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این نشریه مقالههایی را در فرایند داوری قرار میدهد که:
ارزش علمی داشته باشد؛
در جهت اهداف و در قالب موضوعهای تعیینشده برای نشریه باشد؛
حاصل مطالعه ،تجربه و پژوهشهای نویسنده باشد؛
مقالهها قبالً در نشریه دیگری چاپنشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد.
راهنمای نویسندگان
-1مجله در ویراستاری ،درج و یا عدم درج مقالهها آزاد است و مقالههای دریافتی مسترد نخواهد شد.
-2نویسندگان باید متعهد گردند که مقالهی ارسالی در مجالت داخل کشور پذیرفتهنشده و یا به چاپ نرسیده و نیز
همزمان به مجلهای دیگر ارسال نگردیده است و یا در دست چاپ نباشد.
 -3مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطالحات خارجی که معادل دقیق
ورسایی در زبان فارسی دارند ،خودداری گردد یا معادل التین در پرانتز جلو لغت نوشته شود.
 -4نویسنده موظف است حداکثر تا  2ماه پس از دریافت نظرات داوران ،مقاله اصالحشده خود را به دفتر مجله ارسال
نماید؛ در غیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور است.
 -5اصل مقاله باید با ذکر اسامی و تاریخ ارسال مقاله با نرمافزار  Wordو تایپ فارسی با قلم  Blotusسایز  13و
با حاشیه باال ،پائین ،راست ،چپ به فاصله سه سانتیمتر و بافاصله سطر  Singleبا ذکر نام فایل ارسال شود.
-6مقاله های ارسالی پس از پذیرش اولیه و ارزیابی داوران و انجام اصالحات توسط نویسنده ،مجدداً توسط شورای
نویسندگان تائید میگردد و سپس به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ خواهد شد.
-7مسئولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده تمامی نویسندگان است .درهرصورت ،نویسنده مسئول پاسخگوی
موارد پیشآمده در مورد حقوق مؤلفان دیگر خواهد بود .مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان
در مقاله نیز بر عهده نویسنده مسئول است.
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چکیده
پیشرفت شبکه ارتباط جهانی به شکلگیری نوع جدیدی از خرید تحت عنوان خرید آنالین منجر شده است .در این راستا،
شناسایی عوامل تعیینکننده قصد خرید و وفاداری مشتریان آنالین از مهمترین زمینههای تحقیقاتی به شمار میرود که در
این تحقیق بدان پرداخته شده است .برایناساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری
مشتریان در فروشگاههای آنالین (شیکوپیک) بررسی شود .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی
هست جامعه آماری شامل تمامی مشتریان فروشگاه آنالین شیکوپیک است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر
با  123نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .بهمنظور اندازهگیری متغیرها از
پرسشنامه استاندارد استفاده شد .روایی پرسشنامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ
بررسی گردید .نتایج تحقیق نشان داد که امنیت سایت ،سطح قیمتها ،پشتیبانی از مشتریان ،روش پرداخت وجوه و کیفیت
کاالهای ارائهشده برقصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کاالی ارائهشده،
رضایتمندی و اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان نیز تأیید شد و نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای بهبود
قصد خرید و وفاداری مشتریان ارائه گردید.
واژگان کلیدی :قصد خرید ،وفاداری مشتریان ،فروشگاه آنالین شیکوپیک

 - 1گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین ،گروه مدیریت ،اردبیل ،ایران .نویسنده مسئولS.Saebniya@gmail.com :
- 2گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین ،اردبیل ،ایران.
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشکینشهر ،ایران.
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سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،
مقصود دشمنکش کورعباسلو

بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در
فروشگاههای آنالین(موردمطالعه:فروشگاه آنالین شیکوپیک)

 -1مقدمه:
زمینههای مختلف و بخشهای تجاری شاهد تحول با ظهور اینترنت بودهاند .در دهه گذشته بخش خردهفروشی به طور
خاص شاهد رشد عظیم تجارت الکترونیک بوده است .این امر همچنین به طور قابلتوجهی تجارت خرید ما را تغییر داده و
گسترهای از تصمیمگیریها را تحت تأثیر قرار داده است (پهوا و جولر .)2020 ،تولیدکنندگان ،تجار و مصرفکنندگان در
حال حاضر میتوانند به بازارها به طور سریعتری دسترسی پیدا کنند در کل استفاده از اینترنت میتواند در سه فعالیت اصلی
دسته بندی شود :نشر اطالعات شرکت ،اجرای تجارت الکترونیکی و تبادالت کسبوکاری ،برجستهترین ویژگی اینترنت
عدم نیاز بهواسطه است (فالح و مرادکالری.)1395 ،
وفاداری مشتریان نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تمایل به خرید مجدد آنها است .جذب مشتریان و اتخاذ راهکارهایی که
بتواند به وفادار ماندن مشتری بینجامد ،کلید حفظ و بقای هر سازمانی خواهد بود .در کسبوکار الکترونیکی عوامل مؤثر در
حفظ وفاداری مشتری با محیطهای آفالین متفاوت است ،بحث ماندن در فضای الکترونیکی عمدهترین تفاوت این دو
محیط آفالین و آنالین میباشد( .میرزایی .)1395 ،در حفظ وفاداری مشتری عواملی چون کیفیت خدمات ،رضایت مشتری
و ارزشمندی ارتباط مثبت و معناداری دارند( .عرب و همکاران .)1398 ،رضایتمندی مشتری تأثیر معناداری برقصد خرید
مجدد مشتریان و قصد تبلیغات دهانبهدهان دارد .در بعد دیگری ،تبلیغات دهانبهدهان تأثیر معناداری برقصد خرید مشتریان
دارد (حاجیرستمی و حسینیخواه.)1398 ،
عواملی ازجمله کیفیت اطالعات و امنیت بر رضایتمندی مشتریان آنالین مؤثر میباشد و همچنین عوامل مؤثر بر
رضایتمندی و ایجاد تمایل به تکرار خرید در مشتریان بهعنوان یک هدف استراتژیک برای فروشگاههای اینترنتی میباشد.
همچنین پشتیبانی و پاسخگویی به مشتریان ،روشهای پرداخت ،کیفیت کاالها و سطح قیمتها در تحریک قصد خرید
مشتریان نقش بسزایی دارد .اکثر مطالعات در زمینههای عوامل مؤثر در قصد خرید را مورد بررسی قرار دادهاند اما کمتر به
بحث وفاداری مشتریان یا تکرار مجدد خرید پرداخته شده است ازجمله فائزی و نوروزی ( )1394به بررسی عوامل مؤثر در
تمایل مشتریان به خرید از فروشگاههای مجازی را موردمطالعه قراردادند در این تحقیق عوامل مؤثر شامل امنیت ،پشتیبانی،
سهولت دسترسی و استفاده ،کاالهای ارائهشده ،روش پرداخت ،مضمون اطالعات ،نوآوری ایجادشده و اعتماد در سایت
فروشگاه مجازی ،شناساییشده و نتایج حاصله نشاندهنده تأثیر همه عوامل فوق در تمایل مشتریان به خرید از
فروشگاههای مجازی است و همچنین گرازیا 4و همکاران ( )2018نیز به بررسی تجزیهوتحلیل انتخاب احتمالی از قصد
خرید وسایل نقلیه برقی در کشورهای اروپایی پرداختند و کاهش قیمت به عنوان اولین عامل قصد خرید مشخص گردید .در
این تحقیق عواملی چون امنیت سایت ،سطح قیمت ،پشتیبانی از مشتری ،روش پرداخت وجوه ،کیفیت ،رضایتمندی بهعنوان
-Grazia

