننــدگان ارتباطــی 
اســت کــه در قلــب آنهــا وجــود دارد و جــزء 
ذات آنهــا می باشــد. اعتبــار مــارک از دو راه 
ــتریان  ــد. 1- مش ــرکت می افزای ــر ارزش ش ب
جدیــد 2-  تفکــر مشــتریان  قدیمــی بــر 

ــد. ــح برن ــرد صحی عملک
ــون  ــام تجــاری قان ــت ن ــن تثبی یکــی از قوانی
اعتبــار  یــا اصالــت مــارک تجــاری می باشــد. 
شــعار کوکاکــوال ایــن بــود: «ایــن یــک 
نوشــابة واقعــی اســت، ایــن ادعــا باعــث شــد 
ــابه  ــک نوش ــن ی ــد ای ــی گفتن ــه م ــه هم ک
اصیــل اســت و بقیــه تنهــا تقلیــدی از آن 
هســتند. تثبیــت برنــد ثبــت ادعاهــا بــر افــکار 
ــاداری،  ــت، وف ــارک رضای ــار م ــت. اعتب اس
تعهــد و در نهایــت باعــث افزایــش ســود 

می شــود.

نقش نام تجاری در موسسات
ــب و روح  ــد قل ــادر باش ــد ق ــاری بای ــام تج ن
مخاطــب خــود را تســخیر کنــد. بازارها مملو 
از محصوالتــی اســت کــه از لحــاظ فیزیــک 
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ــدارد، خلــق  ــا یکدیگــر ن ــی ب تفــاوت چندان
شــخصیت مناســب بــرای یــک نــام تجــاری، 
ــد تمایــز چشــمگیری ایجــاد کنــد.  مــی توان
ــوب  ــان و قل ــردر اذه ــن ام ــق ای ــرای تحق ب
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 
ــز  مــی ســازد و چهــره ای  مشــخص و متمای
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 

دارد.  وجــود  ارزش  ارزیابــی 
رهیافــت اول: در جســتجوی ارزش دریافــت 
شــده بــه وســیله مشــتریان کاالهــا و خدمــات 
ســازمان اســت )Pereceivedvalue(وقتــی ایــن 
ارزش بهتــر و باالتــر از ارزش پیشــنهادی 
ــت و  ــت موفقی ــد فرص ــازمان باش ــای س رقب
ــازار  ــازمان در ب ــی س ــت رقابت ــظ موقعی حف

فراهــم مــی شــود. 
رهیافــت دوم: بــه ســنجش ارزشــی مــی 
پــردازد کــه یــک مشــتری یــا یــک گروهــی 

ــانند.  ــی رس ــازمان م ــه س ــتریان ب از مش
در اینجــا ســازمان بــه صــورت مــداوم و 
جــدی بــه ارتقــا و حفــظ مشــتریان بــا ارزش 

خــود مــی پــردازد تــا انگیــزه خریــد مجــدد 
ــان را افزایــش دهــد و تــالش  ــاداری آن و وف
مــی کنــد مشــتریانی که میــزان هزینــه صرف 
ــع حاصــل از  ــان بیــش از مناف ــرای آن شــده ب
مبادلــه بــا ایشــان اســت را نیــز بــه گــروه هــای 

ــد. ــوق ده ــری از ارزش س باالت

محبوبيت 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:
از  اســتفاده  ریســک  کاهــش  باعــث   -1

گردنــد مــی  محصــوالت 
2- از نظــر اقتصــادی بــرای آنهــا تصمیــم 

ــازند. ــی س ــر م ــه ت ــه صرف ــری را ب گی
نــام تجــاری قولــی اســت کــه تولیــد کننــده 
بــه مصــرف کننــده مــی دهــد و چنانچــه بیــن 
ایــن قــول و عمــل نوعــی عــدم تــوازن وجــود 
ــاط  ــراری ارتب ــتری از برق ــد مش ــته باش داش
ــودمندی  ــاس س ــرکت احس ــا ش ــی ب طوالن
نمــی کنــد. نــام تجــاری یک وســیله نشــانگر 
ــرای ســنجش  ــاری ب ــه عنــوان معی مفیــد ب
ــه کار مــی  عملکــرد تولیــدات و ســرویس ب
رود و از دو طریــق باعــث افزایــش ارزش 

ــی گــردد: شــرکت م
1- جذب مشتریان جدید

ــتریان  ــرای مش ــده ب ــادآوری کنن ــزار ی 2- اب
و  خریــداران  کننــده  درگیــر  عامــل  و 
فروشــندگان در ارتبــاط طوالنــی مــدت و 

نقــش کلیــدی بــه عنــوان ابــزاری بــرای حفظ 
مشــتریان و ابــزاری قدرتمنــد در جــذب 

ــد. ــد باش ــتریان جدی مش

ايجاد  انتخاب
نــام تجــاری موجــب تمایــز یــک محصــول 
در  مشــتریان  اســت،  دیگــر  محصــول  از 
بــه  مصرفــی،  کاالهــای  انــواع  مقایســه 
خدمــات عالمــت گــذاری شــده عالقــه 
بیشــتری دارنــد. از ایــن رو بــا نشــان تجــاری 
ــاب  ــک و انتخ ــه تفکی ــادر ب ــادگی ق ــه س ب
غیــر  انــواع  از  خدمــات  و  محصــوالت 
ــد  ــا آشــنا خواهن عالمــت گــذاری شــده و ن
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 اتــالف 
کمتــر زندگــی شــان مــی باشــند. لــذا عالمت 
گــذاری اغلــب تصمیــم خریــد را ســریع تــر 

ــد. میکن
ــی و  ــت كيف ــده ضمان ــه دهن ارائ

ــر ــش خط كاه
ــا  ــی ب ــات محصول ــه دفع ــتریان ب ــی مش وقت
یــک نــام تجــاری خریــداری مــی کننــد، بــه 
ــی  ــت و ارزش پول ــه کیفی ــبت ب ــرعت نس س
آن عالمــت تجــاری احســاس خاصــی پیــدا 
ــه  ــا  «توقــع» ب مــی کننــد. « ایــن » احســاس ی
ــد  ــه از خری ــد ک ــی کن ــک م ــتری کم مش
محصــوالت امتحــان نشــده خــودداری کنــد. 
بیشــتر مشــتریان از خطر پذیری گریزانند و از 
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نــا شــناخته هــا دوری می جوینــد، امــا نامهای 
ــتری داده و  ــان بیش ــا اطمین ــه آنه ــاری ب تج

ــا را کاهــش میدهــد. ــی آنه ــرس و نگران ت

ارائه دهنده دوستی و رضايت
ــد  ــد روانشناســی نامهــای تجــاری، از فوای فوای
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 
ــده  ــا روح مصــرف کنن ــام تجــاری ب ــاط ن ارتب
از بیــن رفتنــی نیســت، ارزش نمادهــا و اســامی 
افزایــش مــی یابد. نمادها و اســامی عاملــی برای 
ــه  یــاد آوری خاطــرات و احساســات مربــوط ب
عالمــت تجــاری مــی شــوند. بنابرایــن نامهــای 
تجــاری مــی توانــد احساســات و رضایــت 

ــود آورد. ــه وج ــدیدی را ب ش

تشريح  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 
ــر  ــی رســد، متغی ــه نظــر م ــا ب تجــاری و... ام
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 
ــام تجــاری  ــدن ن ــرای خری ــی ب ــز، دالیل تمای
و ایجــاد نگــرش و احســاس مثبــت، پایــه ای 
ــام تجــاری هســتند  ــه ن ــر ای گســترش دامن ب
وابســته هــای قــوی مــی توانــد پایــه ای 
بــرای گســترش دامنــه نــام تجــاری شــود. در 
ــاداری  ــدازه و وف ــوان از ان ــی ت ــان م ــن می ای
مشــتری اســتفاده کــرد. بــرای بســیاری از نــام 
و نشــان هــای تجــاری انــدازه پایــگاه مشــتری 
یــک جنبــه کلیــدی ارزش ویــژ ه آن اســت. 
ــه  ــرا صرف ــت، زی ــم اس ــتریان مه ــداد مش تع
جویــی ناشــی از مقیــاس را ایجــاد مــی کنــد. 
مشــتریان موجــود وســیله ای بــرای تبلیــغ نــام 
تجــاری و اطمینــان دادن بــه مشــتریان جدیــد 
ــه  ــتگی ب ــتری بس ــگاه مش ــتند. ارزش پای هس
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 
ــس  ــات پ ــری و دادن خدم نظــر شــکل ظاه
ــد.  ــی یاب ــش م ــه روز افزای ــروش روز ب از ف
بنابرایــن ایــن امــر مــی توانــد در مقابــل رقبــا 

یــک مزیــت رقابتــی ایجــاد کنــد.

نتيجه  گيری
ــد  ــاداری برن ــظ وف ــت آوردن و حف ــه دس ب
ــای  ــش بازاره ــی در افزای ــش اصل ــک چال ی
پژوهشــگران  از  بســیاری  اســت.  رقابتــی 
ــش  ــر نق ــکان، ب ــن پزش ــی و همچنی بازاریاب
ــن مشــتری و  ــردی بی ــان ف ــی تعامــل می حیات
فروشــنده در رضایــت مؤثــر مشــتری، ایجــاد 
نگرش هــای مطلــوب بــه برنــد و تقویــت 
پیونــد میــان مشــتریان و برند تأکیــد می کنند. 
ــد  ــاداری برن ــیع وف ــی وس ــای رقابت در بازاره
ــرای  ــع ب مزایــای متعــددی ماننــد ایجــاد موان
رقبــا، ایجــاد درآمــد و فروش بیشــتر، کاهش 
هزینه هــای جــذب مشــتری و جلوگیــری 
تالش هــای  بــه  مشــتریان  حساســیت  از 
ایجــاد  می کنــد.  ایجــاد  رقبــا  بازاریابــی 
ــرمایه گذاری در  ــتلزم س ــد مس ــاداری برن وف
برنامه هــای بازاریابــی بــه خصــوص مشــتریان 
ــدد  ــات متع ــد. مطالع ــی می باش ــوه و فعل بالق
نشــان می دهنــد کــه رضایــت از مــارک 
تجــاری کلیــد اولیــه وفــاداری بــه برنــد 
می  باشــد بنابرایــن برخــورد فــروش مشــتری 
ــت  ــد و رضای ــد می ده ــنده پیون ــا فروش را ب
را  مشــتری  وفــاداری  فــروش،  برخــورد 
بــه فروشــنده افزایــش می دهــد، بنابرایــن 
ــه فروشــنده اثــرات بســیار مثبتــی  وفــاداری ب

ــد دارد.  ــاداری برن ــر وف ب
طراحــی نــام تجــاری خــوب، الــزام و پایبندی 
ــرد  ــتری، عملک ــت مش ــدات، رضای ــه تعه ب
متناســب بــا شــعار، در حــد انتظــار مشــتریان 
ــن  ــاداری تضمی ــاد وف ــم و ... ایج ــل کنی عم
ــد و  ــا برن ــتریان ب ــدت مش ــی م ــه طوالن رابط
ــود.  ــد ب ــد خواه ــود آوری برن ــه آن س نتیج
ایــن نشــان دهنــده ایــن موضوع اســت کــه دو 
مفهــوم نــام تجــاری و رضایــت بــر وفــاداری 
تاثیــر مــی گذارنــد. وفــاداری در واقــع نوعــی 
ــه  ــه ادام ــل ب ــی و تمای ــق روان ــاس تعل احس
رابطــه بــا شــرکت مــی باشــد. همچنیــن نــام 
تجــاری باعــث ایجــاد تعهــد مســتمر در 

مشــتری مــی گــردد. 
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چكيده:
ــی فضــای رقابتــی ســبب   توســعه کنون
ــوان  ــه عن ــی ب ــا بازاریاب ــت ت ــده اس ش
علمــی پویــا، متناســب و همــگام بــا 
دنیــای ارتباطــات از جملــه اینترنــت 
ــروزه  ــر و تحــول گــردد. ام دچــار تغیی
ذهــن  کــه  انــد  دریافتــه  محققــان 
ناخــوداگاه انســان نســبت بــه ذهــن 
بــر  بیشــتری  تاثیــر  او،  خــودآگاه 
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 
ــد  ــای خری ــال ه ــه ی کان ــا را روان آنه
نماینــد. در ایــن مقالــه بــه بازاریابــی 

پارادایــم  یــک  عنــوان  بــه  عصبــی 
ــتفاده از آن در  ــوه ی اس ــور و نح نوظه
طراحــی وب ســایت پرداختــه شــده  
و چگونگــی تاثیــر آن بــر بازاریابــی 
ــده در  ــرف کنن ــار مص ــی و رفت اینترنت
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــن، م ــط آنالی محی
گرفتــه اســت . تحلیــل رفتــار ناآگاهانــه 
ی مصــرف کننــده بــه هنــگام خریــد و 
اســتفاده درســت از اطالعــات بدســت 
آمــده در بازاریابــی اینترنتــی از اهــداف 
تحقیــق  باشــد.  مــی  پژوهــش  ایــن 
حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی بــوده 
توصیفی-تحلیلــی  اجــرا  نظــر  از  و 
گــردآوری  روش  همچنیــن  اســت. 
بــا  ای  کتابخانــه  مطالعــات  هــا  داده 
ابــزار فیــش بــرداری از منابــع معتبــر 
علمــی مــی باشــد. نتایــج بیانگــر آن 
مــی  عصبــی  بازاریابــی  کــه  اســت 

ــردی  ــای کارب ــی از روش ه ــد یک توان
شــرکت هــا و صاحبــان وب ســایت 
افزایــش  کاربــران،  جــذب  جهــت 
زمــان حضــور افــراد در وب ســایت 
ــر  ــود. ب ــن ش ــروش آنالی ــش ف و افزای
اســاس یافتــه هــای تحقیــق حاضــر، 
بازاریابــی  هــای  کاربــرد  مهمتریــن 
عصبــی در محیــط آنالیــن عبارتنــد 
ــای  ــس ه ــمندانه عک ــاب هوش از: انتخ
ســایت، اثــر تاییــد جمــع، سیســتم هــای 
هــای  درخواســت  دهنــده،  پیشــنهاد 
ارائــه ی  دنیــای وب،   در  کوچــک 
گزینــه هــای مناســب، ترتیــب ارائــه 
ــای  ــه ه ــزودن گزین ــا، اف ــه ه ی گزین
نــا معقــول،  کمیابــی،  نفــع ســریع و 
لحظــه ای، جانمایــی درســت امکانــات 
ــا،   ــداد صفره ــان  دادن تع ــایت،  نش س
نحــوه قیمــت گــذاری،  اعتمــاد ســازی.

ــر  ــی ب ــی عصب ــای بازارياب ــرد ه ــی كارك بررس
ــی ــده اينترنت ــن مصــرف كنن ــد آنالي ــار خري رفت
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مقدمه:
و  هــا  تجربــه  حــواس،  امــروزه   
بــا  کننــدگان   مصــرف  احساســات 
عنــوان پارادایــم بازاریابــی مطــرح مــی 
ــن مهــم  ــده جایگزی شــوند و یــک پدی
بازاریابــان  هســتند.  ظهــور  حــال  در 
ــرش و  ــه منظــور پذی ــا ب در سراســر دنی
هماهنگــی بــا تحــوالت، مســیر توســعه 
انســان  بــر احساســات  را   بازاریابــی 
هــا متمرکــز کــرده انــد. بســیاری از 
ــواع محصــوالت  ــدگان ان مصــرف کنن
را بــر اســاس احساســات، تصــورات 
ذهنــی و هیجاناتــی کــه محصــوالت 
کننــد،  مــی  ایجــاد  آنهــا   بــرای 
خریــداری و مصــرف مــی نماینــد. امــا 
ــازار  ــات ب ــکالت تحقیق ــی از  مش یک
ایــن اســت کــه مصــرف کننــدگان 
طــوری کــه احســاس مــی کننــد، فکــر 
ــی  ــر م ــه فک ــوری ک ــد و ط ــی کنن نم
کننــد، حــرف نمــی زننــد و طــوری 
ــد.  ــی کنن ــل نم ــد عم ــی گوین ــه م ک
نتایــج تحقیقــات دانشــگاه نورثوســترن 
نشــان مــی دهــد کــه مغــز بــا تصمیمــات 
ــی  ــده ای ســرکار دارد و م بســیار پیچی
توانــد ایــن تصمیمــات را از فــرد پنهــان 
ــن  ــه ای ــد کــه چگون ــا وی ندان ــد  ت کن
اتخــاذ مــی گــردد کــه  تصمیمــات 
ایــن بــدان معناســت کــه بســیاری از 
ناخــودآگاه  ســطح  در  تصمیمــات 
ــا  ــی ب ــد. در بازاریاب ــی ده ــراد رخ م اف
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه 59 درصــد از 
ــتریان  ــن مش ــا – و همچنی ــات م تصمیم
ــی  ــکل م ــان ش ــودآگاه م ــا- در ناخ م
ــای  ــرکت ه ــن ش ــزرگ تری ــد، ب گیرن
ــودآگاه  ــد ناخ ــی کنن ــعی م ــان س جه
مشــتری را هــدف بگیرنــد و از هــر 
طریقــی وارد ناخــودآگاه او شــوند. در 
ــی  ــی دانش ــی عصب ــان بازاریاب ــن می ای
تــازه اســت کــه توانســته در مدتــی 
کوتــاه مناســبات میــان مشــتریان بــا 
بازاریابــان و فروشــندگان را دســتخوش 

