آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران

'Service Marketing Mix and Its Effects on Stakeholders
Behaviors

چکیده:
در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری آمیخته بازاریابی و مالیه رفتاری به بررسی تاثیر به
کارگیری آمیخته بازاریابی بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده
است و بر اساس یک دوره ی  5ساله از ابتدای سال  1319تا انتهای سال مالی 1393
فرضیات تاثیر پذیری آمیخته بازاریابی و عوامل زیر مجموعه آن بر رفتار سهامداران در
بین کلیه شرکت های خدماتی ،که سهام آنها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد
پذیرش قرار گرفته است ،آزمون شده است.
تحقیق حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش از
نوع تحقیقات همبستگی محسوب میشود .در این پژوهش یک متغیر(آمیخته بازاریابی و
عوامل مربوط به آن) به عنوان متغیر مستقل و متغیر دیگر(رفتار سهامداران) به عنوان
متغیر وابسته ،در نظرگرفته شده و با استفاده از معادالت ساختاری ارتباط بین آنها سنجیده
شده است .با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله ،رفتار سهامداران بازار بورس تهران
رابطه معناداری با آمیخته بازاریابی و عوامل آن دارد.
کلید واژه ها :آمیخته بازاریابی خدمات ،رفتار سهامدارن ،مالی رفتاری ،معادالت
ساختاری ،تورشهای رفتاری
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 .1مقدمه:
محیط ک سب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روزافزون ،تغییرات سریع و تحوالت غیر
منتظره بازارها همراه استتت (گلیمر و پاین1991 ، 1؛ مایستتون 2001،2؛ امبلر.)2000 ،3
انتخاب و گزینش بازارهای هدف ،پایه و مبنایی برای جایگاه یابی
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بنگاه به منظور