2

4

سال سوم ،شماره سوم ،پیاپی یازدهم ،پاییز1399

بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید و وفاداری مشتریان در
فروشگاههای آنالین(موردمطالعه:فروشگاه آنالین شیکوپیک)

سمیه صائب نیا ،رقیه افشاری،
مقصود دشمنکش کورعباسلو

عوامل قصد خرید و کیفیت ،رضایتمندی و ارزشمندی در حال حاضر در سطح کشور شرکتهای فراوانی در حوزه ارائه
خدمات فعال هستند .هرچند ،به نظر میرسد علیرغم فعالیتهای انجامگرفته ،این شرکتها در عمل با موانع و مشکالت
جدی ،ازجمله عدم اعتماد به توانمندیها و خدمات ارائهشده توسط شرکتها ،عدم حمایت بخشهای دولتی از شرکتها،
استقبال اندک و عدم پذیرش شرکتها و موارد دیگر مواجه شدهاند که سبب شده است اثربخشی و کارایی شرکتهای
خدماتی در سطح کشور پایین باشد و مشتریان از فعالیتها و خدمات ارائهشده آنها ناراضی باشند؛ بنابراین؛ مسئله اصلی
تحقیق این است که چه عواملی برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین تأثیرگذار است؟ که بهعنوان
عوامل مؤثر بر وفاداری مورد بررسی قرار میگیرد.
در حال حاضر در سطح کشور شرکتهای فراوانی در حوزه ارائه خدمات فعال هستند .هرچند ،به نظر میرسد علیرغم
فعالیتهای انجامگرفته ،این شرکتها در عمل با موانع و مشکالت جدی ،ازجمله عدم اعتماد به توانمندیها و خدمات
ارائهشده توسط شرکتها ،عدم حمایت بخشهای دولتی از شرکتها ،استقبال اندک و عدم پذیرش شرکتها و موارد دیگر
مواجه شدهاند که سبب شده است اثربخشی و کارایی شرکتهای خدماتی در سطح کشور پایین باشد و مشتریان از
فعالیتها و خدمات ارائهشده آنها ناراضی باشند؛ بنابراین؛ مسئله اصلی تحقیق این است که چه عواملی برقصد خرید و
وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین تأثیرگذار است؟
 -2مبانی نظری پژوهش:
امروزه نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصوالت یا خدمات یک شرکت ،عموماً نکته اصلی و مرکزی
فعالیتهای بازاریابی شده است (دیک و باسو .)1994 ،وفاداری مشتری ،میتواند منجر به هزینههای بازاریابی پایینتر شود،
مشتریان بیشتری را جذب کند و روی معامله مؤثر باشد (آکر .)1997 ،بهعالوه ،مشتریان وفادار ،تبلیغات دهانبهدهان را
بهسرعت رواج داده ،با استراتژیهای رقیبان مقابله میکنند (دیک و باسو )1994 ،و فواید بیشتری را ایجاد میکنند .در واقع
وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطالق میشود ،تا همان مارک یا محصول
علیرغم تالشهای بازاریابی بالقوه رقبا و تأثیرات آنها ،خریداری گردد (حمیدی زاده و غمخواری .)194 ،1388 ،خرید
مجدد زمانی اتفاق میافتد که مشتریان قویاً احساس کنند سازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن میتواند نیازهای آنها را
برطرف کند ،بهطوریکه سازمانهای رقیب از مجموعه مالحظات مشتریان خارج شده و آنها منحصراً به خرید از سازمان
موردنظر خود اقدام مینمایند (تاجزاده نمین و همکاران .) 13 ،1389 ،وفاداری مشتری در حیطه اقتصاد و تجارت اهمیت
زیادی دارد ،وفاداری برای بسیاری از شرکتها  ،نوعی ابزار رقابتی شناخته شده و رشد بقای سازمانها نیز به چگونگی
وفاداری مشتریان آن وابسته است( .قربی و قاسمی نامقی .)1399 ،وفاداری از طریق افزایش درآمد ،کاهش هزینه
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بهدستآوردن مشتریان جدید ،کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش هزینههای آشناکردن مشتری با روشهای انجام
کار در شرکت به افزایش سودآوری میانجامد (سبزئی و حسینی.)1393 ،
زارعپور و محمد لگزیان ( )1395به بررسی تأثیر رضایت مشتری برقصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در
فروشگاههای آنالین معتبر شهر مشهد پرداختند و نشان دادند که رضایت مشتری برقصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معنادار
دارد ،رضایت مشتری بر اعتماد تأثیر مثبت و معنادار دارد ،اعتماد برقصد خرید تأثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین متغیر
اعتماد ارتباط رضایت و قصد خرید را میانجیگری میکند و فائزی و نوروزی ( )1394به بررسی عوامل مؤثر در تمایل
مشتریان به خرید از فروشگاههای مجازی پرداختند و نشان دادند که امنیت ،پشتیبانی ،سهولت دسترسی و استفاده ،کاالهای
ارائه شده ،روش پرداخت ،مضمون اطالعات ،نوآوری ایجادشده و اعتماد در سایت فروشگاه مجازی بر تمایل مشتریان به
خرید از فروشگاههای مجازی تأثیر مثبت و معناداری دارد .اوزلم )2019(5در تحقیق خود به بررسی عوامل مرتبط با قصد
خرید دوچرخه الکترونیکی در نروژ پرداخت و نشان داد که عوامل محیطی مانند وضعیت نامساعد آبوهوا و جاده بهعنوان
قویترین مانع در برابر استفاده از دوچرخه الکترونیکی برای کاربران دوچرخه الکترونیکی و غیر استفادهکنندگان ظاهر شده
است .برتا بکتی 6و همکاران ( )2018به بررسی نقش مهم ارزش عقیده مصرفکننده در بهبود قصد خرید کاالی برچسب
خصوصی در اندونزی پرداختند و نشان دادند که تحقیقات تجربی چالشی را برای برچسب خصوصی ایجاد میکند تا
کیفیت محصوالت خود را در تراز با مارکهای ملی بیشتر بهبود بخشد و سپس میتواند قصد خرید خصوصی را افزایش
دهد .کروبی و همکاران در سال ( )1393در تحقیق خود با عنوان " بررسی رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری در
صنعت هتلداری در هتلهای چهار و پنجستاره شهر شیراز" به این نتیجه رسیدند که بین رضایت مشتری و وفاداری او در
یک صنعت هتلداری رابطه معنادار وجود دارد .اما همه شاخصهای رضایت به یک اندازه برای مشتری اهمیت ندارند.
مهمترین عامل در وفاداری مشتریان ،کیفیت (شامل اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان ،عوامل محسوس و همدلی) و
کماهمیتترین آنها قیمت است .سپهر تاج و همکاران ( )1396به بررسی عوامل شناختی مؤثر برقصد خرید در
فروشگاههای آنالین پرداختند و نشان دادند که اعتماد ،کیفیت محصول و کیفیت خدمات الکترونیکی بر ارزش ادراک شده
مشتریان تأثیر مثبت داشته است؛ ولی رابطهٔ هزینهبر ارزش ادراک شده موردتأیید قرار نگرفت؛ از طرفی نقش ارزش ادراک
شده برقصد خرید مجدد بهعنوان متغیر میانجی اثر مثبت دارد؛ بنابراین مدل و فرضیههای تحقیق به شرح زیر قابل بیان
است؛

Özlem
Berta Bekti
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سطح قیمت
قصد خرید
پشتیبانی از مشتری

روش پرداخت
وجوه

وفاداری

کیفیت
رضایتمند
ی
اعتماد

شکل 1-1؛ مدل پژوهش (فائزی و نوروزی ()1394؛ زارعپور و لگزیان ()1395؛ اوزلم ()2019؛ برتا بکتی و همکاران ()2018

همانطور که در شکل  1نشاندادهشده است ،این پژوهش در پی بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در
فروشگاههای آنالین شیکوپیک است در این پژوهش امنیت سایت ،سطح قیمت ،پشتیبانی از مشتری،
روش پرداخت وجوه ،کیفیت ،رضایتمندی و اعتماد بهعنوان متغیر مستقل و قصد خرید و وفاداری مشتریان بهعنوان متغیر
وابسته در نظر گرفته شد که برای بررسی مدل فوق آزمون فرضیات زیر انجام گردید:
 .1امنیت سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .2سطح قیمتها و دقت در ارزیابی و قابلدرک بودن قیمتها تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین
شیکوپیک دارد.
 .3پشتیبانی از مشتریان در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .4روش پرداخت وجوه در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
.5

کیفیت کاالهای ارائه شده در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.