ــازد. ــر س تغیی

ایــن دانــش بــا بهــره منــدی از مطالعــات 
علــوم مختلــف، بر آن اســت تــا تصمیم 
ــه  ــا ب ــه غالب ــان را ک ــای انس ــری ه گی
وی  مغــز  در  و  ناهوشــیار  صــورت 
صــورت مــی گیــرد را بررســی نمایــد. 
کاربردهــای بازاریابــی عصبــی بــا علوم 
و فنــاوری هــای جدیــد در هــم آمیختــه 
ــدی از  ــه ی جدی ــر روز جنب اســت و ه
ــد، یکــی از  ــروز و ظهــور مــی یاب آن ب
کاربردهــا، اســتفاده آن در بازاریابــی 
اینترنتــی اســت، در واقــع یــک کســب 
ــوای  ــد محت ــی و تولی و کار الکترونیک
ــگارش  ــایتها و ن ــش در وب س ــر بخ اث
موثــر آن، نیازمندآگاهــی در خصــوص 
عوامــل انگیزشــی اســت، ایــن کارکــرد 
علــم  بــر  مبتنــی  «طراحــی  بطــن  در 
عصــب در وب ســایت « قــرار دارد، 
ــاختارهای  ــا و س ــی ه ــه ویژگ ــلط ب تس
مشــترک مغــز انســان و ناخــودآگاه 
بشــر موجــب مــی شــود کــه بازاریابــی 
پســند  کاربــر  بــر  عــالوه  اینترنتــی 
بــودن، اصطالحــاً مغــز پســند باشــد بــه 
ــز  ــای مغ ــایت ه ــه وب س ــا ک ــن معن ای
پســند بــا توجــه بــه ســاختار و عملکــرد 
موجــب  و  طراحــی  انســان  مغــز 
ــران مــی شــود. در  ــزش مغــز کارب انگی
ایــن پژوهــش  تــالش شــده اســت کــه 
ــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه  ب
چگونــه بازاریابــان بــا تحلیــل و تمرکــز 
ــد  ــی توانن ــان م ــز  انس ــرد مغ ــر عملک ب
در کاربــران اینترنتــی تصمیــم خریــد را 

ــد. ــاد نماین ایج

بازاريابی  عصبی:
ــه  ــای اولی ــان ه ــان انس ــی از زم بازاریاب
شــروع شــد. ایــن علم بــا تدریــس دوره 
ــع و بخصــوص  ــورد توزی ــی در م های
کلــی فروشــی و خــرده فروشــی در 
ــه  ــکا ب ــتم در آمری ــرن بیس ــه اول ق نیم
عنــوان مبحثــی جدیــد مطــرح شــد. 
اقتصاددانــان کــه ســرگرم تئــوری هــای 
نهــاد هایــی  از ســایر  بودنــد،  خــود 

ــد  ــر بودن کــه در عملکــرد اقتصــاد موث
غفلــت کردنــد. منحنــی هــای عرضــه و 
تقاضــا فقــط نشــان دهنــده قیمــت بودند 
ــده  ــد کنن ــا از تولی ــت ه ــره قیم و زنجی
تــا عمــده فــروش و خــرده فــروش 
بنابرایــن  دادنــد،  نمــی  توضیــح  را 
بازاریابــان اولیــه ایــن شــکاف هــای 
ــان  ــوی اقتصاددان ــه از س ــری را ک فک
نادیــده گرفتــه شــده بــود، پــر کردنــد. 
بــا وجــود ایــن، اقتصــاد مــادر علــم 
چیــزی  بازاریابــی  اســت.  بازاریابــی 
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 
ــی  ــه م ــد ک ــان معتقدن ــد. آن ــی کنن م
تــوان آزمونهایــی را ســاخت کــه بتــوان 
بیــن بازاریابــان شایســته و بازاریابــان 
ناشــی تمایــز قائــل شــد. در عیــن حــال 
بازاریــاب  کــه  افــرادی  از  بســیاری 
حرفــه ای نیســتند مــی تواننــد ایــده ای 

ــد.   ــه کنن ــی ارائ ــی خوب بازاریاب
ســال  در  عصبــی  بازاریابــی  مفهــوم 
1990 توســط روانشناســان در دانشــگاه 
ســال  در  گردیــد.  مطــرح  هــاروارد 
2002 کــه ایــن رشــته بــرای اولیــن بــار 
ــی شــد، مناقشــات و  ــان معرف ــه جهانی ب
بحــث و جدلهــای زیــادی را بــه همــراه 
داشــت امــا بــا بــه دســت آوردن اعتبــار 
ــه  و وجهــه مناســب در بیــن افــراد حرف
ای امــر تبلیغــات و بازاریابــی، پیشــرفت 
امــروزه  کــرد.  آغــاز  را  ســریعی 
عصب پایــه  بازاریابــی  اصطــالح 
آن  از   2002 ســال  در  کــه  آنگونــه 
رود.  نمــی  کار  بــه  شــد،  مــی  یــاد 
در آن زمــان تعــداد بســیار کمــی از 
شــرکت هــای آمریکایــی مثــل برایــت 
ــات  ــار از تحقیق ــن ب ــرای اولی هــوس  ب
و  اســتفاده  عصب پایــه  بازاریابــی 
لــزوم مشــورت بــا متخصصــان ایــن 
دیگــر  هــای  شــرکت  بــه  را  زمینــه 
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توصیــه کردنــد. در حالیکــه روانشناســی 
ــه مطالعــه ی رابطــه بیــن مغــز و  عصبــی ب
کارکردهــای روانشناســی- شــناختی آن 
مــی پــردازد، بازاریابــی عصبــی بــر لــزوم 
در نظــر گرفتــن بررســی رفتــار مصــرف 
کننــده از دیــدگاه مغــز انســان تاکیــد مــی 
ــی  ــورد مدل ــوژی در م ــن تکنول ورزد. ای
بحــث مــی کنــد کــه در آن بخــش اصلی 
پیکــره ی فکــری فعالیــت بشــری )بیــش 
ــوداگاه  ــه ی ناخ ــد(، در ناحی از 09 درص
ــن  ــه ای ــد ک ــی افت ــاق م ــان اتف ــز انس مغ
ــبتا  ــده نس ــرل ش ــی کنت ــا  آگاه ــاق ب اتف
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 
ــت  ــری در فعالی ــتکاری موث ــا دس ــا آنه ب
ناخــداگاه مغــز انجــام دهنــد. دلیــل اصلی 
ایــن کار برانگیختــن عکس العمــل مورد 
نظــر در قــوه ی ادراکــی عمیــق شــخص 

ــت.  اس
بازاریابــی عصبــی در زمــره مطالعــات بین 
ــت  ــوری اس ــو ظه ــد و ن ــته ای جدی رش
کــه بــه درک بهتــر عملکــرد مغــز کمک 
ایــن طریــق موجــب  از  مــی کنــد و 
فــروش  و  بازاریابــی  عملیــات  بهبــود 
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 
ــش  ــران و افزای ــه دیگ ــی ب ــای بازرگان ه
ــد توســط مخاطــب اســت  احتمــال خری
ــی و  کــه باعــث کاهــش بودجــه بازاریاب
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. 

مدل مفهومی پژوهش
ــه  ــی غلب ــی عصب ــش بازاریاب هــدف دان
ــای  ــی در فض ــی تصمیم ــکل ب ــر مش ب
آنالیــن و تحریــک مغــز قدیــم بــه 
ــوع  ــت. ن ــی اس ــر اینترنت ــیله عناص وس
رفتــار و عملکــرد مغــز مــی توانــد تاثیــر 
بســزایی بــر چگونگــی طراحــی وب 
ــذارد،  ــن بگ ــی آنالی ــایتها و بازاریاب س
و  دارنــدگان  بــه  کــه   طــوری  بــه 
تــا  دهــد  اجــازه  آن  گرداننــدگان 
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 
ــود بخشــد.  ــز بهب فــروش اینترنتــی را نی

ــمندانه عكس های  1- انتخاب هوش
ســايت و پردازش تصاويــر در ذهن 
ســایت  دارنــدگان  اغلــب  کاربــران 
در انتخــاب عکــس بــرای صفحــات 
ســایت بســیار ســطحی عمــل می کننــد. 
بــرای  انتخــاب عکس هــای مناســب 
مخاطــب  بــر  زیــادی  تأثیــر  ســایت 
دیــدن  بــا  بازدیدکننــده  می گــذارد. 
چنــد عکــس تصمیــم می گیــرد کــه 
یــا  اســت  قابل اعتمــاد  ســایت  آیــا 
خیــر؟ آیــا می تــوان آن قــدر اعتمــاد 
ــر  ــام داد؟ تصوی ــد انج ــه خری ــرد ک ک
ذهنــی اشــیاء و یــا پدیــده هــا در غیــاب 
آنهــا نیــز در ذهــن حضــور دارنــد و در 
ــف   ــل و عواط ــی، تخی ــای روان فعالیته
بیشــترین ســهم را ایفــاء مــی کننــد. 
حــدود 50 درصــد از ظرفیــت مغــز، 
ــه پــردازش تصاویــر اختصــاص دارد.  ب
مــا فکــر میکنیــم کــه فکــر میکنیــم، در 
حقیقــت کاری کــه مغــز مــا مــی کنــد،  

دیــدن اســت و بــه محــض آن کــه 
ــم دیگــر  ــم، نمــی توانی ــزی را دیدی چی
از آن چشــم بپوشــیم. ایــن اظهــار نظــر 
دهنــده  نشــان  چیــزی  هــر  از  بیــش 
انســان  مغــز  نــزد  تصاویــر  اهمیــت 
اســت. مــردم زمانــی کــه چیــزی را 
ــر ســازی مــی کننــد مــی تواننــد  تصوی
را  بیشــتری آن  دقــت  و  بــا ســرعت 
از  بایــد  ایــن تفاســیر،  بــا  بیاموزنــد. 
تصاویــر بــه شــکل مناســب و بــا تعــداد 
بــرد.  بهــره  ســایتها  وب  در  کافــی 
چنانچــه مقصــود فــروش محصولــی 
ــه   ــد ب ــت بای ــن اس ــورت آنالی ــه  ص ب
انــدازه کافــی و از زوایــای مناســب 
از محصــول خــود عکــس و تصویــر 
قــرار داده شــود و یــا اگــر چنانچــه 
ــر  ــی رســد، تصاوی ــروش م ــی بف خدمت
واقعــی از کارکنــان در حیــن انجــام 
کار روی ســایت قــرار داده شــود  و 
ــن  ــن فروشــگاه آنالی ــن اگــر ای همچنی
دارد  نیــز  فیزیکــی  فروشــگاه  یــک 
گــذاردن تصاویــری از فروشــگاه یــا 
ســازمان روی ســایت محیطــی آشــنا 
ــد.  ــی کن ــم  م ــتریان فراه ــرای مش را ب
نتایــج مطالعــه ای کــه در کتــاب دکتــر 
جــان مدینــا، بــه نــام قوانیــن مغــز ذکــر 
ــه  ــت ک ــته اس ــان از آن داش ــده، نش ش
ــاعت از  ــت 12 س ــس از گذش ــردم پ م
شــنیدن کلمــات شــفاهی، تنهــا قــادر بــه 
ــتند. ــا هس ــد از آنه ــادآوری 10 درص ی
امــا شــگفت آور آن اســت کــه بــا 
افــزودن تصویــر، نــرخ یــادآوری بیــش 
ــن  ــم چنی ــود. ه ــی ش ــد م از 65 درص
ــت  ــی اس ــن موضوع ــابه»، مهم تری «تش
عکس هــای  انتخــاب  در  بایــد  کــه 
ــن صــورت  ســایت رعایــت شــود، بدی
از عکس هایــی کــه  کــه در ســایت 
بازدیدکننــده  واقعــی  شــرایط  بــه 
ــابه»  ــود. «تش ــتفاده ش ــت، اس ــبیه اس ش
بالفاصلــه مغــز قدیــم را بــه خــود جلــب 
می کنــد و در صــورت عــدم تشــابه، 

ــت. ــر اس ــیار کمت ــه بس ــب توج جل
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2 - اثر تاييد جمع
انســان هــا  اغلــب کاری را انجــام می دهنــد کــه مــورد تاییــد جمــع باشــد. اکثــر اوقــات دوســت دارنــد خریدهایــی را انجــام 
ــای  ــر از دیدگاه ه ــه شــدت متاث ــا ب ــد م ــان باشــد. تصمیمــات خری ــه خصــوص اطرافی ــد دیگــران و ب ــورد تایی ــد کــه م دهن
دیگــران اســت. اغلــب کســانی کــه گوشــی آیفــون می خرنــد بــه هیــچ  وجــه بــه امکانــات فنــی آن گوشــی نیازمنــد نیســتند، 
ــام و نشــان پیشــنهاد شــود کــه همــان  ــه همیــن افــراد یــک گوشــی بی ن بلکــه می خواهنــد مــورد تاییــد جمــع باشــند. اگــر ب
کیفیــت و امکانــات را داشــته باشــد و قیمتــی بســیار مناســب تر داشــته باشــد، بعیــد اســت قبــول کننــد. حــال چگونــه از ایــن 
ایــده در وب ســایت اســتفاده کنیــم؟ ســعی کنیــم در وب ســایت خــود نشــان دهیــم کــه افــراد دیگــری وجــود دارنــد کــه قبــال 

ــال: ــرای مث ــد. ب ــد و حتــی خریــد کرده ان ــه ایــن ســایت مراجعــه کرده ان ب
-  مشاهده ی یک فایل رایگان برای دانلود بر روی سایت که نشان می دهد این فایل برای بیش از 3000 بار دانلود شده است.

-    نظرات مشتریان قبلی را در صفحه محصول نمایش دهیم. امتیازی که مشتریان به این محصول داده اند را نیز نشان دهیم. 
ــن تعــداد  ــروش محصــوالت را نمایــش داد. ای ــوان  تعــداد ف ــی می ت ــد حت ــروش مشــکلی ایجــاد  نکن ــار ف ــه آم -  اگــر ارائ
ــی هــدف نشــان  ــر طریق ــه ه ــا باشــد. ب ــام فروش ه ــداد تم ــر باشــد تع ــا شــاید بهت ــاه باشــد، ی ــان م ــروش در هم ــد ف می توان
دادن دیــدگاه هــای دیگــران دربــاره ســایت و محصــوالت مــی باشــد. ایــن کار بســیار ارزشــمندتر از توضیحاتــی اســت کــه  

ــات ســایت می نویســد. ــورد محصــوالت و خدم صاحــب ســایت  در م
ــه  ــی ب ــدگان قبل ــر بازدیدکنن ــع نظ ــایت در واق ــدگان از س ــد کنن ــه بازدی ــوالت ب ــن محص ــروش تری ــر ف ــی پ ــا معرف -   ب
ــن  ــول بهتری ــن محص ــی ای ــراد قبل ــد اف ــه از دی ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــود و همچنی ــی ش ــان داده م ــد نش ــده جدی بازدیدکنن

ــت ــول اس محص
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3 - سيستم های پيشنهاد دهنده
وب  دنیــای  در  کــه  مهمــی  مبحــث 
اســت،  گرفتــن  شــکل  حــال  در 
دهنــده»  پیشــنهاد  «سیســتم های 
پیشــنهاد دهنــده  اســت. سیســتم های 
هســتند  هوشــمندی  الگوریتم هــای 
ســایت،  بازدیدکننــده  بــه  کــه 
پیشــنهاد  را  خاصــی  محصــوالت 
می توانــد  سیســتم ها  ایــن  می کننــد. 
ــروش  ــزان ف ــر می ــی ب ــر قابل توجه تاثی
یــک ســایت داشــته باشــد. بنابرایــن 
بهتریــن  و  جذاب تریــن  ســایت  در 
ــوالت   ــدر محص ــوالت را در ص محص
ــدا  ــدگان  ابت ــا بازدیدکنن ــد ت ــرار دهی ق
ــه  ــازون نمون ــد. ســایت آم آنهــا را ببینن
ــتم های  ــه «سیس ــی در زمین ــیار خوب بس
ــازون  ــده» اســت. اگــر آم پیشــنهاد دهن
قدیــم  بــه  از جدیــد  را  محصــوالت 
فــروش  هیــچ گاه  مــی داد  نمایــش 
خوبــی نداشــت. آمــازون الگوریتــم 
نمایــش  در  کــه  دارد  پیچیــده ای 
اســتفاده  کتاب هــا»  «جدیدتریــن 
ــد  ــر جدی ــالوه ب ــازون ع ــد. آم می کن
کلیک هــا،  تعــداد  کتــاب،  بــودن 
ــزان  ــاب، می ــه کت ــودن زمین ــوب ب محب
را  دیگــر  پارامتــر  ده هــا  و  فــروش 
ســایت هایی  می دهــد.  قــرار  مدنظــر 
ــه  ــادی را ب ــیار زی ــوالت بس ــه محص ک
نمایــش می گذارنــد، هیــچ گاه نبایــد 
قدیــم  بــه  از جدیــد  را  محصــوالت 
مرتــب کننــد و در صفحــه محصــوالت 
ــت  ــث اف ــن کار باع ــد. ای ــش دهن نمای

شــدید فــروش خواهــد شــد. 