.6

کیفیت کاالی ارائه شده تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.

 .7رضایتمندی تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
 .8اعتماد به فروشگاه تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
-3روش تحقیق:
در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین پرداخته شده است و وجود
یا عدم وجود یک تأثیر معنادار میان متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد بنابراین تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی
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است؛ و از نظر هدف ،کاربردی میباشد .جامعهی آماری این پژوهش کلیهی مشتریان فروشگاه آنالین شیکوپیک است.
برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفادهشده است که تعداد آن با استفاده از جدول مورگان
 123نفر محاسبه شد .نمونهگیری از جامعه انواع گوناگونی دارد و روشی که در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است
نمونهگیری تصادفی ساده است.
در این پژوهش ،برای تکمیل ادبیات و پیشینه علمی از مطالعات کتابخانهای و جستوجوی اینترنتی استفادهشده است و
برای گردآوری دادهها از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد که بهصورت مقیاس  5درجهای لیکرت از (کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم) طراحیشده است و برای اینکه پرسشنامه تنظیمشده از روایی الزم برخوردار باشد و دادههای
موردنظر را فراهم آورد از روش صوری استفاده گردید به این صورت که اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط چند تن از
افراد صاحبنظر موردتأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار میباشد .بهمنظور سنجش پایایی سؤاالت پرسشنامه
یک نمونه اولیه شامل  30پرسشنامه از بین مشتریان فروشگاه آنالین شیکوپیک پیشآزمون شد و سپس با استفاده از
دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضریب اعتماد ب ا آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره  1آورده
شده است .ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ،یک مقدار بین صفر و یک میباشد .در صورتی یک پرسشنامه پایاست که
مقدار آلفای کرونباخ آن بزرگتر از مقدار  0/7باشد و هرچه این مقدار به عدد  1نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی باالتری
برخوردار میباشد که باتوجهبه نتایج بهدستآمده در جدول ( )1پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
جدول  :1پایایی پرسشنامهها
پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ جزئی

امنیت سایت

0.76

سطح قیمت

0.81

پشتیبانی از مشتری

0.83

روش پرداخت وجوه

0.89

کیفیت

0.89

رضایتمندی

0.71

ارزشمندی

0.79

وفاداری

0.89

قصد خرید

0.86

 -4تجزیهوتحلیل دادهها
 -1-4یافتههای توصیفی پژوهش
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مقصود دشمنکش کورعباسلو

در بخش آمار توصیفی دادههای جمعآوری شده از منظر جنسیت ،مقطع تحصیلی ،سن و سابقه کار مورد بررسی قرار گرفته
و نتایج به شکل زیر است:
جدول  :2نتایج بخش آمار توصیفی
درصد فراوانی

شاخص
جنسیت
مقطع
سن
سابقه کار

مرد

زن

10.4

89.6

دیپلم و پایینتر

فوقدیپلم

لیسانس

تحصیالت تکمیلی

8.7

29.6

43.3

18.4

زیر  30سال

بین  30تا  40سال

بین  41تا  50سال

بیشتر از  50سال

32.1

47.9

15.9

4.1

کمتر از  5سال

 5تا  10سال

 11تا  20سال

بیشتر از  20سال

43.6

39.7

13.6

3.1

(مأخذ ،نتایج تحقیق)

 -2-4نتایج مربوط به فرضیهها
برای بررسی رابطه بین متغیرها ابتدا جهت نرمال بودن دادهها از کولموگروف-اسمیرنوف استفاده به عمل آمد و برای نتیجه
فرضیهها از آزمون تاوی بی کندال استفاده شد ضریب همبستگی کندال به ضریب تقارن معروف است و همانند همبستگی
اسپیرمن برای صفات مرتبشده (رتبه دادهشده) بکار میرود؛ بنابراین همبستگی تاوی-بی کندال شدت همبستگی بین دو
متغیر ترتیبی و یا یک متغیر ترتیبی و دیگری متغیر فاصلهای (در جامعه با حجم نمونه بزرگ) را میسنجد؛ که نتایج نهایی
در جدول شماره ( )3قابلمشاهده میباشد.
فرضیه اول :امنیت سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر امنیت سایت و قصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک رابطه
آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر  0/614است.
فرضیه دوم :سطح قیمتها و دقت در ارزیابی و قابلدرک بودن قیمتها تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در
فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر سطح قیمتها و قصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
رابطه ی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر 0/528
است.
سال سوم ،شماره سوم ،پیاپی یازدهم ،پاییز1399
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فرضیه سوم :پشتیبانی از مشتریان در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر پشتیبانی از مشتریان و قصد خرید در فروشگاههای آنالین
شیکوپیک رابطه ی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر
 0/632است.
فرضیه چهارم :روش پرداخت وجوه در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر ر وش پرداخت وجوه و قصد خرید در فروشگاههای آنالین
شیکوپیک رابطه ی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر
 0/612است.
فرضیه پنجم :کیفیت کاالهای ارائه شده در سایت تأثیر مثبت و معناداری برقصد خرید در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر کیفیت کاالی ارائه شده و قصد خرید در فروشگاههای آنالین
شیکوپیک رابطه ی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر
 0/509است.
فرضیه ششم :کیفیت کاالی ارائه شده تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان می دهد که بین متغیر کیفیت کاالی ارائه شده و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین
شیکوپیک رابطه ی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر
 0/701است.
فرضیه هفتم :رضایتمندی تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان میدهد که بین متغیر رضایتمندی و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک
رابطهی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر 0/689
است.
فرضیه هشتم :اعتماد به فروشگاه تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین شیکوپیک دارد.
نتایج آزمون تاوی بی کندال نشان می دهد که بین متغیر اعتماد به فروشگاه و وفاداری مشتریان در فروشگاه آنالین
شیکوپیک رابطه ی آماری معناداری در سطح خطای کمتر از  0/01و با اطمینان  0/99وجود دارد .مقدار این همبستگی برابر
 0/596است.
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بهطورکلی میتوان نتایج آزمون فرضیهها و آمارههای مربوطه را در جدول ( )3مشاهده کرد:
جدول شماره  :3نتایج مربوط به فرضیهها
ضریب همبستگی