4- درخواســت های كوچــک 
ــای وب در دني

طبــق آزمایشــات بازاریابــی عصبــی، 
درخواســت  بــا  ابتــدا  افــراد  وقتــی 
بســیار منطقــی و کوچکــی از طــرف 
ــول  ــال قب ــوند، احتم ــه می ش ــا مواج م
ــد. ــش می یاب ــدی افزای ــت بع درخواس

کارهــای  کلیدی تریــن  از  یکــی 

ــام  ــه ثبت ن وب ســایت، ترغیــب افــراد ب
صاحبــان  شــاید  اســت.  ســایت  در 
وب ســایت تمایــل دارنــد تــا بــرای 
ــادی  ــام در ســایت، اطالعــات زی ثبت ن
کننــد.  دریافــت  بازدیدکننــدگان  از 
ــن کار در دو مرحلــه  کافــی اســت ای
انجــام شــود. در فــرم ثبت نــام کمتریــن 
ــد.  ــت کنی ــن را دریاف ــات ممک اطالع
آدرس  نــام،  فقــط  می توانیــد  مثــاًل 
ایمیــل و رمــز را دریافــت کنیــد. ســپس 
وقتــی ایــن اطالعــات تکمیــل شــد 
بازدیدکننــده را بــه صفحــه دیگــری 
هدایــت کنیــد کــه از او تشــکر می کنــد 
بــا  ثبت نــام  می دهــد  توضیــح  و 
موفقیــت انجــام شــد. ســپس در همــان 
ــک  ــرای کم ــد ب ــه از او بخواهی صفح
ــد  ــر مانن ــخصه دیگ ــد مش ــما چن ــه ش ب
ــالت و … را وارد  شــهر، شــغل، تحصی
کنــد. اغلــب مــردم بــه راحتــی ایــن کار 
را انجــام می دهنــد. ولــی اگــر تمــام 
اطالعــات را در اولیــن فرم درخواســت 
کنیــد، عــده قابل توجهــی از ثبت نــام 
از  بســیاری  می شــوند.  منصــرف 
ســایت های معــروف و پرمخاطــب دنیــا 
و همیــن طــور رســانه های اجتماعــی از 

اســتفاده می کننــد.  ایــن روش 
همیــن طــور بــرای افزایــش فــروش 
اســت  کافــی  ســایت  محصــوالت 
و  کوچــک  درخواســت  اعضــا  از 
ــی  ــاًل ایمیل ــید. مث ــته باش ــی داش معقول
بــه اعضــا بفرســتید و از آن هــا بخواهیــد 
ــگان  ــور رای ــا بروش ــوگ ی ــک کاتال ی
ــد  ــد روز بع ــپس چن ــد. س ــود کنن دانل
ــت  ــا درخواس ــر ی ــت بزرگ ت درخواس
تعــداد  کنیــد.  مطــرح  را  خریــد 
یافــت.  خواهــد  افزایــش  خریدهــا 
حالــت ایــده آل آن اســت کــه چندیــن 
ــته  ــی داش ــک متوال ــت کوچ درخواس
ــی را  ــت اصل ــپس درخواس ــید و س باش
مطــرح کنیــد. ایــن ایــده در نهایــت 
ــد  ــردی و قدرتمن ــیار کارب ــادگی بس س

اســت .

5 - ارائه گزينه های مناسب
بتوانــد  راحت تــر  مشــتری  هرچــه 
انتخــاب کنــد، احتمــال خریــد او بیشــتر 
می شــود. یکــی از عواملــی کــه باعــث 
کاهــش فــروش می شــود پیچیدگــی 
انتخــاب گزینــه مناســب اســت. انتخاب 
ــاد  ــای زی ــن گزینه ه ــه از بی ــک گزین ی
ذهــن را خســته می کنــد و می توانــد 
ــه  ــد شــود. البت باعــث انصــراف از خری
شــاید ایــن موضــوع کمــی دور از ذهــن 

بــه نظــر برســد چــون اغلــب مــردم 
دوســت دارنــد بــرای خریــد بــه جایــی 
مراجعــه کننــد کــه گزینه هــای زیــادی 
وجــود داشــته باشــد. موضوع آن اســت 
کــه هرچــه گزینه هــای بیشــتری داشــته 
ــتر  ــراد، بیش ــه اف ــال مراجع ــیم احتم باش
می شــود چــون حــس می کننــد آزادی 
بیشــتری در انتخــاب محصــول مناســب 
ــاد فــروش  ــی گزینه هــای زی ــد، ول دارن
از  بســیاری  در  می دهــد.  کاهــش  را 
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ــا  ــت دو ی ــت در نهای ــر اس ــوارد بهت م
ــنهاد داده  ــتری پیش ــه مش ــه ب ــه گزین س
شــود و تصمیم گیــری بیــن گزینه هــای 
ــگاه  ــود. دانش ــذار ش ــرد واگ ــه ف ــم ب ک
کولومبیــا آزمایشــی انجــام داد و در دو 
ــی  ــرار داد. در یک ــا ق ــابه مرب ــه مش قفس
در  و  مربــا  نــوع   6 قفســه ها  ایــن  از 
دیگــری 24 نــوع مربــا وجــود داشــت. 
باعــث  بیشــتر  مرباهــای  قفســه ی  بــا 
توقــف 60 درصــد مخاطبــان و مشــاهده 

ــت  ــم نیس ــی ک ــه خیل ــی ک ــه های گزین
و  دارد  خوبــی  احســاس  مشــتری  و 
ــته و از  ــول داش ــاب محص آزادی انتخ
طــرف دیگــر آن قــدر زیــاد نیســت کــه 
پیچیــده  و  ســخت  را  تصمیم گیــری 
ــه  ــد کمــک شــایانی ب ســازد، مــی توان
افزایــش فــروش نمایــد. نکتــه کلیــدی 
ــا  ــن گزینه ه ــی بی ــالف کاف ــر اخت دیگ
ــه  ــبیه ب ــیار ش ــا بس ــر گزینه ه ــت. اگ اس
هــم باشــند و بــا اســتداللی بســیار ســاده 
نتــوان فــرق آن هــا را نشــان داد فــروش 
کــه  تحقیقاتــی  می یابــد.  کاهــش 
یــک شــرکت در ســنگاپور انجــام داد 
نشــان می دهــد هــرگاه در یــک وب 
ــا  ــابه ب ــا مش ــول تقریب ــایت دو محص  س
ــود  ــم وج ــه ه ــک ب ــی نزدی قیمت های
خریــداران  درصــد   46 فقــط  دارد، 
می کننــد  تکمیــل  را  خــود  خریــد 
آنالیــن  صــورت  بــه  را  مبلــغ  و 
دیگــر  آزمایشــی  در  می پردازنــد. 
محصــوالت  ایــن  از  یکــی  قیمــت 
ــی بســیار بیشــتر  ــر داده شــد و قیمت تغیی
 77 حالــت  ایــن  در  شــد.  انتخــاب 
ــول  ــن دو محص ــداران ای ــد خری درص

ــد. ــل کردن ــد را تکمی ــد خری فرآین

هــای  گزينــه  افــزودن   -  6
ل معقــو نا

گیــری  تصمیــم  در  خریــد  فرآینــد 
شــخص  اگــر  شــود.  مــی  خالصــه 
ــد  ــد خواه ــا خری ــرد، قطع ــم بگی تصمی
تصمیــم  ایــن  گاهــی  حــال  کــرد. 
ــده مــی شــود کــه  ــری آنقــدر پیچی گی
شــخص را از خریــد منصــرف مــی 
کنــد. انتخــاب بیــن دو گزینــه نزدیــک 
بــه هــم کار بســیار ســختی اســت و 
بســیاری از افــراد را از خریــد منصــرف 

ــد.  ــی کن م
محصوالتــی  نامعقــول  هــای  گزینــه 
محصولــی  فــروش  بــه  کــه  هســتند 
دیگــر کمــک مــی کننــد. خــود آن 
محصــول نامعقــول شــاید هیــچ فروشــی 

تصمیــم  فرآینــد  امــا  باشــد  نداشــته 
گیــری را بــرای مشــتری آســان تــر مــی 

ــازد. س

7 -ترتيب ارائه گزينه ها
ــه مشــتری  ــه محصــوالت ب ــب ارائ ترتی
مهــم  عوامــل   از  یکــی  می توانــد 
افزایــش  میــزان  در  تعیین کننــده  و 
ــم در  ــوع ه ــن موض ــد. ای ــروش باش ف
فــروش حضــوری و هــم در وب ســایت 

دارد.  اهمیــت 
توســط  کــه  جدیــدی  تحقیــق 
ــام  ــاروارد انج ــی و ه ــمندان برکل دانش
ــب  ــراد اغل ــه اف ــد ک ــان می ده ــد نش ش
ــر  ــد را بهت ــه ای کــه می بینن ــن گزین اولی
ــدم»  ــر تق ــوع « اث ــن موض ــد. ای می دانن
ــد  ــان می ده ــت و نش ــده اس ــده ش نامی
ترتیــب ارائــه محصــوالت می توانــد بــر 
ــذارد.  ــر بگ ــتری اث ــد مش ــم خری تصمی
ــای  ــوع در دنی ــن موض ــذاری ای ــر گ اث
کــه  آزمایشــی  اســت.  بیشــتر  وب 
داد،  انجــام  فلفرنیــگ»  «الکســاندر 
ــداران  ــه خری ــی ب ــد وقت ــی ده ــان م نش
ــا  ــافرتی تقریب ــادر مس ــایت 4 چ وب س
ــه  ــروش گزین ــد، ف ــنهاد ش ــابه پیش مش
اول 2/5 برابــر گزینــه هــای دیگــر بــود. 
چادرهــا از لحــاظ طراحــی و قیمــت 
ــا  ــد. تنه ــم بودن ــه ه ــک ب ــیار نزدی بس
تفــاوت ترتیــب ارائــه ایــن محصــوالت 

ــود. ــایت ب در س

8- كميابی
هــر گاه محصــول یــا خدمتــی کمیــاب 
شــود ارزش ذهنــی آن باالتــر مــی رود 
و درخواســت هــا بیشــتر مــی شــود. 
گروهــی  تخفیــف  هــای  ســایت  در 
ــاق  ــب اتف ــان اغل ــد تخفیف ــی مانن ایران
ــد  ــرض کنی ــد . ف ــی ده ــی رخ م جالب
ــروش  ــرای ف ــی 100 عــدد ب از محصول
ویــژه در ســایت قــرار داده شــده اســت. 
هــر چــه تعــداد خریدهــا افزایــش مــی 
ــی  ــش م ــده کاه ــداد باقیمان ــد و تع یاب

ــد  ــار خری ــی رفت ــد. ول ــا می ش گزینه ه
 30 حــدود  بــود.  متفــاوت  بســیار 
ــه 6  ــوی قفس ــه جل ــرادی ک ــد اف درص
گزینــه ای توقــف می کردنــد خریــد 
ــط  ــی فق ــد، ول ــام می دادن ــود را انج خ
ــه 24  ــاهده گر قفس ــراد مش ــد اف 3 درص
ــد! نتیجــه  ــه ای از آن خریــد کردن گزین
آزمایــش کامــال واضــح بــود. کاهــش 
گزینه هــا میــزان خریــد مخاطبــان را 
ــداد  ــن تع ــن یافت ــر کــرد! بنابرای 10 براب
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یابــد، ســرعت فــروش بیشــتر می شــود.
ــاب  ــک کاال کمی ــر چــه ی ــع ه  در واق
تــر مــی شــود و رو بــه اتمــام اســت 
اســتقبال از آن بیشــتر مــی شــود. یکــی 
از بهتریــن فرصــت هــا بــرای بازاریابــی 
آن  کــه  اســت  زمانــی  محصــول، 
ــتریان  ــود و مش ــی ش ــام م ــول تم محص
ــر کننــد.  ــرای خریــد مدتــی صب ــد ب بای
ــی همیشــه در  ــا خدمت اگــر محصــول ی
دســترس باشــد ایــن ذهنیــت ایجــاد 
مــی شــود کــه چنــدان بــا ارزش نیســت 
ــه کــرد.  ــد آن عجل ــرای خری ــد ب و نبای
لــذا نمایــش تعــداد محصــوالت موجود 
در انبــار بــر روی ســایت و کاهــش 
را  بازدیدکننــدگان  انبــار  موجــودی 
ــد  ــر خری ــا زودت ــد ت ــی کن ــب م ترغی

ــد. ــام دهن ــود را انج خ

9 -نفع سريع و لحظه ای
مغــز قدیــم همــواره بــه دنبــال نفــع 
ــای  ــه ج ــت و ب ــه ای اس ــریع و لحظ س
ــح  ــدت ترجی ــب دراز م ــی عواق بررس
مــی دهــد بــه ســود لحظــه ای بیاندیشــد.
ــد  ــرکه نق ــل «س ــرب المث ــع ض در واق
بــه از حلــوای نســیه اســت» یــک ایــده 
مهــم بازاریابــی عصبــی را بیــان مــی 
ــر  ــن بهت ــای آنالی ــروش ه ــد! در ف کن
ــاره  ــه ای اش ــع لحظ ــک نف ــه ی ــت ب اس

ــود.  ش
ــی  ــاب م ــه کت ــایتی ک ــال س ــرای مث ب
فروشــد اگــر پیشــنهاد دهــد کــه بــا 
خریــد کتــاب، نســخه الکترونیکــی آن 
بالفاصلــه در دســترس خواهــد بــود تــا 
کتــاب چــاپ شــده بــه دستشــان برســد، 

ــد.  ــد ش ــتر خواه ــروش بیش ف
ــث  ــه ای باع ــریع و لحظ ــع س ــن نف همی
هــای  کتــاب  فــروش  کــه  شــده 
الکترونیکــی هــر روز افزایــش یابــد.
ــا خریــد  خریــدار احســاس مــی کنــد ب
بــه  بالفاصلــه  الکترونیکــی  کتــاب 
حــس  و  دارد  دسترســی  محصــول 

 . دارد  بــودن  برنــده 

درســت  نمايــی  جــا   -10
ســايت  امكانــات 

ــه  ــا ب ــز م ــان، مغ ــواه متخصص ــه گ ب
ــزی شــده اســت  ــه ری ــه ای برنام گون
ــا در  ــرات و تفاوته ــه تغیی ــه متوج ک
محیــط پیرامــون خــود مــی شــود. 
ــرای  ــک ب ــک تکنی ــن ی ــع ای در واق

ــت.  ــا اس ــظ بق حف
چیزهایــی کــه موجــب شکســتن و 
ــورد  ــای م ــن چارچوبه ــم ریخت در ه
انتظــار و الگوهــای پیــش بینــی شــده 
ــک  ــه ی ــه مثاب ــود، ب ــی ش ــز م در مغ
ــر  ــگ خط ــاش و زن ــدار ب ــدار بی هش

ــتند.  ــده هس ــز خزن ــرای مغ ب
ــات ســایت  جــا نمایــی درســت امکان
در وبالگهــا و ســایت هــای اینترنتــی، 
دلیــل 80 درصــد از موفقیــت آنهــا 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــم  ــرکتها در چش ــوی ش ــوالً لوگ معم
قــرار  ســایت  قســمت  تریــن  گیــر 
داده مــی شــود.  یکــی از تکنیــک 
ــی  ــوع طراح ــن ن ــج در ای ــای مهی ه
ــرک در  ــر متح ــتفاده از عناص ــا اس ه
وب ســایتها اســت. عناصــر متحــرک 
ــام وب  ــن پی ــاوی مهمتری ــد ح میتوان

ــند. ــایت باش س
)مثــل ســایتهای خبــری کــه مهمتریــن 
ــتار  ــورت نوش ــه ص ــود را ب ــار خ اخب
ســایت  از  قســمتی  در  متحــرک 

حــک میکنــد(. 
ــن عناصــر  ــی متوجــه ای ــه خوب ــز ب مغ
موجــب  متحــرک  میشــوند.عناصر 
آنالیــن  تجربــه  شــدن  تــر  غنــی 
میشــوند و در تصمیــم گیــری مغــز 
مــی  هــا  میگذارند.شــرکت  اثــر 
کننــده  اغــوا  پیشــنهادهای  تواننــد 
مهمتریــن  عنــوان  یــا  و  تخفیــف 
بــه  را  خــود  مقــاالت  و  محتــوا 
آورند.ایــن  در  متحــرک  صــورت 
پیامهــا موجــب جلــب توجــه مغــز 

قدیــم  مــی شــود. 

11- نحوه ی قيمت گذاری
در قیمــت گذاری محصــوالت و خدمات 
ــی  ــا جــای ممکــن از قیمــت هــای نهای ت
ــچ  ــی کــه دیگــر هی اســتفاده شــود، قیمت
مبلغــی بــه آن اضافــه نخواهــد شــد. اگــر 
ــه هایــی ماننــد بســته بنــدی، ارســال  هزین
ــا قیمــت  و .. وجــود دارد،  مــی بایســت ب
محصــول جمــع شــود و قیمــت نهایــی در 
ــن  ــران ای ــه کارب ــود و ب ــالم ش ــایت اع س
ــز  ــه ج ــه ب ــود ک ــر داده ش ــان خاط اطمین
ــی  ــه جانب ــچ هزین ــغ اعــالم شــده،  هی مبل
دیگــری پرداخــت نخواهنــد نمــود. بــا این 
ــش  ــروش کاه ــاط درد ف ــی از نق کار یک
بهتــر  آن  بــر  عــالوه  یافــت.  خواهــد 
اســت  قیمتــی  کــه در ســایت درج شــده 
ــت درج  ــر قیم ــود. اگ ــه ش ــت، توجی اس
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 

ــد .  ــش ده را افزای

12- نشان دادن تعداد صفرها
اغلــب  ایــران  قیمــت محصــوالت در 
ــت  ــال قیم ــرای مث ــر دارد. ب ــن صف چندی
یــک کتــاب 90000 ریــال اســت . وقتــی 
قیمــت هــا از ریــال بــه تومــان تبدیــل مــی 
شــوند، اســتقبال و خریــد بیشــتر می شــود 
. همچنیــن وقتــی بــه جــای 90000 تومــان 
نوشــته شــود «9 هــزار تومــان» مجــددا 
فــروش بیشــتر مــی شــود. زمانــی کــه 
ــرای  هــدف، نمایــش قیمــت محصــول ب
مشــتریان اســت بایســتی از حداقــل صفــر 
ــه  ــی ک ــود و هنگام ــتفاده ش ــن اس ممک
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 
ــه  ــه اینگون ــی شــود ب ــاب پرداخــت م کت

ــود . ــش داده  ش ــال نمای 30000 ری
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نتيجه گيری
امــروزه بازاریابــی و بازارســازی از جملــه 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــل مهم عوام
بــه فــروش یــک کاال و محصــول و 
ــک  ــف کم ــات مختل ــروش خدم ــا ف ی
کنــد. برندهــا و تجارتهــا از بازاریابــی 
ــات  ــوالت و خدم ــروش محص ــرای ف ب
ــع مــی  ــد. در واق خــود اســتفاده مــی کنن
ــش  ــن بخ ــی از مهمتری ــت یک ــوان گف ت
ــت و  ــی اس ــارت بازاریاب ــک تج ــای ی ه
موفقیــت در آن مــی توانــد تمامــی جنبــه 
هــای مختلــف یــک کســب و کار را 
ــروش  ــا ف ــد قطع ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح
ــک  ــتر کم ــی بیش ــد زای ــه درآم ــتر ب بیش
خواهــد کــرد. در حقیقــت بازاریابــی بــه 
عنــوان یــک فرآینــد مدیریتی-اجتماعــی 
ــتراتژی  ــک اس ــرد و ی ــی پذی ــورت م ص
اســت کــه توســط یــک شــرکت در 
جهــت برقــراری ارتبــاط بــا مشــتری 
اســتفاده می شــود. در مســیر بازاریابــی 
ــه  ــرای جــذب و جلــب نظــر مشــتری ب ب
یــک محصــول یــا خدمــت در بــازار 
روش هــای  از  شــرکت ها  هــدف، 
ــکار گرفته شــده  ــر ب ــا پیش ت ــه و ی خالقان
ــا و حضــور در  ــا رقب ــرای مواجه شــدن ب ب
ــد. ــازار خــود را آمــاده می نماین عرصــه ب

موفقیــت بازاریابــان بــرای تاثیــر گــذاری 
بــر رفتــار مصــرف کننــده تــا حــد زیــادی 
بــه درک صحیــح رفتــار مصــرف کننــده 
ایــن  عصبــی  دارد.بازاریابــی  بســتگی 
فرصــت را  در اختیــار بازاریابــان قــرار 
ــا درک اصــول و پایــه ی  ــا ب مــی دهــد ت
مکانیــزم تصمیــم گیــری بــه یــک ســطح 
ــده  ــرف کنن ــار مص ــش رفت ــر از دان برت
دسترســی پیــدا کننــد و بــه واســطه ی 
تمرکــز بر نــا خــودآگاه افــکار، هیجانات 
و احساســات افــراد، تصمیــم خریــد را 
ــدگان را  ــرف کنن ــاد و مص ــا ایج در آنه
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 عــالوه بــر کاربــر 
پســند بــودن اصطالحــاً 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.
ــه دســت  ــج ب ــا و نتای ــه ه ــر اســاس یافت ب
آمــده از ایــن پژوهــش پیشــنهادات ذیــل 

ــه مــی گــردد. ارائ
1. کاربردهایــی کــه در ایــن پژوهــش بــه 
عنــوام یافتــه هــا مطــرح شــده اند، توســط 
فروشــندگان آنالیــن مــد نظــر قــرار 
ــر روی مغــز،  ــر بخشــی ب ــا اث ــا ب بگیــرد ت

ــد.  ــش یاب ــروش افزای ــزان ف می
بــا  ارتبــاط  در  عصبــی  بازاریابــی   .2
برندهــای مختلــف مــورد مطاللعــه قــرار 

بگیــرد.
3. شــرکت هایــی کــه تمایــل بــه فعالیــت 
در ایــن حــوزه را دارنــد، مــی بایســت 
اســتراتژی اعتمــاد ســازی را از طریــق 
بکارگیــری اعتمــاد نهایــی، کیفیت نهایی 
ــه  ــه آن پرداخت ــری ب ــات نظ ــه در ادبی ک

ــد. ــرار دهن ــد نظــر ق شــد، م
4. راهکارهــای مطــرح شــده مــی تواننــد 
در یــک مــورد کاوی پیاده ســازی شــوند 
و ســپس بازخوردهــای افزایــش و یــا 
ــا در  ــود، ت ــنجیده ش ــروش س ــش ف کاه
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــکار ه ــت راه نهای

ــار یابــی شــوند. اعتب
5. در ایــن تحقیــق بــا مطاللعــه پیمایشــی 
کــه در منابــع انجــام شــد، بــه 14 راهــکار 
ــان  ــا محقق ــم، ام ــه ای ــت یافت ــد دس جدی
مــی تواننــد در آینده بــا مطالعــات میدانی 
ــه  ــاده رتب ــا اســتفاده از روش هــای آم و ب
بنــدی بــه اولویــت بنــدی ایــن راهکارهــا 

بپردازنــد.
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چكيده
ــروز،  ــی ام ــدت رقابت ــه ش ــای ب  در دنی
و  محصــول  پیشــبرد  بــرای  مدیــران 
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. 
ــاز را رفــع  ــد و مدیریــت آن ایــن نی برن

مــی ســازد. 
از تکنیــک هــا و ابزارهــای حمایــت 
ــد،  ــران برن ــد و مدی ــران ارش ــر مدی گ
جهــت اخــذ تصمیــم بــه موقــع و ســریع 
ــای  ــات و داده ه ــوه اطالع ــان انب در می
تجــاری  هــوش  سیســتم  گوناگــون، 

ــش  ــن پژوه ــدف از ای ــت. ه )BI( اس
ارزیابــی و بررســی چشــم انــداز هــوش 
تجــاری بــر موفقیــت مدیریــت برنــد در 

ســازمان هــا مــی باشــد.
نــوع کاربــردی  از  پژوهــش حاضــر 
ــد.  ــی باش ــی م ــوده و تحلیلی-توصیف ب
ابــزار جمــع آوری اطالعــات کتابخانــه 
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــه ه ــت. یافت ای اس
ــا در  ــه ی داده ه ــل یافت ــه ی تحلی ارائ
پاســخ بــه نیازهــای مشــتری و حفــظ آن 
ــدگاری  ــی مان ــر اصل ــه از عناص ــا ک ه
یــک برنــد مــی باشــد از ابزارهــای 

ــت. ــاری اس ــوش تج ه
 بکارگیــری سیســتم هــوش تجــاری در 

ــش  ــل و پی ــت تحلی ــازمان جه ــک س ی
بینــی ســریع حجــم وســیع اطالعــات و 
ــران  ــه مدی ــش، ب ــه دان ــا ب ــل آن ه تبدی
اهــداف  بــه  دســتیابی  امــکان  برنــد 
ــی،  ــت رقابت ــر داشــتن مزی ســازمان نظی
ــتمر و  ــت و مس ــردی مثب ــظ عملک حف
ــح را  ــگام و صحی ــری بهن ــم گی تصمی
مــی دهــد. گرفتــن تصمیمــات صحیــح 
و بــه موقــع در ســازمان مــی توانــد 
موفقیــت آن را در عرصــه ی رقابــت 
و  بقــا  بــا ضمانــت  نمایــد.  تضمیــن 
ــاری  ــام تج ــازمان و ن ــظ ارزش س حف
آن، اهــداف مدیریــت برنــد محقــق 

ــود. ــی ش م

هوش تجاری)BI( ومديريت مارک برگ برنده سازمان ها
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مقدمه
ــرمایه  ــر س ــوع عص ــا از طل ــازمان ه س
داری، اطالعــات مربــوط بــه رقبایشــان  
را گــردآوری مــی کردنــد. امــروزه 
نیــز از نظــر بســیاری از صاحبنظــران 
انقــالب واقعــی در عرصــه ی کســب و 
کار  در تــالش هایــی نهفتــه اســت کــه 
ــت  ــی را موقعی ــای اطالعات ــت ه فعالی

ــد. ــی کنن ــی م یاب
 امــروزه بیشــتر ســازمان هــا، پــی بــرده 
انــد کــه اطالعــات، خــون زندگــی 
کلیــد  و  اســت  دیجیتــال  اقتصــاد 
موفقیــت درعصــر اطالعــات، اتخــاذ 
تصمیماتــی اســت کــه بــدون تناقــض، 
ــت  ــه ی رقاب ــریعتر در عرص ــر و س بهت

پیــش دســتی نمایــد.
تصمیمــات تجــاری نامناســب یعنــی 
اطالعــات  بــر  مبتنــی  تصمیمــات 
حداقــل یــا ناقــص، کــه مــی توانــد 
زیــان هــای بســیاری بــه بــار آورد، 
ــا  ــد و ی ــازار خــارج کن شــرکت را از ب
ــد.  ــت نمای ــرکت را ورشکس ــی ش حت
ــار  ــتین ب ــاری  نخس ــوش تج واژه ی ه
در ســال 1681 توســط ریچــارد میلر در 
ــاب دانشــنامه ی تجــارت و کســب  کت
ایــن واژه را  او  و کار اســتفاده شــد. 
ــرد  ــه کار ب ــرای شــخص بانکــداری ب ب
کــه زودتــر از رقبــای خــود، بــا دریافت 
ــط  ــورد محی ــی در م ــل اطالعات و تحلی
کســب و کار خــود و ســایر رخدادهای 
ــود از  ــته ب ــذار توانس ــی تاثیرگ اجتماع
ســایر رقبــای خــود پیشــی گرفتــه و 
ســود قابــل توجهــی کســب نمایــد. 
ــگران  ــط پژوهش ــن واژه توس ــپس ای س
ــعه  ــتفاده و توس ــف اس ــای مختل نهاده
داده شــد تــا بــه شــکل پیشــرفته و دقیــق 

ــد.  ــود برس ــروزی خ ام
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 
عملکــرد  بهبــود  بــا  امــر  ایــن  کــه 

ــاوری  ــعه ی فن ــق توس ــازمان از طری س
اســت.  امکانپذیــر  تجــاری  هــوش 
ــای  ــاخه ه ــی از ش ــاری یک ــوش تج ه
نســبتا جدیــد فنــاوری اطالعــات  اســت 
ــک  ــیعی از تکنی ــه ی وس ــا دامن ــه ب ک
ــردی  ــه هــای کارب ــا و برنام ــا، ابزاره ه
در ارتبــاط اســت و هــدف آن، تحلیــل 
عملیــات و ارتقــای کیفیــت  اســت. 
ــش  ــد افزای ــاری)BI( فرآین ــوش تج ه
ســوددهی ســازمان در بــازار رقابتــی بــا 
اســتفاده ی هوشــمندانه از داده هــای 
موجــود در فرآینــد تصمیــم گیــری  در 
ســازمان اســت. در حقیقــت در هــوش 
بــه  و  دریافــت  اطالعــات  تجــاری، 
گونــه ای اســتفاده مــی شــود کــه مــا را 
ــب و کار  ــوب در کس ــدف مطل ــه ه ب
ــص  ــا مخت ــتفاده از آن تنه ــاند. اس برس
کار  و  کســب  یــا  و  صنعــت  یــک 
ــب  ــر کس ــه در ه ــت، بلک ــاص نیس خ
ــول و روش  ــوان از اص ــی ت و کاری م
ــود.  ــتفاده نم ــاری اس ــوش تج ــای ه ه
برندهــای  ابتدایــی عالمــت هــای ســاده 
ــت  ــن مالکی ــرای تعیی ــه ب ــد ک ای بودن
تولیــد  شناســایی  و  اهلــی  حیوانــات 
ــتفاده  ــاری اس ــای تج ــدگان کااله کنن

ــدند. ــی ش م
بــا آغــاز انقــالب صنعتــی  و ایجــاد 
ــرف  ــده و مص ــد کنن ــن تولی ــه بی فاصل
معرفــی،  در  برندهــا  نقــش  کننــده، 
و  کاالهــا  رهگیــری  و  شناســایی 
ــس از  ــرد. پ ــدا ک ــت پی ــات اهمی خدم
جنــگ جهانی دوم و گســترش وســایل 
ارتبــاط جمعــی، افزایــش ســریع تــوان 
تولیــد و ایجــاد تقاضــا بــرای انــواع 
کاالهــای مصرفــی، دانــش برنــد بــه 
بــا  و  آمــد  پدیــد  امــروز  ی  شــیوه 
معرفــی ابزارهــای ارتباطــی نویــن مثــل 
اینترنــت  بــه اوج رســید. جهانــی شــدن 
اقتصــاد، گســترش اینترنــت و نقــش آن 
در فعالیــت هــای بازاریابــی، قرابــت 
ــط در  ــه ی متوس ــی طبق ــبک زندگ س
ــا صــرف نظــر از  ــر کشــورهای دنی اکث

ــی،  ــی و فرهنگ ــای جغرافیای ــه ه فاصل
تنــوع بیــش از حــد کاالهــا و خدمــات 
همــراه  بــه  جهانــی  بازارهــای  در 
توقــع روزافــزون مشــتریان، همگــی 
ــد  ــش برن ــر نق ــه ب ــتند ک ــی هس عوامل
یــا نــام تجــاری در توســعه ی بازارهــا و 
ــای  ــا در بازاره ســودآوری شــرکت ه
ــد.  ــی گذارن ــه م ــود صح ــی موج رقابت
ــت شــده در نیمکــره  ــد ثب نخســتین برن
ی غربــی، بــه شــکل ســه صلیــب التیــن 
متعلــق بــه هرنــان کورتــز  بــود کــه 
در ســال 1519 وارد مکزیــک  شــد. 
ــد  ــی بودن ــوان الگوهای ــه عن ــا ب برنده
ــه ســادگی قابــل تشــخیص بــوده  کــه ب
ــتفاده  ــت اس ــن هوی ــور تعیی ــه منظ و ب

ــدند. ــی ش م
بکارگیــری سیســتم هــوش تجــاری در 
یــک ســازمان ســبب مرتــب ســازی 
داده  انبــوه  میــان  از  الزم  هــای  داده 
هــای موجــود درون ســازمان و داده 
ــود و  ــی ش ــازمان م ــه س ــده ب ــای آین ه
ــای  ــود داده ه ــی از وج ــفتگی ناش آش
و  نامعتبــر  هــای  داده  ازدیــاد  خــام، 
ــع  ــه موق ــل ب ــدم تحلی ــد ارزش، ع فاق
داده هــای صحیــح و بــه کارگیــری 
داده هــا در زمــان مناســب و در نتیجــه 
تصمیــم  یــک  بهنــگام  اخــذ  عــدم 
کارا را از بیــن مــی بــرد. بــه ســخنی 
و  الزم  دانــش   بــا  ســازمانی  دیگــر 
ــه  ــبت ب ــبی نس ــی مناس ــح، آگاه صحی
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 )BI( اطالعــات تجــاری 
ــان  ــل اطمین ــد، قاب ــورت روز آم را بص
ــی  ــد و توانای ــی کن ــه م ــی عرض و کاف
اســتدالل و درک مفاهیــم نهفتــه در 
اطالعــات تجــاری را از طریــق کشــف 
ــکان  ــات ام ــل اطالع ــه و تحلی و تجزی
پذیــر مــی ســازد. امــروزه بــا تولــد فــن 
آوری هــای نویــن در ســطوح مختلــف 
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ــمند  ــای هوش ــوژی ه ــژه تکنول ــه وی ب
پــردازش  هــای  سیســتم  ماننــد  بــه 
تحلیلــی برخــط  و سیســتم هــای هــوش 
تجــاری، کمتــر مدیــری اســتفاده از 
ــی  ــوش م ــا را فرام ــوژی ه ــن تکنول ای
کنــد بــه طــوری کــه جهــت گیــری بــه 
ــاری در  ــوش تج ــتفاده از ه ــوی اس س
هــر بنــگاه بــه عنــوان اســتراتژی اصلــی 
ــی  ــی م ــر تلق ــر حاض ــران در عص مدی
شــود. کاربردهــای هــوش تجــاری، 
یــک  اســتراتژی  بــه  تــازه  جانــی 
ــت و  ــا دق ــد. آن ه ــی بخش ــازمان م س
ــرکت  ــد ش ــداف و مقاص ــت اه موفقی
را انــدازه گیــری مــی کننــد.  بــا توجــه 
پیچیــده  رقابتــی  فضــای  بــه وجــود 
و شــلوغ، مدیــران ســازمان هــا بایــد 
ــارض  ــان، تع ــرایط اطمین ــد در ش بتوانن
، تصمیــم  اطمینان)ریســک(  و عــدم 
ایــن  نماینــد.  اتخــاذ  را  موثــر  هــای 
ــتردگی  ــه گس ــه ب ــا توج ــات ب تصمیم
و حجــم بســیار داده هــا و اطالعــات 
ــت مشــکل  ــزون رقاب و ســرعت روز اف
ــا و  ــتفاده از ابزاره ــذا اس ــد. ل ــی باش م
تکنیــک هــای سیســتم هــوش تجــاری 
در جهــت پــردازش داده هــای مناســب 
اطالعــات  و  دانــش  بــه  ارزش  بــا  و 
صحیــح، ســازمان را در جهــت تســریع 
مــی  یــاری  مناســب  تصمیــم  یــک 
رســاند. مدیــر برنــد  ســازمانی کــه 
توانایــی اخــذ تصمیــم بهنــگام و مرتبط 
ــود را در  ــت خ ــد، موفقی ــته باش را داش