sig

نتیجه

فرضیه

شماره
1

امنیت سایت ← قصد خرید

0/614

0 >0/05

معنادار

2

سطح قیمتها← قصد خرید

0/528

0 >0/05

معنادار

3

پشتیبانی از مشتریان ← قصد خرید

0/632

0 >0/05

معنادار

4

روش پرداخت وجوه← قصد خرید

0/612

0 >0/05

معنادار

5

کیفیت کاالی ارائه شده ← قصد خرید

0/509

0 >0/05

معنادار

6

کیفیت کاالی ارائه شده← وفاداری مشتری

0/701

0 >0/05

معنادار

7

رضایتمندی ← وفاداری مشتری

0/689

0 >0/05

معنادار

8

اعتماد به فروشگاه ← وفاداری مشتری

0/596

0 >0/05

معنادار

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود فرضیه اول ( )0/00 >0/05و با ضریب مسیر  ، 0/614فرضیه دوم (>0/05
 )0/00با ضریب مسیر  ، 0/528فرضیه سوم ( )0/00 >0/05با ضریب مسیر  ، 0/632فرضیه چهارم ( )0/00 >0/05با ضریب
مسیر  ، 0/612فرضیه پنجم ( )0/00 >0/05با ضریب مسیر  ، 0/509فرضیه ششم ( )0/00 >0/05با ضریب مسیر ، 0/701
فرضیه هفتم ( )0/00 >0/05با ضریب مسیر  0/689و نهایتاً فرضیه هشتم ( )0/00 >0/05با ضریب مسیر  0/596تأیید میشوند.
 -5بحث و نتیجهگیری
در دنیای دائماً در حال تـغییر و رقـابتی امـروز ،بیشتر شرکتها به دنبال راههایی بـرای افـزایش مزیت رقابتی خود هستند
که یکی از این راهها حرکت به سمت بهبود در ارائهی خدمات به مشتریان میباشد .بنابراین شرکتها معموالً سعی میکنند
عا برطرف سازند؛ اما سـازمانهای هـوشمند و
امکانات بیشتری در اخـتیار مـشتریان قـرار دهند و نیازهای آنان را سری ً
آیندهنگر قبل از هر اقدامی ،در نحوۀ رفتار و ارتباط با کارکنان خود تجدیدنظر می کنند و در گام اول آنان را راضی نگه
میدارند .وفاداری مشتری به سازمان ،موفقیت سازمان و مأیوس شدن سایر رقبا خواهد شد درواقع وفاداری از مشتریان
بهعنوان تمایل رفتاری و نگرش مشتری نسبت به کاال یا خدمت و رفتار خرید مجدد آن محصول میباشد.
لذا توجه به مقوله قصد خرید در کنار ایجاد وفاداری مشتریان امری مهم به شمار میرود؛ بنابراین؛ پژوهش حاضر به بررسی
عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنالین پرداخته است که پس از طی مراحل مقدماتی و مرور
پژوهشها و تحقیقات انجامشده داخلی و خارجی و همچنین ،مرور نظریات مختلف در زمینه قصد خرید و وفاداری
مشتریان پرداخته و برای تأیید فرضیات این تحقیق ،از طریق پرسشنامه در یک نمونه  123نفری از مشتریان فروشگاه
آنالین شیکوپیک ،دادههای موردنیاز جمعآور ی و سپس با استفاده از تکنیک آماری ،این دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار
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گرفت که نتایج یافتهها حاکی از تأثیر مثبت و معنادار امنیت سایت ،سطح قیمتها ،پشتیبانی از مشتریان ،روش پرداخت
وجوه و کیفیت کاالهای ارائه شده برقصد خرید و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کاالی ارائه شده ،رضایتمندی و
اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان میباشد که نتایج تحقیق همسو با تحقیق فائزی و نوروزی ( ،)1394زارعپور و
لگزیان ( ،)1395اوزلم ( ،)2019برتا بکتی و همکاران ( ،)2018اوزلم ( )2019و کروبی و همکاران در سال ()1393
میباشد.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد میشود که مدیران فروشگاه آنالین شیکوپیک به ایجاد یک واحد فعال بازاریابی و
فروش اقدام نماید؛ و همچنین پیشنهاد میگردد تا با قراردادن فرد متخصص به شکایات مشتریان رسیدگی گردد و تالش
نمایند تا کیفیت خدمات خود را به طور مستمر بهبود بخشند و متعاقب با آن نیز ارتباط صادقانه و شفاف با مشتریان داشته
باشند .همچنین مشتریان فروشگاههای مجازی نگرانیهای متفاوتی در خرید مجازی دارند از جمله این نگرانیها دغدغههای
مالی و امنیتی است مدیران فروشگاههای مجازی الزم است با ایجاد سیستم پرداخت از طریق سایت و داشتن نماد
الکترونیکی معتبر ،ارائه راهنماهای پرداخت در سایت باعث ایجاد اعتماد و افزایش احساس امنیت در مشتریان شوند
همچنین پیشنهاد میشود طراحی سایتها بهگونهای سبک باشد تا با سرعت کم اینترنت همخوانی داشته باشد و همچنین
پیشنهاد میشود تا مشتریان از نحوه حملونقل و سفارشیسازی کاالها و هزینه آن و بیمه کاالهای ارسالی توسط
فروشگاههای مجازی مطلع گردند .فروشگاههای مجازی باید اطالعات جامع و کاملی از همه کاالهای عرضه شده خود را
در اختیار مشتریان قرار دهند .برای افزایش اعتماد در محیط مجازی سایتهای اینترنتی این فروشگاهها میتوانند با پرداخت
خسارت به خریداران در صورت دریافت کاالی معیوب و برقراری ارتباط و مشارکت با طرفهای ثالثی که مورد اعتماد
مشتریان هستند ضمانتهای الزم را به مشتریان ارائه دهند و مورد بعد جهت جلب اعتماد ایجاد شهرت است.
و نهایتاً برای محققین آتی پیشنهاد میگردد تا انجام این تحقیق با دورههای زمانی طوالنیتر و همچنین حجم نمونه باالتر
بهمنظور افزایش دادن اعتبار نتایج تحقیق الزم هست .ازآنجاکه پژوهش حاضر با محدودیت زمانی مواجه بوده است ،لذا
توصیه میگردد ،تحقیق مشابهی در سایر فروشگاههای آنالین صورت گیرد تا ضمن فراهم آمدن امکان مقایسه و ارزیابی
تطبیقی در سطح کشور ،برنامهریزیهای دقیقتری در راستای وفاداری از مشتری انجام گیرد .در این تحقیق فقط به سه
عوامل مؤثر بر وفاداری اشاره گردید که پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی سایر عوامل مؤثر از جمله ارزشمندی میتوان را
به مدل تحقیق اضافه نموده و مورد بررسی قرار دهند و در آخر اینکه در انجام این پژوهش بهمنظور کسب اطالعات از
پرسشنامه استفاده شد ،لذا به پژوهشگران پیشنهاد میشود برای کسب اطالعات دقیقتر از سایر ابزارهای گردآوری
اطالعات مانند مصاحبه با مشتریان انجام نمایند.
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Abstract
The development of the global communication network has led to the formation of a new
type of shopping called online shopping. In this regard, identifying the factors that
determine the intention to buy and loyalty of online customers is one of the most
important areas of research that has been addressed in this study. Accordingly, in this
study, the intention is to investigate the factors affecting the purchase intention and
customer loyalty in online stores (shikopik online store). This research is applied in terms of
purpose and in terms of correlation method. The statistical population includes all
customers of stylish and courier online stores. The sample size was obtained using Morgan
table equal to 123 people who were selected based on simple random sampling method. A
standard questionnaire was used to measure the variables. The validity of the
questionnaire was evaluated based on face validity and reliability of the questionnaire with
Cronbach's alpha coefficient. The results showed that site security, price level, customer
support, payment method and quality of goods offered have a positive and significant
effect on the intention to buy. Also, the positive and significant effect of the quality of the
offered goods, satisfaction and trust in the store on customer loyalty was confirmed.
Finally, based on the results of the research, suggestions were made to improve the
purchase intention and customer loyalty.
Keywords: shopping intention, customer loyalty, stylish online store and courier
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داوود قادرزاده بررسی تأثیر اخالق حرفهای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی شرکت پگاه
آذربایجان غربی)

فصلنامه جهان نوین
No 2, 20 2 0 , P 14-28

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز  ،1399صص 14-28
شماره شاپا) 2645 – 3479(:

)ISNN( : 2645 - 3479

بررسی تأثیر اخالق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی شرکت پگاه
آذربایجان غربی)
داوود قادرزاده

1

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخالق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی
شرکت پگاه آذربایجان غربی) است  .در این تحقیق ،پژوهشگر سعی کرده است تا با شناسایی رابطه بین اخالق
حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان گامی در جهت افزایش انگیزش کارکنان و چابکی سازمان در
شرکت پگاه آذربایجان غربی بردارد .روش پژوهش برحسب هدف کاربردی ،ازنظر روش گردآوری دادهها توصیفی
 همبستگی و همینطور ازنظر نوع داده کمی بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پگاه تشکیلمیدهند ،از بین آنها  160نفر بهعنوان نمونه از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و از پرسشنامه
استاندارد اخالق حرفهای هیوود و همکاران ( ،)۲00۹پرسشنامه انگیزش شغلی  40مادهای هرزبرگ و پرسشنامه
چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛  )۲016بهعنوان ابزار جمعآوری اطالعات استفاده شد .اطالعات بهدستآمده در
این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی ،درصد ،ترسیم نمودار ،تدوین جدول ،انحراف استاندارد و
آزمون مقایسه تک نمونهای میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و
تحلیل واریانس با استفاده از نرمافزار spssویرایش  1۸تجزیهوتحلیل شده است .نتایج پژوهش نشان داد که :بین
اخالق حرفهای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی معنیداری وجود دارد .بین مسئولیت اجتماعی با
انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .بین تعلق به اجتماع علمی مدیران با انگیزش
کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .بین خود کارایی با انگیزش کارکنان و چابکی
سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .بین مسئولیت علمی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت
و معنیدار وجود دارد.
واژگان کلیدی :اخالق ،اخالق حرفهای ،انگیزش ،چابکی سازمانی

 - 1کارشناسی مدیریت بازرگانی ودولتی ،مربی آموزشگاههای فنی و حرفهای بوکانDaod.1390@yahoo.com :
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بررسی تأثیر اخالق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان(مطالعه موردی شرکت پگاه داوود قادرزاده
آذربایجانغربی)