ــد. ــی نمای ــب م ــی کس ــای رقابت فض
موفقیــت  و خــوش نامــی  ایــن ســازمان 
را  برندینــگ  اهــداف  توانــد  مــی 
تضمیــن نمایــد از جملــه، تاثیرگــذاری 
ــر انتخــاب مشــتریان، ایجــاد تعهــدی  ب
ــی  ــدگان مبن ــرف کنن ــا مص ــته ب نانوش
تجربــه  تکرارپذیــری  و  ثبــات  بــر 
خــوب حاصــل از مصــرف کاال یــا 
خدمــت و متمایــز نمــودن کاالهــا و 
خدمــات نســبت بــه ســایر محصــوالت 

ــا. رقب

بــر سيســتم هــوش  مــروری 
تجــاری و ضــرورت كاربــرد آن

هــوش، مجموعــه ی توانایــی هایــی اســت 
کــه در حــل مســئله و ایجــاد محصــوالت 
ــد کــه در یــک فرهنــگ ارزشــمند  جدی
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 
از  ای  مجموعــه  شــامل   )BI(تجــاری
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 
ــرد. در  ــی گی ــرار م ــان BPMS  ق کارکن
ــط  ــاری توس ــوش تج ــای ه ــدا، ابزاره ابت
  IT تحلیلگــران داده و ســایر متخصصیــن
اســتفاده مــی شــدند بــه صورتــی کــه آن 
ــا اجــرا  ــر روی داده ه ــا را ب ــل ه ــا تحلی ه
ــوان  ــه عن ــات را ب ــد و گزارش ــی کردن م
نتایــج پــرس و جــو بــرای کاربــران کســب 
و کار تولیــد مــی نمودنــد. هــوش تجــاری 
شــامل مجموعــه ی وســیعی از برنامــه های 
ــر تحلیــل هــای مــوردی و  ــردی نظی کارب
پــرس و جــو، گــزارش ســاز، پردازشــگر 
تحلیلی آنالیــن)OLAP(، هوش تجاری 
موبایــل، هوش تجــاری بالدرنــگ، هوش 
ــاری و  ــوش تج ــردی، ه ــاری عملک تج
ســرویس هــای ابــری، هوش تجــاری متن 
ــوش  ــتراکی و ه ــاری اش ــوش تج ــاز، ه ب
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 

ــه  ــترده ب ــورت گس ــه ص ــادوپ ب ــای ه ه
عنــوان انبــاره هــا در معمــاری هــای هــوش 
تجــاری و مخصوصــا بــرای داده هــای 
بــدون ســاختار، فایــل هــای الگ  و گونــه 
ــی  ــتفاده م ــا اس ــر کالن داده ه ــای دیگ ه
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. 
ــزار مناســب  ــد توســط اب ــا بای ــن داده ه ای
اســتخراج و بــا اســتفاده از روش هــای 
ــش  ــالع و دان ــه اط ــردازش و ب ــل، پ تحلی
مبــدل شــوند تــا بتــوان از آن هــا در فرآیند 
تصمیــم گیــری اســتفاده کــرد. مهــم ترین 
منفعــت اســتفاده از سیســتم هــای هــوش 
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ــد  ــی در فرآین ــش اثربخش ــاری، افزای تج
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. 
ــک ســاختار  ــوان ی ــد بت ــدا بای ــه در ابت البت
مناســب بــرای هــوش تجــاری در ســازمان 
مــورد نظــر بــا توجــه بــه نیازهــای تحلیلــی 

عوامــل موثــر بــر هــوش تجاری 
در ســازمان ها

همــان طــور کــه یــک رویکرد سیســتمی 
دقیــق و بــه روز ماننــد هــوش تجــاری می 
ــازمان  ــرد س ــی و عملک ــر کارای ــد ب توان
ــیاری از  ــذارد، بس ــیاری بگ ــرات بس تاثی
عوامــل نیــز مــی تواننــد بــر میــزان کارایی 
ــه از  ــند ک ــذار باش ــاری اثرگ ــوش تج ه
ــل  ــه عوام ــوان ب ــی ت ــا م ــه ی آن ه جمل

زیــر اشــاره نمــود:
1.مشتریان

2. رقبا
3. نیروی انسانی

4. زیرساخت های فنی
5. برقراری 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 

ــت. ــده اس ــک آورده ش ــماره ی ی ش

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 
برخــی   ،)ActuateOne )ماننــد،  ســازی 
درحــوزه مدیریــت عملکــرد )ماننــد، 
در  برخــی   ،)Oracle،IBM Congnos

حــوزه ی مدیریــت عملیــات )ماننــد، 
SAP BusinessObjects(، برخــی از ابزارهــا 

امــکان تحلیــل حجــم وســیع داده )ماننــد، 
MicroStrategy( را داشــته، برخــی منبــع 

ــاز )ماننــد، JasperSoft( و برخــی از نظــر  ب
ــه  ــه صرف ــف مقــرون ب ــه ای و وظای هزین

ــتند. هس

مارک
ــی یــک شــرکت اســت  ــارک، دارای م
ارزش  شــدن  افــزوده  باعــث  کــه 
یــک  شــود.  مــی  نهایــی  محصــول 
اســتراتژی نــام تجــاری قــوی بــرای 
ســهامداران ایجــاد مــی کنــد و نخبــگان 
نمایــد،  بــه کار جــذب مــی  نیــز  را 
بــرای  الگــوی اســتاندارد  امــا یــک 
ــام تجــاری، درک  محاســبه ی ارزش ن
میــزان ارزش را راحــت تــر مــی کنــد. 
مــارک مــی توانــد خالــق مســائلی چون 
ســنجش میــزان وفــاداری مشــتریان، 
ــال  عکــس العمــل هــای کششــی در قب
ــای  ــرش ه ــی نگ ــت، ارزیاب ــر قیم تغیی
بــازار و ... در ســازمان باشــد. یــک 
مــارک قدرتمنــد منافــع بســیاری بــرای 
ــی دارد.  ــی در پ ــای خدمات ــازمان ه س
ــواردی  ــه م ــوان ب ــی ت ــن م ــن بی در ای
مشــتریان،  بیشــتر  وفــاداری  چــون 
شــرایط  در  ســازمان  تــوان  افزایــش 
بیشــتر،  ســود  ی  حاشــیه  بحرانــی، 
مشــتریان  بیشــتر  مثبــت  جوابگویــی 
ــروش  ــای ف ــرات قیمــت و مزای ــه تغیی ب
ــاره  ــان اش ــام و نش ــتفاده از ن ــوز اس مج
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 
مبانــی  مــی کنــد. در  نهایــت درک 
ــی  ــارک دارای ــک م ــی ارزش ی ادراک
ارزش  رود  مــی  انتظــار  کــه  اســت 
ــد مشــتری  ــه خری مشــتری، تمایــالت ب
ــا را  ــرکت ه ــای ش ــرد بازاره و عملک
ــر  ــف فرات ــد. درک از وظای ــود ده بهب
ــاره ی  ــر درب ــاده و مختص ــد س از عقای
مــارک اســت کــه در دهــه ی گذشــته 
شــایع شــده بــود. زمانــی کــه مــارک را 
فقــط بــه عنــوان یــک نشــان بازرگانــی 
ــام  ــرای پی ــا آرم و برچســب خطــی، ب ی

ــود.  ــی نم ــازمان طراح ــود در آن س موج
همچنیــن زیرســاخت فنــاوری اطالعــات 
ســازمان، باید توانایی پشــتیبانی از ســاختار 
ــا  ــازمان ب ــد. س ــته باش ــر را داش ــورد نظ م
ــات و  ــاری، اطالع ــوش تج ــتفاده از ه اس
شــاخص های محیــط پیرامــون را مقایســه 
نمــوده و رونــد کارهــا را در آینــده پیــش 
ــی  ــادر م ــران را ق ــد و مدی ــی نمای ــی م بین
ســازد تــا موقعیت ســازمان را در مقایســه با 

رقبایشــان بهتــر درک نماینــد. 
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ــد.  ــی در نظــر مــی گرفتن هــای بازرگان
امــروزه مــارک بــه عنــوان مجموعــه ای 
از انتظــارات و تداعــی معانــی هــا کــه از 
تجربــه یــک شــرکت یــا   محصــوالت 
ــی  ــف م ــرد، تعری ــی گی ــأت م آن نش
شــود. اگــر انتظــارات و تداعــی معانــی 
منتــج  باشــد  مثبــت  تجــارت  و  هــا 
بــه درک مثبتــی دربــاره ی مــارک 
مــی شــود. یــک مــارک تجــاری ، 
نــام  از چنــد بخــش اصلــی شــامل: 
ــا آرم ،  ــری ی تجــاری ، لوگــوی تصوی
ــش  ــد بخ ــو  و چن ــا لوگ ــت ی لوگوفون
فرعــی اعــم از: رنــگ، رایحــه، شــعار، 
کاراکتــر و موســیقی تشــکیل شــده 

ــت. اس

ويژگيهای يک مارک خوب 
پشــتیبانی  قابــل  قانونــی  لحــاظ  1.از 

باشــد.
2. تلفظ آن ســاده و روان باشد.

3. به خاطر ســپردن آن آسان باشد.
کار  آن  تشــخیص  و  شناســایی   .4

نباشــد. دشــواری 
5. توجــه ی افراد را جلب نماید.

6. مزایــای اســتفاده از محصــول را در 
خــود داشــته باشــد.

7. پیــام محصــول و یــا شــرکت تولیــد 
کننــده را بــه همــراه داشــته باشــد.

میــان  در  را  محصــول  موقعیــت   .8
ــازد. ــخص س ــب مش ــوالت رقی محص

مارک مديريت 
ی  برنامــه  مــارک،  مدیریــت 
ــی  ــای بازاریاب ــک ه ــردی تکنی کارب
و  یــک محصــول، خــط محصــول 
یــا مــارک اســت. هــدف از ایــن 
ارزش  افزایــش  مدیریــت،  نــوع 
در  و  مشــتریان  بــرای  محصــوالت 
بــرای  امتیــاز  حــق  کســب  نتیجــه 
آن محصــوالت اســت. بازاریابــان، 
ــده  ــوان وع ــه عن ــاری ب ــه آرم تج ب
دربــاره   کــه  نگرنــد  مــی  ای 

کیفیــت مــورد انتظــار مشــتریان از 
محصــوالت بــه آن هــا داده شــده 
اســت  ممکــن  امــر  ایــن  اســت. 
فــروش  میــزان  افزایــش  باعــث 
مدیریــت  بــا  همچنیــن  شــود. 
مــی  کننــدگان  تولیــد  مــارک، 
قیمــت  بــا  را  محصــوالت  تواننــد 
باالتــری بــه فــروش برســانند. ارزش 
حاصــل  ســود  میــزان  بــا  مــارک 
ــی  ــنجیده م ــدگان س ــرای تولیدکنن ب
شــود. ایــن امــر ناشــی از ترکیبــی 
ــه  ــروش و هزین ــزان ف ــش می از افزای
ــام  ــت ن ــث مدیری ــت. در بح ــا اس ه
نــکات  ســازی  مــارک  و  تجــاری 
رعایــت  دارد کــه  زیــادی وجــود 
آن هــا مــی توانــد شــرکت هــا را 
و  شــهرت  اعتبــار،  افزایــش  در 
محبوبیــت برندشــان یــاری نمایــد. 
از ایــن نــکات مــی تــوان بــه داشــتن 
و  مســتمر  و  مثبــت  عملکردهــای 
ــه  ــا توجــه ب تبلیغــات اشــاره نمــود. ب
عملکــرد مثبــت، شــرکت هــا مــی 
مختلــف  هــای  حــوزه  در  تواننــد 
ــداری،  ــتری م ــت، مش ــم از کیفی اع
و...  موقــع  بــه  تحویــل  خدمــات، 
باشــند.  عملکــرد  ایــن  دارای 
اصــول  رعایــت  بــا  کــه  تبلیغاتــی 
ــر  ــوأم باشــد، از اث ــات ت علمــی تبلیغ
ــد  ــوردار خواه ــبی برخ ــی مناس بخش
ــت در بازارهــای  ــود. افزایــش رقاب ب
هــا  شــرکت  از  بســیاری  خدماتــی 
بــه  کــه  اســت  کــرده  مجبــور  را 
یــک  ی  دیــده  بــه  خــود  مــارک 
ــن  ــرای ای ــد. ب ــی بنگرن ــت رقابت مزی
ــای  ــش ه ــا و بخ ــرکت ه ــور ش منظ
خدماتــی ســعی در برقــراری ارتبــاط 
مــی  ســعی  و  دارنــد  مشــتریان  بــا 
کــه  تأثیرپذیــری  طریــق  از  کننــد 
خدمــات  از  مشــتریان  ادراک  بــر 
گذارنــد،  مــی  شــده  دریافــت 
ذهــن  در  را  مطلــوب  تصویــری 

نماینــد. ایجــاد  مشــتری 

ارزش مارک
هــای  مــارک  ســاخت  امــروزه، 
قــوی، بخاطــر مزیــت هــای فــوق 
العــاده ای کــه ایجــاد مــی کننــد، 
از  بســیاری  بازاریابــی  اولویــت 
ســازمان هــا شــده اســت. مــارک 
هــای قــوی بــرای یــک شــرکت، 
مــی  ایجــاد  بــازار  در  را  هویتــی 
ارزش  گیــری  انــدازه  در  کننــد. 
محققــان   ، مــارک  یــک  کلــی 
بــه  پژوهشــگران،  و  بازاریابــی 
مــارک  ارزش  مفهــوم  آزمایــش 
مــی پردازنــد و بــه ارزش کلــی کــه 
نــام مــارک بــه ذهــن تولیــد کننــده، 
مصــرف  و  هــا  فــروش  خــرده 
مــی  اطــالق  آورد  مــی  کننــدگان 
«انجمــن   1989 ســال  در  گــردد. 
مــارک  ارزش  بازاریابــی»  علمــی 
نمــود:  تعریــف  گونــه  ایــن  را 
ارزش افــزوده ای کــه بــه واســطه 
ی نــام در بــازار از طریــق حاشــیه 
ــرای  ــازار ب ــا ســهم ب ــر ی ی ســود بهت
ایــن  شــود.  مــی  ایجــاد  محصــول 
و  مشــتریان  توســط  افــزوده  ارزش 
ســایر اعضــای کانــال مــی توانــد بــه 
مجموعــه  و  مالــی  دارایــی  عنــوان 
ــوب  ــای مطل ــط و رفتاره ای از رواب

گــردد.  تلقــی 
از  یکــی  مــارک  مدیریــت  کمــپ 
جهانــی  رویدادهــای  بزرگتریــن 
 18 جمعــه  روز  در  کــه  اســت 
دوازدهمیــن  بــرای   2014 ســپتامبر 
آمریــکا  وگاس   الس  در  بــار 
برگــزار شــد. هــدف از ایــن کمــپ، 
ــه  ــی حرف ــه ی مــارک و بازاریاب ارائ
ای و ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای 
خدمــات  مدیریتــی  کمــپ  اســت. 
ــه  ــرای برندهــا در زمین مشــاوره ای ب
ــعه و  ــق، توس ــوآوری، تحقی ــای ن ه
ــی  ــه م ــی ارائ ــل رقابت ــه و تحلی تجزی
نویســنده  یــان   لــی  دنیــس  دهــد. 
بــزرگ  هــای  مــارک  کتــاب»  ی 
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چــه کاری انجــام مــی دهنــد؟» از 
هــای  مــارک  بزرگتریــن  اصــول 
گفتــه  بــه  کــرد.  صحبــت  جهــان 
بزرگــی  هــای  مــارک  وی،  ی 
وضعیــت  و...  نایــک   اپــل،  مثــل 
دلیــل  بــه  را  خــود  محبوبیــت  و 
ــی و  ــول جادوی ــی، فرم ــوش اقبال خ
ــی  ــر رویای ــک رهب ــوغ ی ــی نب ــا حت ی
بدســت نیــاورده انــد. راب والــدو  
ــتریان  ــه مش ــاب» چگون ــنده کت نویس
ــم؟»  ــاره حفــظ کنی ــاره و دوب را دوب
گفتــه اســت کــه هرگــز بــه صــورت 
ــد  ــما بای ــد. ش ــرواز نکنی ــرادی پ انف
کارکنــان، پشــتیبان هــا و همــکاران، 
و  فروشــندگان  کننــدگان،  تأمیــن 
داشــته  خوبــی  کننــدگان  توزیــع 
ــان  ــد کســب و کارت ــا بتوانی باشــید ت
ــد. ــل کنی ــی تبدی ــد بزرگ ــه برن را ب

نتيجه 
ــری  ــت و رهب ــب هــر ســازمانی مدیری قل
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، 
 ، و...  غیراطمینان)ریســک(  متعــارض، 
ــناخت  ــتری و ش ــار مش ــی رفت ــش بین پی
تقاضــای بــازار، بــه داده هــا و حقایــق 
مفیــد و مرتبــط نیازمنــد هســتند کــه 
هــوش تجــاری)BI( از طریــق تحلیــل 
مــی  ورودی،  هــای  داده  پــردازش  و 
توانــد ســازمان را در راســتای رســیدن بــه 
اهدافــش یــاری رســاند. بــه ســخنی دیگــر 
ــدگاری  ــت مان ــا جه ــارک ه ــران م مدی
و خــوش نامــی نــام تجــاری ســازمان، 