مقدمه
اخالق ،جمع خلق و خلق است به معنای سرشت ،خوی ،طبیعت و امثال آن که به معنای صورت درونی و باطنی و
ناپیدای آدمی به کار میرود که با بصیرت درک میشود؛ در مقابل خلق که بهصورت ظاهری انسان گفته میشود که
با چشم قابلرؤیت است (ابن منظور 1416 ،ه .)۸6 ،استمرار یک نوع رفتار خاص ،دلیل بر آن است که این رفتار یک
ریشۀ درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خُلق و اخالق مینامند (بیکزاد و
همکاران. )13۸۹ ،
شهید مطهری تعریفی از اخالق را میپذیرد که هم به چگونه رفتار کردن توجه کرده باشد و هم به چگونه بودن؛
چگونگی رفتار مربوط میشود به اعمال انسان که شامل گفتار هم میشود و چگونه بودن مرتبط با صفات و ملکات
نفسانی است (مطهری.)1374 ،
برخی از ابتدا قلمرو اخالق و مسائل اخالقی را به حیطههای خاصی محدود کردهاند؛ بهعنوانمثال عدهای اخالق
فردی را نفی کرده و مدعیاند که بستر شکلگیری اخالق در اجتماع است که در این صورت اخالق تماماً در اخالق
اجتماعی خالصه میشود .دیگرانی نیز برای اخالق دامنه گستردهتری را تعریف کرده و از انواع اخالق فردی،
اجتماعی ،بندگی و اخالق خانواده سخن گفتهاند (جمعی از نویسندگان.)13۸5 ،
اخالق را مجموعهای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کردهاند که بهصورت اعمال و رفتاری که از خلقیات
درونی انسان ناشی میشود ،بروز ظاهری پیدا میکند و بدین سبب گفته میشود که اخالق را از راه آثارش میتوان
تعریف کرد .استمرار یک نوع رفتار خاص ،دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و
روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق مینامند .دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی میکنند ،اما
رفتارهای فردی وقتیکه در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا میکند و شیوع مییابد ،بهنوعی به اخالق
جمعی تبدیل میشود که ریشهاش در فرهنگ جامعه میدواند و خود نوعی وجه غالب مییابد که جامعه را با آن
میتوان شناخت (قراملکی .)13۸7 ،امروز در تجزیهوتحلیل رفتار سازمانها ،پرداختن به اخالق و ارزشهای اخالقی
یکی از الزامات است .نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل میدهد که خود حاصل جمع
ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها ،ظهور و بروزیافته است.
در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و غیردولتی به
وجود آورده است .سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ،پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری
دراینرابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند؛ لذا یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد
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در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا آنها با
حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و
حرفه خود را رعایت کنند .اخالقیات در سازمان بهعنوان سیستمی از ارزشها و بایدها و نبایدها تعریف میشود که
بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز میشود .بهطورکلی انسانها در بعد فردی و
شخصیتی دارای ویژگیهای خاص اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد .ممکن است همین
افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار میگیرند عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی از
بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد .منابع انسانی یا
به عبارت بهتر سرمایههای انسانی از مهمترین عوامل تولید در یک سازمان به شمار میرود .نظرسنجی از مدیران
ارشد شرکتهای بزرگ و موفقی که مجله معروف فورچون آنها را فهرست میکند ،نشان میدهد که بزرگترین
دلیل شکست یا ناکامی مدیران از دیدگاه این مقامات ،نداشتن مهارتهای الزم در زمینه روابط انسانی است
(درخشان.)3 ،13۸6 ،
برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان که درواقع پیجویی علت و سبب حرکت و رفتارهای
اعضا و افراد سازمان است ،ضرورت دارد .کنکاش در مسئله انگیزش؛ پاسخ چراهای رفتار آدمی است؛ چرا انسان
در سازمان کار میکند؟ چرا بعضی افراد فعال و برخی کمکارند؟ علت عالقه به شغل و بیعالقگی به کار چیست؟
این سؤاالت و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزههای
کارکنان خالصه میشود .از همین رو مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که عوامل اخالقی مدیریت در انگیزش
کارکنان و چابکی سازمان چه تأثیری میگذارد؟
اخالق و خالق حرفهای
علم اخالق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث میکند ،ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی
و انسانی اوست ،به این غرض بحث میکند که فضائل آنها را از رذایلش جدا سازد و معلوم کند کدامیک از
ملکات نفسانی انسان خوب و فضیلت و مایه کمال اوست ،و کدامیک بد و رذیله و مایه نقص اوست تا آدمی بعد
از شناسایی آنها خود را با فضائل بیاراید و از رذایل دور کند و درنتیجه اعمال نیکی که مقتضای فضائل درونی
است ،انجام دهد تا در اجتماع انسانی ستایش عموم و ثنای جمیل جامعه را به خود جلب نموده ،سعادت علمی و
عملی خود را به کمال برساند (شجاعی.)13۸۹ ،
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قرآن در موارد متعددی بعدازآن که مسلمانان را به اجرای مراسم عبادی دعوت میکند ،بالفاصله از آنان میخواهد
که کارهای نیکو انجام دهند .خداوند ،در سوره جمعه در خاتمه آداب نمازجمعه میفرماید« :اکنون درروی زمین
برای کسب فضیلت ،متفرق شوید» .در حقیقت ،ثمره عبادات ،ظهور اخالق و افعال پسندیده در فرد و جامعه است
و شرط ثمربخشی اعمال و اخالق پسندیده در ساخت جامعه خداپسند و آرمانی اسالم نیز نیّت صالح و پذیرش و
انتخاب آگاهانه و آزادانه آن اعمال و صفات است (احمدی ،13۸5 ،ص .)11
خالق حرفهای ،مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین میکند
در حقیقت ،اخالق حرفهای ،یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان
چه ارزشهایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود (فرامرز قراملکی.)13۸۲ ،
رسول گرامی اسالم ( ص) هدف از رسالت خویش را برپایی مکارم اخالق معرفی کرده است .ازآنجاکه بخشی از
منش رفتاری ایشان در خصوص تشکیل جامعه اسالمی و تعامل با اقوام دیگر بوده است ،ازاینرو میتوان اصول
اخالق عملی در سیاست و حکومتداری ایشان جستجو کرد .اخالق سیاسی و شیوه حکومتداری پیامبر اکرم
صلیاهلل علیه و اله ،گونهای متفاوت با آنچه سایر زمامداران در پیش گرفتهاند ،است .هدف پیامبر اکرم (ص) در
جنگها کسب قدرت و فتح سرزمینها نبود بلکه ،قدرت وسیلهای برای احقاق حق ،گسترش دادگری و ازبینبردن
ظلم و فساد بود .همچنین یکی دیگر از اهداف حکومتداری ایشان ،خدمت به مردم و آشناکردن آنان با فضایل و
کماالت انسانی بود .در نبردهای پیامبر (ص) عنصر سیاسی در کنار عنصر دینی و اخالقی نیز قرار دارد ،همچنین در
نبردهای رسول اعظم ص انتقام از دشمن نیز مدنظر نبوده است .سیاست و تدبیر پیامبر اکرم (ص) با اقلیتهای
دینی و غیر مسلمانان در پرتو همزیستی مسالمتآمیز است که میتواند الگوی مناسبی برای حاکمان جامعه اسالمی
و مدیران اسالمی در طول قرنها باشد (ابراهیمی.)13۹۸ ،
مفهوم انگیزش
اگر انگیزش را آن عامل درونی بدانیم که همچون موتور محرکهای انسان را وادار به حرکت و تالش در جهت
رسیدن به هدف یا اهدافی خاص مینماید ،ایجاد انگیزش در انسان موضوع بحث همه علمای مدیریت است چرا
که توجه به آن در افزایش کارایی و حل مسائل مدیریت نقش اساسی و مهم دارد (جاسبی.)1376 ،
پیش از پرداختن به مفهوم انگیزش ،مناسب است مفهوم انگیزه نیز تبیین شود .انگیزه ،در لغت به معنای سبب و دلیل
و چیزی است که کسی را به کاری وادار میکند .در اصطالح نیز مفهومی است که دو جنبه در آن لحاظ شده است.
از یکسوی ،محرک رفتار است که همان عامل و نیروی درونی است و رفتار فرد را موجب میشود و از سوی
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دیگر ،دارای نتیجه و هدف است که همیشه از جنبهی تأثیر در رفتار ،به هدفی توجه دارد؛ چرا که هیچ رفتاری بدون
انگیزه انجام نمیشود .بنابراین ،میتوان گفت انگیزه ،مفهومی دومنظوره است که از سویی ،به محرک رفتار و از
سوی دیگر ،به نتیجه و هدف رفتار اشاره دارد (جاسبی .)1376 ،شاید بتوان آن را چنین تعریف کرد« :عاملی درونی
که موجب رفتار فرد میشود »بنابراین انگیزه ،حالتی درونی است که شخص را برمیانگیزاند تا کاری را انجام دهد .
البته باید توجه داشت که نمیتوانیم بگوییم انگیزه ،همان مصلحت یا منفعت کار است؛ زیرا بسیاری از کارها سود
فراوانی دارد که اگر فرد از آن آگاه نشود ،امکان ندارد حرکتی بکند و انگیزهای در وی به وجود آید .پس صرف
وجود نفع یا مصلحت در کاری ،انگیزه نیست؛ بنابراین ،مصلحت و سود حاصل از کار ،بهتنهایی انگیزه ایجاد
نمیکند ،بلکه به شناخت و آگاهی نیاز است (حقانی .)13۹0
انگیزش از دیدگاه علم مدیریت
اگر انگیزش را آن عامل درونی بدانیم که همچنین محرکه ای انسان را وادار به حرکت و تالش در جهت رسیدن به
هدف یا اهدافی خاص مینماید ،ایجاد این انگیزش در انسان موضوع بحث همه علمای مدیریت میباشد چرا که
توجه به آن در افزایش کارایی و حل مسائل مدیریت نقش اساسی و مهمی دارد.
انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایهای انسانی بوده و آثار و نوشتههای بسیاری در خصوص
انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر تجربی ،فنون انگیزشی
مورداستفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد افراد موردبحث و بررسی گرفته است .نظریهپردازان کلید موفقیت
سازمانی را مدیریت مؤثر نیروی انسانی میدانند و با وجود حرکت سریع سازمانها بهسوی فن آوری ،نقش انسان
بهعنوان عامل حیاتی و استراتژیک سازمان بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته است .ازاینرو جلبتوجه کارکنان و
عالقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی
برخوردار است (تابلی؛ تقیزاده.)13۹4 ،
انگیزش از دیدگاه علم مدیریت امروز ،مهمترین زمینه و عامل انجام کار در سازمانها و درنهایت بهرهوری به شمار
میرود .مطالعات نشان میدهد داشتن انگیزه با افزایش بهرهوری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد .میزان عملکرد
یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست .اولین عامل (توانایی) تعیین میکند که او چه میتواند بکند و دومین
عامل (انگیزش) مشخص میکند که او چه میخواهد انجام دهد (بابایی.)13۹5 ،
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نظریههای انگیزش
برای انگیزش نظریههای گوناگونی مطرحشده است که میتوان آنها را در سه دسته طبقهبندی کرد .نظریههای
محتوایی که بر چیستی انگیزش تأکید دارند ،نظریههای فرایندی که چگونگی انگیزش را بیان میکنند و نظریههای
تقویتی یا تعدیل رفتار که بر راههای آموزش یک رفتار آموخته میشود ،متمرکز هستند .یکی از مهمترین نظریههای
محتوایی انگیزش ،نظریهی “آبراهام مازلو” است .مازلو ،تمامی نیازهای انسان را بهصورت یک مثلث که معروف به
“هرم شناختی” بوده ،از پایینترین تا باالترین سطح تقسیمبندی میکند .انگیزههای اصلی انسان مشتمل بر پنج طبقه
از هرم است و سایر انگیزهها هم مربوط به پنج طبقه کلی است .سطح پایین هرم ،شامل نیازهای زیستی مانند
گرسنگی و تشنگی است که از آنها با عنوان انگیزههای فیزیولوژیک .ما در درجه اول باید نیازهای فیزیولوژیک را
تأمین کنیم ،بعد از برطرف شدن نیازهای زیستی ،نیازهای ایمنی که شامل غذا و پوشاک هستند ،مطرح میشود ،اما
برای تأمین آنها در روزهای دیگر هم باید امنیت داشته باشیم .در مرحله بعد ،نیازهایی مانند تعلق و عشق وجود
دارد که برای مثال میتوان از پیوند خوردن با دیگران و مورد قبول آنها واقعشدن نام برد؛ ازاینرو پسازاین که
انسان احساس امنیت میکند ،به تعلق و عشق نیاز دارد .نیازهای مربوط به عزتنفس شامل تحقق یافتن ،کسب
شایستگی ،برتری و مورد تأئید قرارگرفتن است (.)1۹۹3 ،Robbins
بهاینترتیب ،انسان با داشتن امنیت دست به انجام کارهایی میزند که مورد تعریف و تمجید دیگران قرار بگیرد .
درنهایت ،نیازهای مربوط به خودشکوفایی نیز وجود دارد تا افراد بتوانند به کمال دست یابند .از دید مازلو ،بهجز
نیازهای زیستی ،سایر نیازهای انسان ،نیازهای روانی محسوب میشوند .اگر نیازهای زیستی ارضا نشوند ،بقا و
وجود انسان به خطر میافتد ،درصورتیکه تأمین نشدن نیازهای بعدی انسان ،سالمت و بهداشت روانی او را به
مخاطره میاندازد؛ بنابراین انسان برای رسیدن به نیازهای سطح باالی خود به مجموعهای از شرایط ایدهال نیاز دارد .
به طور معمول ،افراد زمانی به نیازهای سطح باال دسترسی پیدا میکنند که عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه
برقرار باشد؛ البته فقط درصد بسیار کمی از افراد جامعه به مرحله آخر دست مییابند (همان).
رهبری اخالقمدار و انگیزش
شواهد تحقیقاتی نشان داده که پایبندی به ارزشهای اخالقی ،مشخصه رهبرانی با اثربخشی باال است .این رهبران از
طریق رفتارهای منصفانه با کارکنان خود آنها را ترغیب به بهبود عملکرد و تمایل به نوآوری و خالقیت میکنند .با
پژوهشی همبستگی که جامعه آماری آن را کارکنان کارخانه حایر تشکیل دادهاند که از این جامعه آماری  33۲نفر
برای شرکت در پژوهش از طریق نمونهگیری طبقهای انتخابشدهاند .شواهد حاصل از تحلیل دادهها نشان داده که
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رهبری اخالقمدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خالقیت در محیط کار دارای رابطه مثبت است و انگیزش
درونی در نوآوری طی یک فرآیند زنجیرهای باعث تقویت خالقیت در محیط کار میشود (رولد.)۲00۸ ،
زمانی که افراد در فضا و محیط کاری خود به امور شغلی و کارشان عالقهمند باشند (انگیزه درونی) تمامی سعی و
تالش خود را برای انجام کار به نحو احسن انجام میدهند و در این راه از ابداع شدهها و روشهای جدید کار نیز
بدون تردید استفاده خواهند کرد (قلیپور.)13۹5 ،
درواقع ازلحاظ نظری میتواند چنین ادعا کرد که رهبری اخالقی در درجه اول سطح انگیزش درونی را در کارکنان
باال میبرد  ،سپس انگیزش درونی موجب تقویت یادگیری کارکنان در کارهای خالقانه میشود .به همین دلیل
خالقیت در محیطهای کار را یک متغیر فردی و در مقابل ،نوآوری یک متغیر سازمانی تلقی کرد .رهبری اخالقی
میتواند انگیزش برای نوآوری را تقویت نماید و این انگیزش درونی نیز بستری الزم برای خلق اندیشههای جدید
در کار و سپس در یک چرخه تقویتکننده درونی ،اجرای آنها را تویت نماید .بر همین اساس الگوی نظری روابط
بین رهبری اخالقمدار با انگیزش درونی و خالقیت در کار مطابق با الگو ارائهشده در شکل زیر خواهد بود
(پاداش ،گلپرور.)13۸۹ ،
چابکی سازمانی
مفهوم چابکی را برای اولینبار در سال  1۹۹1مؤسسه یاکوکا به کار گرفت .در گزارشی که این آژانس ارائه کرد.
چابکی امکانی اساسی برای تولیدات جدید معرفی شده است .اصطالح چابک سرعت واکنش و انعطافپذیری
سازمان را در مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان میکند .برای اینکه سازمانها بهسرعت و با انعطافپذیری
کامل عمل کنند .نیازمند بهکارگیری فناوریها و سیستمهای اطالعات بهروز ،سرمایهگذاری بر روی کارکنان دانشی،
انسجام در فرآیندهای کسبوکار ،هم سو شدن با اشکال مجازی سازمانها ،همکاری داخلی و دستیابی به زنجیره
عرضه یکپارچه هستند (جورکش و همکاران.)13۹5 ،
چابکی سازمانی را میتوان توانایی باز  -ترکیببندی سریع راهبرد ،ساختار ،فرایندها ،نیروی انسانی و فناوری
سازمان در راستای موقعیتهای خلق ارزش و محافظت از ارزش تعریف کرد.
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نظرسنجی اخیر مکنزی گلوبال ۲نشان میدهد که چابکی سازمانی یک هدف گریزپا برای اکثر سازمانها است.
بسیاری از پاسخدهندگان اظهار داشتهاند که روشهای چابک ،هنوز در سازمان مطبوعه آنان به طور کامل نهادینه
نشده است(همان).
نظر به منافع مسجل چابکی ،وجود این خأل در واحدهای سازمانی و چهبسا در سطح کل سازمان امری نیازمند
توجه است .گزارش بهرهوری کسانی که در واحدهای چابک ( )agile unitsکار میکردند خبر از سطح باالی
کارایی در این واحدها دارد .قرار داشتن در معرض تغییرات ناگهانی و عدم قطعیت ،مشوق سازمانها برای تحول و
نهادینه کردن چابکی سازمانی است.
غریب ( )13۹5در پژوهشی به بررسی رابطه بین اخالق مدیران و رضایت شغلی (مطالعه موردی :کارکنان اداره گاز
رامسر) پرداخت که نتایج نشان داد اخالق مدیران میتواند در رضایت شغلی و انگیزش کارکنان در سازمان تأثیر
معنیداری داشته باشد.
مارتینسون و زیگنفوس )۲00۲(3تأثیر آیین رفتار حرفهای انجمن حسابداران مدیریت و ارزشهای اخالقی شرکت
و نیز سن و نوع گواهینامه را بر ادراک و قضاوت اخالقی اعضا بررسی کردند .یافتهها نشان داد،
بین رتبهبندی اجزای آیین رفتار حرفهای اعضا و ادراک و قضاوت اخالقی آنها رابطۀ آماری معناداری وجود دارد؛
درحالیکه بین ادراک و قضاوت اخالقی اعضا و ارزشهای اخالقی شرکت و سن و نوع گواهینامه ارتباط ضعیفی
هست (طالبنیا.)13۹6 ،
هدف در انجام پژوهش حاضر یافتن پاسخ برای پرسش است که آیا بین اخالق حرفهای مدیران با انگیزش کارکنان و
چابکی سازمانی معنیداری وجود دارد؟ یعنی اینکه
آیا بین مسئولیت اجتماعی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی معنیداری وجود دارد؟
آیا بین تعلق به اجتماع علمی مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد؟
آیا بین خود کارایی با انگیزش کارکنان و چابکی معنیداری وجود دارد؟
آیا بین مسئولیت علمی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی و معنیداری وجود دارد؟

0 McKinsey Global
. Martinson & Ziegenfuss.
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روش
این پژوهش باهدف بررسی اخالق حرفهای مدیران با انگیزش و چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت پگاه
آذربایجان غربی انجام شد .روش پژوهش برحسب هدف کاربردی ،ازنظر روش گردآوری دادهها توصیفی -
همبستگی و همینطور ازنظر نوع داده کمی بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پگاه آذربایجان
غربی که تعداد آنها  1۸۲4نفر بود تشکیل میدهند ،از بین آنها  ۲00نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه است.
در این پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد اخالق حرفهای هیوود و همکاران ( ،)۲00۹پرسشنامه انگیزش شغلی 40
مادهای هرز برگ و پرسشنامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛  )۲016بهعنوان ابزار پژوهش و برای تحلیل
داده ها از استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی ،درصد ،ترسیم نمودار ،تدوین جدول ،انحراف استاندارد و آزمون
مقایسه تک نمونهای میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار
spssویرایش  1۹استفادهشده است.
یافتهها
در مطالعه حاضر  ۲00نفر از کارکنان شرکت پگاه آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفتهاند که نتایج شاخصهای
توصیفی و همبستگی متغیرهای پژوهش بهصورت خالصه در جدول زیر نشاندادهشده است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی و همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