ــتریان  ــاداری مش ــد، وف ــظ ارزش برن حف
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 
ــون  ــای گوناگ ــات و داده ه ــوه اطالع انب
خــارج ســاخته و دانــش مناســب و دقیقــی 
ــی  ــد. هنگام ــرار ده ــان ق ــار آن را در اختی
کــه توســط سیســتم هــوش تجــاری، ایــن 
ــارک  ــران م ــه مدی ــح ب ــات صحی اطالع
ابــالغ شــود، آنــان از فضــای بــازار رقابت، 
آگاهــی الزم را کســب نمــوده و مــی 
ــا ایــن دانــش، از تکنیــک هــای  تواننــد ب
بازاریابــی و تبلیغــات بــرای گســترش نــام 
تجــاری محصول اســتفاده نماید و نســبت 

ــه ســایر رقبــا پیشــگام شــوند.  ب
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توسعه ارزيابی اثرات سالمت

ــل  ــه و تحلی ــه 60، تجزی در اواســط ده
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــود ب ارزش س
ــر  ــری هــای زی ــم گی ــه تصمی کمــک ب
در  و  شــده  معرفــی  بیشــتر  ســاختی 
ــای  ــز جاه ــز و نی ــعه در ول ــه توس برنام
بانــک  اســت.  رفتــه  کار  بــه  دیگــر 
و  تجزیــه  از  اســتفاده  بــرای  جهانــی 
ــم  ــه تصمی ــل ارزش ســود در زمین تحلی
ــه ســرمایه گــذاری  ــری جهــت ادام گی
توســعه  حــال  در  کشــورهای  در 
ــر  ــاده ب ــگاه س ــت. ن ــده اس ــیس ش تأس

پــروژه هــا از نظــر هزینــه هــای مالــی و 
ــدم  ــب ع ــوده و موج ــی ب ــا ناکاف مزای
موفقیــت در گرفتــن گزارشــی از نتایــج 
پــروژه هــای مربــوط بــه تنــوع زیســتی 
و محیــط زیســت در کشــورهای در 
ایــن  شــد.  خواهــد  توســعه  حــال 
موضــوع منجــر بــه ارزیابــی زیســت 
محیطــی و در نظــر گرفتــن هزینــه هــای 
مزایــا شــد. در ســال 1969  و  مالــی 
از  حفاظــت  قانــون  متحــده  ایالــت 
محیــط زیســت را معرفــی کــرده اســت 

ارزیابــی  نیازمنــد  قانــون  ایــن  کــه 
زیســت محیطــی تمــام پــروژه هــای 
ایالــت متحــده آمریــکا و تمــام پــروژه 
ــده  ــت متح ــک ایال ــه کم ــه ب ــی ک های
ســرمایه گــذاری شــده اســت، مــی 
ــط  ــرعت توس ــه س ــاز ب ــن نی ــد. ای باش
کشــورهای دیگــر در ســال 1985 دنبال 
ــا اولیــن دســتور  شــد و کمیســیون اروپ
خــود مبنــی بــر نیــاز بــه ارزیابی زیســت 
محیطــی تمــام پــروژه هــای بــزرگ 
ســازمان  نمــود.  مطــرح  را  توســعه 
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بهداشــت جهانــی در ســال 1983 رویــه 
ــرات مثبــت  ــی اث ــرای ارزیاب ــی را ب های
ســالمت بــر سیســتم تأمیــن کننــده آب 
ــا عملکــرد کامــل را منتشــر کــرد. در  ب
راســتای ایــن هــدف گــروه متخصصــان 
ــی  ــت محیط ــرای مدیری ــی ب ــن الملل بی
ــت. هــدف  در ســال 1981 شــکل گرف
آنهــا آســان کــردن تشــخیص در طــول 
هــا  برنامــه ریــزی فرصــت  مراحــل 
ــای  ــروژه ه ــت محیطــی پ ــرای مدیری ب
پیشــرفت منابــع آب کــه بــه جهــات 
دیگــر مــی توانــد بیمــاری هــای منتقلــه 
در  باشــد.  مــی  دهــد  افزایــش  را 
اثــر  ارزیابــی  کارشناســی  انگلســتان 
ســالمت از ایــن بــاور بــه وجــود آمــده 
اســت کــه  اغلــب تأثیــرات ســالمت در 
طــول مراحــل برنامــه ریــزی پــروژه 
هــای پیشــرفت نادیــده گرفتــه مــی 
شــود. گرچــه انتظــار مــی رود کــه ایــن 
پــروژه هــا بــرای ســالمت  مفیــد باشــد 
ــر  ــور غی ــه ط ــت ب ــن اس ــن ممک ولیک
داشــته  نیــز  منفــی  اثــرات  مســتقیم 
غیــر  مضــر  تأثیــرات  ایــن  باشــند. 
منتظــره اغلــب بــر آســیب پذیــری هــای 
 1990 ســال  در  دارد.  تأثیــر  زیــادی 
بریتانیــا  مــرزی  بــرون  توســعه  اداره 
ــرای  ــول را ب ــر ســالمت لیورپ ــه اث برنام
بررســی تأثیــرات ســالمت آینــده نگــر 
تأمیــن مالــی کــرد. آنهــا همچنیــن دوره 
هــای  اداره  بــرای  آموزشــی  هــای 

ــد  ــال رش ــورهای در ح ــی در کش دولت
اقتصــادی را توســعه داده انــد. در ســال 
ســه  چارچــوب  یــک  برلــی    1992
اثــرات  ارزیابــی  بــرای  ای  مرحلــه 
آســیایی  توســعه  بانــک  ســالمت 
گســترش داد کــه متشــکل از تعییــن 
ــای  ــیر خطره ــالمت، تفس ــای س خطره
ایــن  هــا و مدیریــت  ایــن مخاطــره 
خطرهــا بــود. او پیشــنهاد کــرد کــه 
ارزیابــی اثــر ســالمت نبایــد یــک رویــه 
جــدا باشــد بلکــه بایــد بــرای پرهیــز از 
ارزیابــی  بــا  همــراه  کاری،  دوبــاره 
اثــرات محیطــی باشــد. وقتــی ســالمت 
شــود  مــی  بررســی  آشــکار  بطــور 
ســالمت  اثــر  ارزیابــی  اصطــالح 
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــی  )EHIA( اس محیط
از وقتــی کــه چندیــن تجدیــد نظــر 
گســترش  و  کــردن  محکــم  جهــت 
بخشــیدن در اصــل بخشــنامه کمیســیون 
اروپــا از بســیاری جهــات وجــود داشــته 
اســت، توســعه ارزیابــی اثرات ســالمت 
در ارتبــاط یــا مــدل ســازی بــا ارزیابــی 
اثــرات زیســت محیطــی بــوده اســت. بــا 
زیســت  ارزیابــی  گســترده  معرفــی 
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 
اثــرات  کننــده  ارزیابــی  تیــم  یــک 
حاضــر  حــال  در  محیطــی  زیســت 
احتمــاال بایــد شــامل مهــارت هــای 
متخصصــان در چندیــن رشــته مختلــف 
باشــد. پــروژه هــا در کشــورهای در 
حــال توســعه اغلــب بــا ایجــاد اختــالل 
انســانی همــراه  گســترده در جوامــع 
بــوده اســت کــه موجــب جــا بــه جایــی 
و ایجــاد تغییــر در فرهنــگ و شــیوه 
اساســی شــده  بطــور  زندگــی آنهــا 
ــه  ــب توج ــن اغل ــود ای ــا وج ــت. ب اس
بــه  نســبت  بشــر  نــوع  بــه  کمتــری 
ــن  ــوران شــده اســت. ای ــان و جان گیاه
موضــوع منجــر بــه عملکــرد انســان 
تیــم  در  و جامعــه شناســان  شناســان 
هــای ارزیابــی کننــده زیســت محیطــی 
و توســعه ارزیابــی اثــرات اجتماعــی 
ــن  ــر گرفت ــه در نظ ــاز ب ــت. نی ــده اس ش
مســائل مربــوط بــه ســالمت در ارزیابــی 
اثــرات زیســت محیطــی در مراحــل 
ــی  ــت. ارزیاب ــده اس ــده ش ــه فهمی اولی
ــی  ــا ارزیاب ــق ب ــور دقی ــالمت بط ــر س اث
ــد.  ــی باش ــاط م ــی در ارتب ــر اجتماع اث
و  هــا  تأکیــد  شــامل  هــا  تفــاوت 
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ترکیبــات انضباطــی مــی باشــند. هــر دو 
انســان  رفــاه  و  ســالمت  اثــرات  بــه 
بــر  اثــرات  باشــند.  مــی  مربــوط 
ســاختارهای اجتماعــی و عملکردهــای 
فرهنگــی و چگونگــی تعامــل انســان بــا 
قویتریــن  از  خــود  اطــراف  محیــط 
عوامــل ســالمت مــی باشــند. بــه گفتــه 
هیرشــفیلد تصــور ایــن کــه آن چــه بــر 
اجتمــاع اثــر دارد بــر ســالمت تأثیــر 
نــدارد و هــر منطقــه ای کــه توســط 
ــی  ــی م ــی بررس ــر اجتماع ــی اث ارزیاب
شــود، نیــازی بــه ارزیابــی اثــر ســالمت 
ــی  ــد. در حال ــی باش ــوار م ــدارد، دش ن
جهــت  هــا  مهــارت  و  درک  کــه 
و  زیســت محیطــی  اثــرات  ارزیابــی 
ــاز  ــاخت و س ــای س ــروژه ه ــالمت پ س
از  توســعه داده مــی شــود، آگاهــی 
هــای  سیاســت  ارزیابــی  اهمیــت 
مــی  رشــد  حــال  در  نیــز  عمومــی 
باشــد)1(. شــناخت عواملــی کــه تعییــن 
حوضــه  اهمیــت  و  ســالمت  کننــده 
ســالمت نســبت بــه حوضــه هــای دیگــر 
سیاســت هــا مــی باشــند،  منجــر بــه 
ــالم و  ــی س ــت عموم ــا سیاس ــاط ب ارتب
ــه  ــالمت در حوض ــوم س ــی مفه ارزیاب
هــای دیگــر سیاســت گــذاری مــی 
شــوند. همــان گونــه کــه میلیــو  در 
کتــاب بــا نفــوذ خــود نوشــته اســت، در 
ــر  ــر ب ــر سیاســت موث ــی کــه تاثی صورت
جنبــه هــای مهــم ســالمت محیــط و 
الگوهــای زندگــی مــورد بررســی قــرار 
گیرنــد منافــع ســالمت بهتــر بــه کار 
خواهنــد رفــت. در حــال حاضــر تجربــه 
اثــر  ارزیابــی  از  ای  مالحظــه  قابــل 
ســالمت در ســایر نقــاط جهــان توســعه 
یافتــه اســت. توســعه اولیــه ارزیابــی اثــر 
زیســت محیطــی و اثــر ســالمت تــا حــد 
زیــادی بــا پــروژه هــای کشــورهای در 
حــال توســعه مربــوط بــوده اســت زیــرا 
ــعه  ــطح توس ــودن س ــن ب ــل پایی ــه دلی ب
اقتصــادی و عــدم وجــود زیــر ســاخت 
هــا تمایــل بــه داشــتن اثــرات گســترده 

ــای  ــاری ه ــاالی بیم ــیوع ب ــد. ش ــت دارن ــط زیس ــتی و محی ــوع زیس ــر روی تن ب
عفونــی و خدمــات ســالمت ناکافــی بــدان معنــی اســت کــه اثــرات ســالمت نیــز 
ــه  ــروژه هــای ســد منجــر ب ــال پ ــرای مث ــد. ب ــل مالحظــه شــدن دارن ــه قاب تمایــل ب
افزایــش بیمــاری هــا در هنــگام تولــد، جــا بــه جایــی جمعیــت، تغییــر در زیســتگاه 
ــی و  ــالالت فرهنگ ــارداری و اخت ــان ب ــای زم ــاری ه ــش بیم ــه افزای ــا در نتیج ه
ــکل، بیمــاری  ــه ال ــوط ب ــه، بیمــاری هــای مرب شــیوه زندگــی در نتیجــه ســو تغذی
هــای منتقــل جنســی، اختــالل اجتماعــی و مشــکالت روحــی و روانــی مــی شــوند. 
ــی  ــزرگ مال ایــن مشــکالت باعــث شــده اســت کــه بســیاری از ســازمان هــای ب
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 
ــی  ــش اصل ــه، بخ ــعه یافت ــورهای توس ــد. در کش ــی باش ــوند، م ــی ش ــالمت م س
ســالمت جوامــع شــامل ســالمت بــاالی افــراد جامعــه، بیمــاری هــای مســری کمتــر 
ــوان  ــه عن ــر مــی باشــند. ب ــل دســترس ت و خدمــات ســالمت بطــور گســترده و قاب
یــک نتیجــه، اثــرات ســالمت پــروژه هــا در کشــورهای توســعه یافتــه تمایــل دارنــد 
کــه کمتــر چشــمگیر باشــند امــا درس هــای آموختــه شــده از طریــق ارزیابــی اثــر 
ــاس  ــل اقتب ــعه قاب ــال توس ــورهای در ح ــالمت در کش ــر س ــی و اث ــت محیط زیس
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ــل  ــد مث ــی گذارن ــر م ــالمت تاثی ــر س ب
ــی  ــرایط کار و ب ــادی، ش ــت اقتص امنی
امنیــت،  اجتماعــی،  حمایــت  کاری، 
برابــری، تحصیــل و احســاس کنتــرل را 
ــرای  ــی ب ــد فرصت ــد. بای ــایی کن شناس
گنجانــدن افــراد جوامــع و ســایر بخــش 
مــورد  در  گیــری  تصمیــم  در  هــا 
مســائلی کــه بــر ســالمت تأثیــر دارنــد، 
ــد  ــات بای ــود. توجه ــه ش ــر گرفت در نظ
بــه اثــرات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت 
بــا  گزینــه  هــر  ســازگاری  باشــد. 
ــود ســالمت  ــرای بهب ــت ب ــداف دول اه
گیــرد.  قــرار  ارزیابــی  مــورد  بایــد 
بیریتیــش  بــرای  بهداشــت  وزارت 
ــوال  ــکل از 11  س ــزاری متش ــا اب کلمبی
ــه بخــش هــای  ــرای کمــک ب ــوری ب ف
مفهــوم  شناســایی  جهــت  دولــت 
ســالمت در هــر سیاســت منتشــر کــرده 
ــن  ــاختن ای ــس س ــت منعک ــت. جه اس
راهنمــا، رویکــرد مــورد اســتفاده بســیار 
وســیع مــی باشــد و عوامــل اجتماعــی، 
ــه  ــل  را ک ــادی محتم ــی و اقتص فرهنگ
مــی تواننــد ســالمت را تحــت تاثیــر 
قــرار دهنــد، تحــت پوشــش قــرار داده 
اســت. وقتــی ارزیابــی اثــرات ســالمت 
ــه  ــب ب ــود اغل ــی ش ــام م ــا انج در اروپ
اثــرات  ارزیابــی  از  بخشــی  عنــوان 
زیســت محیطــی مــی باشــد. تجربــه 
اثــرات  ارزیابــی  از  توجهــی  قابــل 
ســالمت در ارتبــاط بــا ارزیابــی اثــرات 
زیســت محیطــی در آلمــان و هلنــد بــه 
ــادی  دســت آمــده اســت. کارهــای زی
بــرای ارزیابــی اثــرات ســالمت در روند 
بــرای  آمســتردام  فــرودگاه  توســعه 
ــا  ــرات ســالمت سیاســت ه ــی اث ارزیاب
در هلنــد، فنالند و ســوئد مورد بررســی 
ــالمت  ــازمان س ــت. س ــه اس ــرار گرفت ق
ــه همــراه کمیســیون اروپایــی  ــی ب جهان
ــرات ســالمت حمــل و نقــل  ــه اث مطالع
را در 4 کشــور حمایــت کــرده اســت. 
ــتان  ــالمت در انگلس ــرات س ــعه اث توس
ــی  ــالمت عموم ــان س ــط متخصص توس

ــع  ــت مناب ــون مدیری ــد قان ــی باشــند. در نیوزیلن ــی م جهــت توســعه شــرایط جهان
ــت  ــهر( جه ــوراهای ش ــا ش ــه ای ی ــه ای، ناحی ــات )منطق ــت مقام ــه موافق ــاز ب نی
ــه اثــرات واقعــی یــا بالقــوه بــر محیــط زیســت دارد کــه شــامل  ارزیابــی هــر گون
هــر گونــه اثــر بــر افــراد یــک محــل یــا در یــک جامعــه وســیع تــر از جملــه اثــرات 
اجتماعــی اقتصــادی و فرهنگــی مــی باشــد. از مقــام ســالمت عمومــی انتظــار مــی 
رود کــه بــا منابــع و تخصــص جهــت کمــک بــه موافقــت مقامــات یــک راهنمــای 
مفیــد بــرای ارزیابــی اثــر ســالمت 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 ســالمت تحــت نظــر قوانیــن دولتــی 

ــی  ــه ارزیاب ــی را در زمین ــر، گزارش ــالمت بهت ــی س ــه مل ــرد. برنام ــی گی ــام م انج
اثــرات زیســت محیطــی و ســالمت راه انــدازی کــرده اســت کــه بــه عنــوان یــک 
ــا  ــش کلمبی ــت بیریتی ــی رود. دول ــه کار م ــت ب ــرای آن در دول ــرای اج ــا ب راهنم
ــه  ــالمت هم ــر س ــد اث ــه بای ــه کابین ــلیم ب ــه در تس ــت ک ــته اس ــادا( الزم دانس )کان
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 ســالمت گــروه هــا و جوامــع یــا بــر سیســتم مراقبــت ســالمت بایــد تجزیــه و 
تحلیــل شــوند. تجزیــه و تحلیــل بایــد عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و جســمی کــه 
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شــده  پیشــگام  ســاید  مرســی  در 
اســت)2(. اولیــن ارزیابــی اثــر ســالمت 
مربــوط بــه پیشــنهاد ایجــاد بانــد جدیــد 
در فــرودگاه منچســتر بــود. ســاموئل  از 
ــول  ــی لیورپ ــه ســالمت عموم رصدخان
ــر  ــی اث ــان ارزیاب ــن حامی ــی از اولی یک
ــوده  ســالمت در پادشــاهی متحــدUK ب
اســت، در حالــی کــه مدرســه پزشــکی 
از  ای  گســترده  تجربــه  لیورپــول 
ارزیابــی اثــرات ســالمت پــروژه هــا در 
ــته  ــعه را داش کشــورهای در حــال توس
یــک  ســاید  مرســی  گــروه  اســت. 
اثــر  ارزیابــی  بــرای  راهنمــا  کتــاب 
ســالمت و بررســی مــوارد چاپی منتشــر 
کــرده اســت. آنهــا بر اســتفاده گســترده 
از اطالعــات مهــم و اهمیــت فرآینــد در 
ارزیابــی اثــر ســالمت تأکیــد داشــته 
انــد. تیــم ارزیابــی اثــر ســالمت در 
و  پزشــکان  بــا  بهداشــت  وزارت 
محققــان دانشــگاهی در انگلســتان و در 
توســعه  بــرای  المللــی  بیــن  ســطح 
روشــی کــه بــه دولــت هــای مرکــزی و 
کار  ارزش  افزایــش  جهــت  محلــی 
کیفیــت  بهبــود  طریــق  از  هایشــان 
تصمیــم گیــری کمــک مــی کنــد، 
ــوارد  ــی م ــد. بررس ــی کنن ــکاری م هم
چاپــی در ارزیابــی سیاســت و ســالمت 
از  یکــی  نورســومبریا   دانشــگاه  از 
ــوده  ــه ب ــن برنام ــای ای ــده ه ــن فای اولی
ــر ســالمت در  ــی اث ــد ارزیاب اســت. چن
شــده  انجــام  ولــز  در  حاضــر  حــال 
در  تخصــص  و  تجربــه  ایــن  اســت. 
حــال حاضــر در ولــز وجــود دارد و 
توســعه  بــرای  مفیــدی  مبنــای  ایــن 
خواهــد  ارائــه  هــا  رویکــرد  بیشــتر 
ارزیابــی  پرالتــا  و  برلــی  کــرد)3(. 
اثــرات ســالمت را بــه عنــوان یــک 
ــدن از  ــته ای، رد ش ــد رش ــت چن فعالی
عمومــی،  ســالمت  بیــن  مرزهــای 
علــوم  و  بهداشــتی  هــای  مراقبــت 
انــد.   شــناخته  محیطــی  و  اجتماعــی 
نگرانــی اساســی  در مــورد خطــرات 

ــر  ــری و غی ــای مس ــتی )بیماریه بهداش
و  جراحــت  تغذیــه،  ســوء  مســری، 
ــاط  ــل ارتب ــه دلی ــی( ب ــای روان بیماریه
بســیار منفــی بیــن پــروژه هــای توســعه 
ای و ســالمت بــود. آنهــا اظهــار داشــته 
انــد کــه تأثیــرات ســالمت  بــه تغییــرات 
مثبــت و منفــی در ســالمت اجتمــاع کــه 
قابــل نســبت دادن بــه پــروژه هــای 
ــوط مــی شــود  توســعه مــی باشــد، مرب
امــا آنهــا تأکیدشــان بیشــتر بــر تاثیــرات 
منفــی اســت تــا بتــوان در مــورد پیــش 
ــالش  ــرات ت ــن اث ــت ای ــی و مدیری بین
ــنهاد مــی  ــود. برخــی از افــراد پیش نم
کننــد کــه انجــام ارزیابــی اثــر ســالمت 
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 ســالمت  بشــر 
بایــد در تعریــف و اجــرای همــه جوامع 
سیاســی و فعالیتهــا تضمیــن شــود. نیــاز 
اســت کــه کمیســیون اروپایــی تأثیــرات 
منفــی پروپــوزال هــا بــر ســالمت را 
ــالمت   ــر س ــی اث ــد. ارزیاب ــی نمای بازبین
در غــاره هــای دیگــر هــم ســالها اســت 
ــر  ــی اث ــود. ارزیاب ــی ش ــتفاده م ــه اس ک
ســالمت  در بریتانیــا در ســال 1991 
شــناخته شــده اســت. از ســال 1993 کــه 
همــه کابینهــا تســلیم ایالــت دولتــی 
شــدند مجبــور بــه داشــتن ارزیابــی اثــر 
ســالمت  بودنــد. وزارت بهداشــت و 
ــزار  ــرای ســالمندان اب وزارت مســئول ب
ارزیابــی اثــر ســالمت  را توســعه دادند. 
بطــور غیــر معمــول آن بــر پایــه ارزیابی 
ــر  ــه ب ــت بلک ــوده اس ــی نب ــر محیط تاثی
پیوســتگی کار بــا انجمــن کانادایــی 
ــن  ــه تعیی ــرفته در زمین ــق پیش ــه تحقی ک
کننــده هــای وســیع ســالمت  بــوده 
ســوئد  در  اســت.  یافتــه  توســعه 

ــه بخــش  پیشــنهادهای سیاســی در زمین
ــان  ــورد اثرش ــه ای در م ــی و منطق محل
بــر ســالمت  بــه جهــت اســتفاده از 
دولــت  هــای  اداره  موجــود  دانــش 
محلــی و سیاســتمداران در حــال حاضر 
ارزیابــی مــی شــوند. طبــق توســعه اخیــر 
اثــر  UK در ســال 1996 ارزیابــی  در 
ــه  ــه ک ــک نظری ــوان ی ــه عن ــالمت  ب س
زمــان آن آمــده اســت، در نظــر گرفتــه 
شــد. جوغــی و ســاتکلیف  در ســال 
1997 نتیجــه گیــری کــرده انــد کــه 
سیاســت ســالمت  از رونــدی مشــابه 
منــد  بهــره  محیطــی  اثــر  ارزیابــی 
خواهــد شــد. بــر خــالف ازدیاد دســتور 
اثــر  ارزیابــی  انجــام  بــرای  العمــل 
آنهــا  از  ناچیــزی  تعــداد  ســالمت،  
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــر ش منتش
بیــش از 100 نمونــه از ارزیابــی اثــر 
ســالمت  در ســایت شــبکه آژانــس 
توســعه ســالمت  انگلیــس وجــود دارد 
کــه ارزیابــی اثــر ســالمت  را بــه عنــوان 
ایجــاد  بــرای  ســاختاری  راه  یــک 
کــرده  توصیــف  بهتــر  تصمیمــات 
ــر  ــای تاثی ــی ه ــس ارزیاب ــت. برعک اس
ــور  ــالمت  بط ــر س ــی اث ــر،  ارزیاب دیگ
ــا  ــبق ب ــف بماس ــور عط ــان و بط همزم
و  پــروژه  یــک  بعــدی  اجراهــای 
ــود. آن  ــام ش ــد انج ــی توان ــت م سیاس
اثــر ســالمت  واقعــی را بــه جهــت 
ــرای  ــدی و ب ــای بع ــل ه ــنهاد تعدی پیش
ــده  ــروژه در آین ــعه پ ــردن توس اگاه ک
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــرده اس ــن ک تعیی
ــی  ــام ارزیاب ــت انج ــی جه ــزام قانون ال
ــاز  ــه جــز مــوارد موردنی ــر ســالمت ب اث
بــرای سیاســت هــای اتحادیــه اروپــا که 
بایــد ســالمت را در نظــر داشــته باشــند، 
ــی درجــه  ــدارد.  بطــور عموم وجــود ن
منابــع  بــرای  اجتماعــی  مشــارکت 
جهــت ارزیابــی اثــر ســالمت نســبی 
مــی باشــند. نظریــه کاربــرد ســالمت در 
ســوی  از  ســالمت  اثــر  ارزیابــی 
طــرح  ســوی  بــه  طــرح  محــدوده 
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دیــدگاه هــای بهداشــتی مــورد اســتفاده 
در ارزیابــی اثــرات بهداشــتی شــامل 
ــدل هــای زیســت  ــف متنوعــی از م طی
اجتماعــی  هــای  مــدل  تــا  شــناختی 
اقتصــادی )تمرکــز وســیع( بــرای مــورد 
مالحظــه قــرار دادن تعییــن کننــده هــای 
ســالمت اســت. شــکل 1 برخــی نقــاط 
عطــف تاریخــی در HIA را نشــان مــی 

دهد)5-4(.  

ــی اثــرات ســالمت: يــک  ارزياب
ابــزار مفيــد

متعــدد  هــای  جنبــه  تنهــا  نــه   HIA

ســالمت بلکــه عوامــل اقتصــادی را 
ــرای  ــرد.  HIAs ب ــی گی ــر م ــم در نظ ه
ترکیــب ارتقــای ســالمت و حفاظــت از 
جامعــه طراحــی گشــته اســت و انجــام  
ــب  ــه صــورت منظــم اغل HIA را کــه ب

ــاری  ــد اجب ــوان بخشــی از فرآین ــه عن ب
در بســیاری از مناطــق دیگــر جهــان از 
جملــه اروپــا و کانــادا انجــام مــی گیرد، 
ــد  ــد. هرچن ــی دان ــمند م ــد و ارزش مفی
ــده  ــت متح ــرای ایال ــده HIA ب ــه ای ک
نســبتا جدیــد مــی باشــد، ارزیابــی هــای 
ــد  ــوان بخشــی از فرآین ــه عن مشــابهی ب
مــی  صــورت  ریــزی  برنامــه  هــای 
ــرات محیطــی  ــی هــای اث ــرد. ارزیاب گی
)EIA(، ارزیابــی هــای اثــرات اجتماعــی 
ترافیــک  اثــرات  مطالعــات  و   )SIA(
)TIS( همــه روش هایــی بــرای بررســی 
اثــرات پــروژه هــای پیشــنهادی مــی 
ــت  ــی زیس ــت مل ــون سیاس ــند. قان باش
مقیــاس  از  یکــی   )NEPA(محیطــی
هــای نظارتــی موجــود مــی باشــد کــه 
در  ژانویــه ســال 1970 توســط آژانــس 
حمایــت از محیــط زیســت )IPN( اجــرا 
ــی زیســت  ــون سیاســت مل ــد. قان گردی
فــدرال  هــای  آژانــس  بــه  محیطــی 
بــرای فراهــم ســاختن مطالعــات اثــرات 
نیازمنــد مــی باشــند.   )EIS( محیطــی
محیطــی،   اثــرات  مطالعــات  هــدف 
شکل1 : برخی نقاط عطف تاریخی در HIAارزیابــی اثــرات احتمالــی یــک پــروژه 
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بــر محیــط زیســت مــی باشــد. در حــال 
حاضــر بــا اولویــت زیــادی کــه بــر 
ســالمت و اهــداف فعلــی بــرای کاهش 
هزینــه هــای مراقبــت از ســالمت قــرار 
داده شــده اســت، ارزیابــی هــای اثــرات 
ســالمت بایــد بــه طــور فزاینــده ای 
ــای  ــد ه ــدی در فرآین ــای مفی ــزار ه اب
ــرل  ــز کنت ــند. مراک ــزی باش ــه ری برنام
 )CDC( ــری از بیمــاری هــا و پیــش گی
از بخــش ســالمت و  کــه شــعبه ای 
ــل  ــند، عوام ــی باش ــانی م ــات انس خدم
کــه  را  ســالمت  بخــش  از  خــارج 
بــر ســالمت جمعیــت هــا اثــر مــی 
گذارنــد را شناســایی مــی کننــد. دن 
کاس  معــاون ســالمت محیــط زیســت 
ــه  ــد ک ــی ده ــح م ــورک توضی در نیوی
ــط  ــود فق ــالمت خ ــح س ــرل صحی کنت
ــرد  ــوان یــک ف ــه عن آنچــه کــه شــما ب
مــی توانیــد انجــام دهیــد نیســت، بلکــه 
آنچــه کــه در ســطح جامعــه مــی توانــد 
ــه  ــد. نمون ــی باش ــم، م ــود ه ــام ش انج
هایــی از اســتفاده موفقیــت آمیــز از 
ــرات ســالمت شــامل  ــای اث ــی ه ارزیاب
ــوط  ــردن آگاهــی از مســائل مرب ــاال ب ب
بــه ســالمت در مقابلــه بــا از دســت 
دادن زمینــه هــای کشــاورزی و فضــای 
ســبز در شهرســتان اوهایــو و پرداختــن 

ــه  ــی در س ــای بدن ــت ه ــدم فعالی ــه ع ب
ــرح  ــد. ط ــی باش ــرادو م ــتان کل شهرس
پیــش  و  ســالمت  ارتقــای  جدیــد 
ــه  ــده ک ــت متح ــاری ایال ــری از بیم گی
افــراد ســالم تــا ســال 2020 مــی باشــد، 
ــه  ــت ک ــر جمعی ــی ب ــدگاه مبتن ــر دی ب
عوامــل متعــددی از ســالمت را ترکیب 
مــی کنــد، تأکیــد مــی کنــد. افــراد 
ــا ســال 2020 شــامل مجموعــه  ســالم ت
ــراً منتشــر  ای از اهــداف و مقاصــد اخی
شــده مــی باشــد کــه هــر ده ســال 
یــک بــار توســط بخــش ســالمت و 
خدمــات انســانی ایالــت متحــده توســعه 
ــد. اهــداف و مقاصــد، شــواهد  مــی یاب
مبتنــی بــر علــم را منعکــس مــی ســازد 
و بــرای راهنمایــی تــالش هــا بــرای 
ــت.  ــته اس ــی گش ــی طراح ــالمت مل س
بــا تشــخیص ملــی در حــال رشــدی کــه 
ــارج  ــالمت خ ــای س ــده ه ــن کنن تعیی
از بخــش ســالمت واقــع شــده انــد، 
ــه از  ــن مجموع ــالم 2020 اولی ــراد س اف
اهــداف منتشــر شــده ای اســت کــه 
اهمیــت HIA در فرآینــد برنامــه ریــزی 
را مــی شناســد. افــراد ســالم ســال 2020 
پنــج ویژگــی ارزیابــی هــای اثــرات 

ــد: ــی ده ــرح م ــالمت را ش س
ــک  ــاص ی ــنهاد خ ــر پیش ــز ب 1. تمرک

ــروژه. ــا پ ــه و ی ــت، برنام سیاس
2. در نظــر گرفتــن جامــع از اثــرات 
ــالمت. ــی س ــی احتمال ــا منف ــت و ی مثب

3. دیــدگاه مبتنــی بــر جمعیــت کــه 
ــددی از  ــاد متع ــا و ابع ــده ه ــن کنن تعیی

ــد. ــی کن ــب م ــالمت را ترکی س
4. یــک رویکــرد مبتنــی بــر سیســتم 

هــای چنــد رشــته ای.
بــه  کــه  شــفاف  رویکــرد  یــک   .5
شــدت ســاختار یافتــه اســت امــا بــه 
انــدازه کافــی انعطــاف پذیــر بــرای 
مقابلــه بــا طیــف وســیعی از پیشــنهادات 

ــد.  ــی باش م
عــالوه بــر ایــن پنــج ویژگــی، ســازمان 
ــرد  ــک رویک ــر ی ــی ب ــت جهان بهداش
از   HIA انجــام  جهــت  دموکراتیــک 
شــهروندان  همــه  مشــارکت  طریــق 
ــر در  ــد ب ــز تأکی ــد و نی ــی کن ــد م تأکی
نظــر گرفتــن جمعیــت آســیب پذیــر در 

جامعــه دارد )6(.
ــروری  ــی HIA ض ــه زمان ــا و چ در کج

مــی باشــد
ــان  ــی را نش ــا ارزش ــک روش ب  HIA ی
مفهــوم  توانــد  مــی  مــی دهــد کــه 
از  وســیعی  طیــف  در  را  ســالمت 
تصمیــم گیــری هــا اعمــال کنــد. ایــده 
اســتفاده از یــک چارچــوب بــه منظــور 
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حصــول اطمینــان از ایــن کــه همــه 
ــات  ــا و تصمیم ــه ه ــا، برنام ــت ه سیاس
ــد  ــد خواهن ــان مفی ــالمت انس ــرای س ب
ســپس  باشــد.  مــی  جــذاب  بــود، 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــوال منطق ــک س ی
ــرد  ــن رویک ــا ای ــی و در کج ــه زمان چ
انقالبــی مــی توانــد اســتفاده شــود؟ آیــا 
نبایــد در هــر لحظــه ممکــن بــه کار 
ــزی  رود؟ و بعــد از همــه آنهــا چــه چی
ــان  ــالمت انس ــر از س ــد مهمت ــی توان م