اخالق حرفهای

۲/۸3

0/56

0/06

0/۲5

انگیزش

3/1۹

0/61

-0/01

0/11

چابکی سازمانی

3/06

0/5۲

0/0۹

0/۲۸

برای بررسی رابطه اخالق حرفهای مدیران و مؤلفههای آن با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۲نشاندادهشده است.
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جدول  ۲ضرایب همبستگی متقابل اخالق حرفهای و مؤلفههای آن باانگیزه و چابکی سازمانی
متغیر
مسئولیت اجتماعی

تعلق به اجتماع علمی

خود کارایی

مسئولیت علمی

اخالق حرفهای (کل)

انگیزش

چابکی سازمانی

r

0/۲31

0/3۸3

sig

0/000

0/0۲1

r

0/۲0۲

0/153

sig

0/000

0/001

r

0/1۲1

0/۲6۹

sig

0/030

0/0۲3

r

0/1۸۸

0/۲16

sig

0/001

0/000

r

0/۲۹7

0/3۲1

sig

0/041

0/005

بر اساس جدول فوق ،بین اخالق حرفهای و انگیزه کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
( )P<0/05که به این معناست با افزایش اخالق حرفه ای انگیزه کارکنان و چابکی سازمان افزایش مییابد .در
مرحله دوم برای پیشبینی انگیزه کارکنان بر اساس اخالق حرفهای و مؤلفههای آن از رگرسیون چندگانه هم استفاده
شد که نتایج آن در جدول  3گزارششده است.
جدول  3خالصه تحلیل رگرسیون انگیزه کارکنان بر اساس اخالق حرفهای
متغیر

ضرایب غیراستاندارد

مقدار ثابت

B
4۲/۲7

Std.Error
۲7/73

ضرایب استاندارد

T

Sig

Beta
1/55

0/005

مسئولیت اجتماعی

3/6۸

0/۹۲4

0/47

3/۹1

0/046

تعلق به اجتماع علمی

۲/1۸

1/35۹

0/۲۲1

1/55

0/000

خود کارایی

0/354

1/۸۲

0/0۲۹

0/۲06

0/01۲

مسئولیت علمی

1/33

1/1۹

0/1۲۲

1/03

0/000

اخالق حرفهای (کل)

0/۸۹3

0/۲۲0

0/3۲1

0/306

0/001

sig=0/000

F=5/62
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بر اساس این جدول مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( 0/421 (Rو مقدار ضریب تبیین ( (R۲برابر با  0/1۸3به
این معناست اخالق حرفهای  1۸/3درصد از واریانس انگیزه کارکنان را تبیین میکند .همچنین نتایج نشان میدهد که
اخالق حرفهای و مؤلفههای آن از توان پیشبینی انگیزه کارکنان برخوردارند .برای پیشبینی چابکی سازمانی بر
اساس اخالق حرفهای و مؤلفه های آن از رگرسیون چندگانه هم استفاده شد که نتایج آن در جدول  4گزارششده
است.
جدول  4خالصه تحلیل رگرسیون چابکی سازمان بر اساس اخالق حرفهای
متغیر

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

Std.Error

مقدار ثابت

۲1/۲۹

16/33

T

Sig

Beta
3/55

0/0۲5

مسئولیت اجتماعی

0/6۸3

0/۲۲1

0/376

۲/۹1

0/000

تعلق به اجتماع علمی

0/001۸

1/35۹

0/۲71

0/0۲7

0/000

خود کارایی

0/۲6

0/۸۲1

0/143

0/051

0/03۹

مسئولیت علمی

0/33۹

0/۲7۸

0/065

۲/03

0/006

اخالق حرفهای (کل)

0/۸۹3

0/۲۲0

0/1۹6

0/306

0/004

sig=0/000

F=4/615

r=0/461 R2=0/256

بر اساس این جدول مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( 0/461 (Rو مقدار ضریب تبیین ( (R۲برابر با  0/۲56به
این معناست اخالق حرفهای  ۲۹/3درصد از واریانس چابکی سازمان را تبیین میکند .همچنین نتایج نشان میدهد
که اخالق حرفهای و مؤلفههای آن از توان پیشبینی چابکی سازمان برخوردارند.
بحث و نتیجهگیری
تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش نشان داد که رابطه بین اخالق حرفهای باانگیزه کارکنان و چابکی سازمانی مثبت و
معنادار است .مطالعات نشان میدهد که اخالق حرفهای مدیران بر انگیزه کارکنان و چابکی سازمانی اثرگذار است.
این یافتهها با یافته های مطالعات پیشین همخوانی دارد .اپرا و وین در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطهای
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معنادار بین اخالق حرفهای و چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان تونسی وجود دارد .انصاری نیز در پژوهش
خود به این نتیجه رسید که بین اخالق حرفهای و انگیزش کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد (طالب نیا.)13۹6 ،
مقوله اخالق سازمانی در جوامع توسعهیافته طی یک ونیم قرن گذشته بهعنوان بخشی از علم مدیریت بهمرور
نهادینهشده است .وجود اخالق در انجام وظایف ازجمله ضرورتها در هر حرفه و شغل و محیط کاری است و
کاربرد اخالق در محیطهای کار به یک نیاز جدی تبدیلشده است.
درمجموع میتوان نتیجه گرفت که هرگاه مدیران به اخالق حرفهای پایبندی باالتری داشته باشند کارکنان انگیزه
بیشتری خواهند داشت و چابکی سازمانی نیز بیشتر خواهد بود .باتوجهبه نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود
مطالعات بیشتری دراینخصوص انجام گیرد.
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the impact of professional ethics of managers on employee motivation and
organization agility (case study of west azerbaijan pegah company)
Daod GHaderzadeh4

Abstract
the purpose of this study is to investigate the effect of managers' professional ethics
on employees ' motivation and organizational agility (case study of pegah company's
pegah company). in this research, the researcher has tried to identify the relationship
between managers ' professional ethics and employees' motivation and agility in the
pegah company pegah company . the research method in terms of purpose is
applied, in terms of data collection, descriptive- correlation and also with employee
motivation and organizational agility is positive and significant. the method of
research in terms of practical purpose was quantitative in terms of data collection
method , descriptive - correlation and in terms of quantitative data type . the
population of this study comprises all the employees of the pegah company, among
which 160 people were selected through simple random sampling method and
questionnaire questionnaire (etal.2009), a job motivation questionnaire and
organizational agility questionnaire (Panda et al , 2016) was used as a data collection
tool. the data obtained in this study were analyzed using descriptive
statistics(calculation of frequency , percentage, plot mapping, standard deviation and
univariate comparison) and inferential statistics(Pearson correlation coefficient) and
multivariate regression analysis using spss software, 18 is analyzed. the results
showed that there is a meaningful relation between professional ethics of managers
with motivation of employees and organizational agility. there is a positive and
meaningful relation between social responsibility with motivation of employees and
organizational agility . there is a positive and meaningful relation between belonging
to the scientific community of managers with the motivation of employees and
organizational agility. there is a positive and significant relationship between
performance motivation and organizational agility. there is a positive and meaningful
relation between scientific responsibility with motivation of employees and
organizational agility.
Keywords: ethics, professional ethics, motivation, organizational agility
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