ــد؟ باش
هــای  ابــزار  از  یــک  هــر  هماننــد 
HIA توســط  تصمیــم گیــری، یــک 
ــی  ــا محــدود نشــده اســت. جای جغرافی
ــد  ــا بای ــد و ی ــی توان ــک HIA م ــه ی ک
ــه ســادگی جایــی اســت  انجــام شــود ب
کــه سیاســت گــذاران، قانــون گــذاران، 
دولــت و یــا اشــخاصی کــه در فرآینــد 
و  دارنــد  تعامــل  گیــری  تصمیــم 
احتمــال اثــر گذاشــتن بــر جمعیــت 
اطــراف را دارنــد. بــه گفتــه انــدرو 
 CDC دننبــرگ کــه بخشــی از قســمت
اورژانــس و خدمــات ســالمت زیســت 
محیطــی اســت و نیــز یکــی از محققــان 
 HIA ــی باشــد، هــدف برجســته HIA م
آگاه ســاختن تصمیــم گیرنــدگان از 
ممکــن  ســالمت  بــا  مرتبــط  نتایــج 
ــا سیاســت مــی باشــد.  یــک پیشــنهاد ی
ــل  ــب دالی ــر اغل ــاده ت ــارت س ــه عب ب
از  بعــد   HIA انجــام  بــرای  کمــی 
ــاده  ــا پی ــم ی ــک تصمی ــول ی ــن حص ای
دارد.  وجــود  برنامــه  یــک  ســازی 
چندیــن منابــع از قبیــل افــراد ســالم 
2020، راهنماهــای آموزشــی توســعه 
ــد  ــه توســط مشــاوران، یــک فرآین یافت
بررســی جامعــی را خالصــه مــی کننــد 
کــه مــی توانــد در مشــخص کــردن 
بــرای موقعیــت   HIA ایــن کــه آیــا 
خــاص مناســب مــی باشــد یــا نــه مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. ارزیابــی هــای 
اثــرات ســالمت 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 
ــث  ــال بح ــه در ح ــا ن ــد ی ــش ده افزای
مــی باشــد. قطعــا افزایــش تحــرک مــی 
ــا از  ــت ه ــالمت جمعی ــرای س ــد ب توان
ــع از  ــه مناب ــش دسترســی ب ــق افزای طری
ــارک هــا  ــی ســالم، پ ــواد غذای ــل م قبی
و مســیر هــای پیــاده روی مفیــد باشــد. 
ــا زمانــی کــه  شــاید تجزیــه و تحلیــل ت
بهبــود  پیشــنهاد ویــژه جهــت  یــک 
مســیر حمــل و نقــل خــاص وجــود 
گــردد.  آغــاز  نبایــد  باشــد  نداشــته 
تنهــا بــا کشــیدن دایــره روی یــک 
ــد  ــی توانن ــدگان م ــم گیرن نقشــه تصمی
ــش  ــه کــدام بخ ــه ب ــد ک مشــخص کنن
از جمعیــت هــا و نیــز کــدام مقصــد هــا 
ــد.  ــد ش ــی داده خواه ــش دسترس افزای
در ایــن ســناریو شــورا نمــی توانــد 
مفیــد بــودن ایــن پیشــنهادش بــرای 
افزایــش حمــل و نقــل عمومــی را بداند 
ــه صــورت  ــه هــا ب ــی کــه گزین ــا زمان ت
  HIA کامــل توســعه یابنــد. هــر یــک از
در شــرایط خــود و بســته بــه پــروژه 
ــی باشــند.  ــرد م ــه ف خــاص، منحصــر ب
شــده  داده  نشــان  کــه  شــرایطی  در 
ــل  ــل و نق ــازمان حم ــاید س ــت، ش اس
توانســته اســت طیــف وســیعی از گزینــه 
هــا و طــرح هــای پیشــنهادی را بــه 
منظــور بهبــود تعــداد انگشــت شــماری 
ــد  ــا فرآین ــد و ی ــه کن ــا ارائ ــیر ه از مس
ــایی  ــت شناس ــت جه ــته اس HIA توانس

مفیدتریــن پــروژه مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. در هــر صــورت بــدون در نظــر 
گرفتــن نقطــه شــروع تجزیــه و تحلیــل 
ــه  ــد ک ــی باش ــح م ــن واض ــمی ای رس
داشــتن اتفــاق نظــر بــر جایــی کــه 
نتایــج ســالمت بــا ارزش مــی باشــد 
بــه رهبــران جامعــه در ایجــاد جوامعــی 
ســالمتر کمــک خواهــد کــرد. فراتــر از 
آن فرآینــد HIA  بــه همــان انــدازه کــه 
علــم اســت، یــک فــن هــم مــی باشــد 

ــع  ــه موق ــر اجــرای اندیشــمندانه و ب و ب
ــد )7-6(.  ــی باش ــی م متک

  HIA استفاده از نتایج حاصل از یک
گزینــه هــای اســتفاده از نتایــج حاصــل 
 HIA تقریبــا از طریــق ایــن کــه HIA از
ــام گرفتــه  چــه زمانــی و چگونــه انج
ــن  ــود. چندی ــی ش ــخص م ــّت، مش اس
 HIA راه بــرای انجــام نتایــج حاصــل از

ــود دارد: وج
1- توجیــه پذیــرش، انــکار و یــا تغییــر 

در سیاســت و یــا پــروژه مــورد نظــر
2- هدایــت توســعه سیاســت و یــا یــک 
پــروژه خــاص در طــول مراحــل شــکل 
ــه  ــن بیشــتر ب ــری آن جهــت پرداخت گی
صــورت کامــل بــه ســالمت و نابرابــری 

هــای ســالمت توســط HIAs همزمــان
3- آمــوزش ذینفعــان اصلــی جهــت 
بیشــتر در نظــر گرفتــن اثــرات ســالمت 
و نابرابــری در سیاســت و یــا پــروژه 

ــده. ــرای آین ــر ب ــورد نظ م
افزایــش آگاهــی در  و  4- آمــوزش 
میــان شــهروندان، دانشــگاهیان، رســانه 

ــردم. ــوم م ــا و عم ه
5- بــه طــور بالقــوه کمــک بــه یــاد 
گیرنــدگان  تصمیــم  توســط  گیــری 
ایــن  مــورد  در  سیاســت  محققــان  و 
ــا  ــروژه ه ــی از پ ــواع خاص ــا ان ــه آی ک

ــه.  ــا ن ــند ی ــی باش ــمند م ارزش
اطمینــان  توانــد  مــی  حــال چگونــه 
حاصــل کــرد کــه نتایــج مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه انــد؟ بــه عبــارت ســاده تــر 
ــررات کمــی وجــود دارد  ــن و مق قوانی
کــه بخــش تصمیــم گیــری را وادار 
ــا عمــل مطابــق  ــه در نظــر گرفتــن و ی ب
ــن  ــر ای ــد. بناب ــای HIA  نمای ــه ه توصی
چگونــه مــی تــوان احتمــال در نظــر 
گرفتــن نتایــج HIA  توســط تصمیــم 
ــاند؟  ــر رس ــد اکث ــه ح ــدگان را ب گیرن
تصمیــم  چگونــه  مــدت  کوتــاه  در 
ــد  ــد ارزش فرآین ــی توانن ــدگان م گیرن
ــل  ــه و تحلی ــای تجزی ــه ه HIA و توصی

گــزارش  نماینــد؟  مشــاهده  را  هــا 
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ارزیابــی اثــرات ســالمت انجمــن ملــی 
ــی  ــنهاد م ــال 2008 پیش ــالمت در س س
ــان داده  ــواهد نش ــا ش ــه تنه ــه ن ــد ک کن
شــده بایــد معتبــر و قابــل دفــاع باشــند، 
بلکــه توصیــه هــا و یافتــه هــا نیــز بایــد 
گیــری  تصمیــم  بخــش  بــا  مرتبــط 
ــی  ــه و تحلیل ــال تجزی ــرای مث ــند. ب باش
ــه گشــت و  ــهر ارائ ــه شــورای ش کــه ب
موافــق پــارک هــا و مســیر هــای پیــاده 
روی مــی باشــند، اگــر مزایــای ســالمت 
و ســبک زندگــی مربــوط بــه شــهر هــا 
ــه  ــرارد داده باشــد، ب ــد ق را مــورد تأکی
احتمــال زیــاد بهتــر اجــرا خواهــد شــد. 
HIA کــه انشــعاب احتمالی سیســتم ملی 

مراقبــت از ســالمت را مــورد توجــه 
قــرار مــی دهــد کمتــر قابــل اجــرا مــی 
ــش  ــت و چال ــدرت و صراح ــد. ق باش
ــاس  ــمول و مقی ــد HIA ش ــای فرآین ه
ــا و  ــتلزم داده ه ــدو مس ــی باش ــع م جام
همــکاری طیف گســترده ای از ذینفعان 
را ضــروری مــی ســازد. در ادامــه مثــال 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــهر ب ــورای ش ــاال ش ب
ــاد  ــه و ایج ــورد مطالع ــه م ــک توصی ی
شــده بــه صــورت مشــترک توســط 
ــی اثــرات، برنامــه ریــزی  کمیتــه ارزیاب
و ســالمت عمومــی و مشــارکت افــراد 
نادیــده نخواهــد گرفــت.  جامعــه را 
گرچــه عملکــرد اصلــی HIA مشــخص 
ــی  ــالمت م ــی س ــج احتمال ــردن نتای ک
تصمیــم  نــدرت  بــه  ولیکــن  باشــد، 
مــی  خــأ  در  شــده  اتخــاذ  گیــری 
ــای  ــیر ه ــارک و مس ــال پ ــد. در مث باش
ممکــن  شــهر  شــورای  روی  پیــاده 
امــا  بپســندد،  را  پیشــنهادات  اســت 
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 امــالک )و 
ــری را  ــات باالت ــد مالی ــه درآم در نتیج
ــارک هــا و  ــر ملــک( در مجــاورت پ ب

ــاده روی را نشــان دهــد  مســیر هــای پی
کــه بــه آســانی بــه میــزان مزایــای 
ــود.  ــده خواهــد ب ســالمت متقاعــد کنن
ــی  ــای مختلف ــروه ه ــر گ ــدن زی گنجان
بــر  توانــد  مــی  پیشــنهاد  یــک  کــه 
ــه مــی  ــر بگــذارد، بســیار توصی آنهــا اث
شــود. ســاکنان، گــروه هــای حمایتــی، 
ســاختمان هــای شــهری و قانونگــذاران 
عالــی  شــروع  نقطــه  یــک  همفکــر 
ــدرو  ــل ان ــه و تحلی ــند. تجزی ــی باش م
شــده،  انجــام    HIA  27 از  دننبــرگ 
اهمیــت فراگیــری و در دســترس بــودن 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــج را م ــع نتای ــه موق ب
ــه  ــودن همانگون ــع ب ــه موق ــی دهــد. ب م
ــن بحــث شــده اســت،  ــش از ای کــه پی
ــج  ــن مــی باشــد. نتای ــه وضــوح برتری ب
تجزیــه و تحلیــل پــس از اتخــاذ تصمیم 
و یــا بعــد از اجــرای پــروژه و یــا یــک 
سیاســت کمتــر مؤثــر خواهــد بــود. 
ــود  ــوردی خ ــات م ــرگ در مطالع دننب
از رویکــرد هــا  طیــف گســترده ای 
ــی  ــا از ارزیاب ــد. اینه ــی ده ــرح م را ش
هــای اجبــاری و مدونــی کــه بــرای نیــاز 
هــای نظارتــی ایجــاد شــده انــد گرفتــه 
مشــاوران  توســط  کــه  آنهایــی  تــا 
هــای عالقــه  یــا گــروه  و  خارجــی 
ــد.  ــی یابن ــر م ــه تغیی ــام گرفت ــد انج من
برخــی از آنهــا در معــرض معلومــات و 
تعامــالت عمومــی شــدید قــرار گرفتــه 
انــد در حالــی کــه بقیــه هماننــد تمریــن 
ــه در  ــند ک ــی باش ــگاهی م ــای دانش ه
محیــط هــای منــزوی انجــام گرفتــه 
ــی  ــل پیــش بین ــه طــور قاب ــد. شــاید ب ان
تحقیــق دننبــرگ نشــان داده اســت کــه 
اثــرات نتایــج HIA تقریبــا بــا تعــداد 
ذینفعانــی کــه متأثــر از یــک پــروژه یــا 
ــی  ــط م ــتند، مرتب ــاص هس ــم خ تصمی
باشــد. همچنیــن او نشــر گســترده و 
ــور  ــه منظ ــل را ب ــه و تحلی ــار تجزی انتش
پاســخگوئی  از  اطمینــان  حصــول 
ــد  ــی کن ــه م ــدگان توصی ــم گیرن تصمی
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منابع مورد نياز و محدوديت ها
ــدوده  ــق مح ــای منابــع از طری ــاز ه نی
ــان  ــا، زم ــل ه ــه و تحلی ــدت تجزی و ش
قابــل دســترس و فرآینــد هــای بــه کار 
رفتــه تغییــر مــی یابنــد. بــرای مثــال 
ــه  پرســش هــای شــورای شــهر در زمین
ممکــن  پیشــنهادی  سیاســت  یــک 
ــاز  ــریعی نی ــای س ــخ ه ــه پاس ــت ب اس
داشــته باشــند کــه بــه آســانی از شــواهد 
ــان  ــرات متخصص ــترس و نظ ــل دس قاب
اســتفاده مــی کننــد و فرصــت اســتفاده 
و  تجزیــه  و  ذینفعــان  هــای  داده  از 
تحلیــل اطالعــات مفصــل را نداشــته 
ــام  ــک  HIA انج ــل، ی ــند. در مقاب باش
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 HIA  در مورد یــک پروژه 
یــا سیاســت خــاص ممکــن اســت منابــع 
ــه  ــه گزین ــه مقایس ــبت ب ــری را نس کمت
هــا بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف 
عنــوان  )بــه  خــاص  سیاســت  یــک 
مثــال کاهــش چاقــی و افزایــش قابلیــت 
ــاز داشــته باشــد  ــاده روی جوامــع( نی پی
ــز  ــث انگی ــوع بح ــر موض ــژه اگ ــه وی ب
ــع HIA همچنیــن  ــاز هــای مناب باشــد. نی
توســط انتخــاب فرآینــد هــا تحــت 
 HIA  تاثیــر قــرار مــی گیرنــد. یــک
اجبــاری بــا حداقــل دامنــه تعییــن شــده 
ــرای شــواهد و  ــن ب ــرات، قوانی ــرای اث ب
رونــد هــا بــرای مشــارکت جامعــه مــی 
توانــد نیازمنــد منابــع بیشــتری نســبت بــه 
HIA داوطلبانــه باشــد. تصمیمــات در 

زمینــه جمــع آوری اطالعــات اصلــی و 
ــا برگــزاری جلســات ذینفعــان دارای  ی
ــند.  ــی باش ــع م ــای مناب ــت ه محدودی
اســت  ممکــن   HIA هزینــه  و  زمــان 
توســط تجربــه تحلیلگــران و دسترســی 
ــین  ــابه پیش ــالمت مش ــای س ــی ه ارزیاب
مشــخص شــده باشــند. کارکنــان بخش 
ــا  ــگاهیان ی ــاوران و دانش ــالمت، مش س
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ــن  ــراد ســازمان هــا دارای بهتری ــه اف بقی
موقعیــت بــرای انجــام HIA هســتند کــه 
 HIAs ــه ــرایط دارد. هم ــه ش ــتگی ب بس
ــت  ــد. کیفی ــی را دارن ــت های محدودی
شــواهد مرتبــط بــا سیاســت هــا و پروژه 
هــا بــرای تغییــرات در شــرایط زیســت 
محیطــی و اجتماعــی ممکــن اســت 
ــور  ــه ط ــند. ب ــف باش ــا ضعی ــوی و ی ق
مشــابهی ارتبــاط تصادفــی بیــن ایــن 
نتایــج ســالمت  و  شــرایط  از  نمونــه 
ــی  ــواهد علم ــط ش ــت توس ــن اس ممک
قــوی حمایــت شــوند و یــا ممکــن 
از  برخــی  نشــوند.  حمایــت  اســت 
ــل  ــبتا )مث ــی نس ــات تصادف ــن ارتباط ای
ازدحــام ترافیــک، آلودگــی هــوا و 
ــند،  ــی باش ــح م ــی( واض ــاری تنفس بیم
در حالــی کــه بقیــه آنهــا بــرای ســندیت 
ــرودگاه،  ــل ســر و صــدای ف ــن )مث یافت
هــای  بیمــاری  خــواب.  اختــالل 
ــک  ــرای ی ــتند. ب ــوار هس ــمی( دش جس
ــن  ــج ممک ــکان، نتای ــر م ــی ب HIA مبتن

اســت بهتریــن دانــش هــای موجــود را 
از طریــق رقابــت بــر اهــداف اجتماعــی 
ــادل  ــی متع ــی محل ــات سیاس و مالحظ
 HIA ارزش  کلــی  طــور  بــه  ســازد. 
ــودن  ــودن، کامــل ب ــع ب ــه موق توســط ب
و عالقــه تصمیــم گیرنــدگان مشــخص 

ــت)9(. ــده اس ش
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مشــاور و پیمانــکاران تــراز اول، امــکان ارائــه و انجــام هرگونــه مشــاوره، طراحــي، 
اجــرا، نظــارت، ســرمایه گــذاري یــا مشــارکت در بخشــهاي مختلــف ســاختماني 
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