تأمین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف می باشد (دیب و وینسلی.)2002 ،5
باید توجه دا شت که در بازارهای امروزی که نیازهای م شتری حرف اول را می زنند،
دیگر مح صول یا خدمت به تنهایی دغدغه به شمار نمی آیند ،بلکه ارزش درك شده
توستتط مشتتتری به واستتطه ارائه این محصتتول یا خدمت از اهمیت به مراتب باالتری
برخوردار است.
موفقیت های یک شرکت برای جذب م شتری که بی شتر به ا ستراتژی ها و تکنیک هایی
بازاریابی آن شتترکت بستتتگی دارد باعث افزایش جذب مشتتتریان و در نتیجه افزایش
محبوبیت شرکت و افزایش جذب سرمایه گذاری و تغییر در رفتار سهامداران خواهد
شد .به عبارت دیگر هر چقدر فرایند بازاریابی قوی تر با شد بالطبع م شتریان زیادی را
برای محصتتول جذب می کند که در نتیجه باعث رشتتد بازار ستترمایه و تغییر در رفتار
سهامداران و سرمایه گذارن می گردد.
مالیتتتتته رفتاری ) (behavioral financeستترمایه گذاران و نحوه تصتتمی گیری در
ب تورسه تای اوراق به تادار ،ناشی از عوامل مختلفی است .بر مبنای رویکردهای موجود
در این زمینه ،رفتار و تصتتمی گیری ستترمایه گذاران صتترفاب بر مبنای تجزیه و تحلیل
کم ت تّی و عقالیی انجام نمی شود ،بلکه عوامل ناشی از بازاریابی و انتظ تارات بازار نیز
تأثیر زیادی بر نحوه واکنش ستتتهامداران به فعل و انفعاالت بازار خواهد گذاشتتتت .با
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توجه به شرایط موجود فرهنگی و اجتماعی در ک شورمان و تاثیر زیاد عوامل اح سا سی
بر رف تار روزمره ایران یان تلفیق نظر یه های رف تاری با نظر یه های اقتصتتتاد و مالی از
پرداختن ص تفرف به نظریه های اقتصتتاد و مالی مدرن توفیقات بیشتتتری را در بر خواهد
داشتتت و همین امر می تواند متاثر از عاملی همچون عامل آمیخته بازاریابی نیز باشتتد؛
چراکه بازاریابی و برنامه ریزی استتتراتژیک بازاریابی از يریق به کارگیری عواملی نظیر
محصتتول ،قیمت ،کانال توزیع ،و ترویج و تاثیر آن بر عوامل احستتاستتی و رفتار نقش
اساسی در افزایش فروش و اندازه سه بازار محصوالت شرکتها در بین رقبا دارند.
با توجه به تاثیری که آمیخته بازاریابی و عوامل آن می تواند بر مالی رفتاری داشته باشد
و با توجه به اهمیت آن ،در این مقاله به آمیخته بازار یابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار
سهامداران خواهی پرداخت و سوال ا صلی اینگونه بیان می شود که آمیخته بازاریابی
خدمات چه تاثیری بر رفتار سهامداران دارد؟
به نظر می آید در پژوهش های انجام شتتتده در زمینه بازاریابی و اهمیت آن  ،کمتر به
ضرورت ارتباط بازاریابی به عنوان عامل مه در جذب و حفظ سرمایه گذاری به عنوان
یکی از اصول اولیه شرکت ها برای پیشرفت پرداخته شده است .این مطالعه از آن جهت
حائز اهمیت ا ست که با تجزیه و تحلیل سطح دانش بازاریابی مورد ا ستفاده در شرکت
ها و بررستتی رفتار ستتهامداران و ستترمایه گذاران آنها ،دالیل کمبود استتتفاده از دانش
بازاریاب ی و آسیب های احتمالی که شرکت ها به جهت جذب سرمایه گذار با آن روبرو
خواهند شد را شناسایی و بررسی می کند.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
وارن کیگان ، 6ا ستاد بازاریابی دان شگاه «پیس»1آمریکا ،بازاریابی را چنین تعریف کرده
است" :بازاریابی عبارتست از فرایند تمرکز منابع و اه تداف س تازمان بر روی فرصتها و
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نتتتتیازهای متتتتحیطی بنابراین بازاریابی ه یک مفهوم(شیوه مشتری مداری)و ه یک
فرایند(یک سری ت صمیمات ا ستراتژیک در چگونگی جلب ر ضایت م شتری)ا ست".
جهت نیل به این منظور آمیخته بازاریابی مناسب نقش حیاتی در تحقق استراتژی (های
) بازاریابی بنگاه ایفا میکند (کا ستین .)2004 ،1مفهوم آمیخته بازاریابی برای نخ ستین بار
توستتط نیل بوردن 9در ستتال  1949مطرح گردید (بوردن .)1964 ،10ولی رایج ترین
متغیرها در صورت بندی آمیخته بازاریابی (مح صول ،قیمت ،ترفیع) معرفی شدند(مک
کارتی  .)2001 ،به همین ترتیب آلبرت فرای  )1961(11متغیرهای بازاریابی را در دو
دسته متغیرها ی پیشنهادی ( شامل محصول ،خدمت ،بسته بندی ،نام تجاری و قیمت )
و متغیرهای فرایندی ( شامل تبلیغات ،ترفیع فروش ،فروش شخ صی ،روابط عمومی،
شبکه های توزیع ،تحقیقات بازار ،توسعه محصوالت جدید ) قرار داد.
در متون مختلف بازاریابی مفهوم  4pبه عنوان یک ا صل مورد پذیرش واقع شده ا ست.
 4pمخفف  4واژه محصتتول ،قیمت ،ترفیع و مکان استتت .آمیخته بازاریابی نمایانگر
فعالیتهای استتاستتی مدیران بازاریابی استتت .پس از انتخاب یک بازار هدف ،مدیران
بازاریابی باید یک برنامه سی ستماتیک برای فروش به م شتریان و ایجاد روابط بلندمدت
تدوین کنند .برنامه بازاریابی از تصتتتمیماتی راجع به محصتتتول ،قیمت ،ترفیع و توزیع
تشکیل میشود .اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به
اهداف فروش و سودآوری ،منابع شرکت را به آنها تخ صیص میدهند (گولدا سمیت،
 .)1999رابینز ( )1991یک واژه جایگزین برای آمیخته بازار یابی به نام Cs4را معرفی
کرد که شتتامل مشتتتریان (خریداران کاالها یا خدمات در بازار)  ،رقبا (عرضتتهکنندگان
جانش تین برای کاالها و خدمات) ،ظرفیتها و شتترکت (هر دو اشتتاره به توانایی ارضتتای
نیازهای مشتتتری دارند) استتت .این لیس تت يبقهبندی کاملتری را جز در مورد مباحث
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محیطی کالن پوشش میدهد و عوامل درونی و بیرونی را به ه مرتبط می کند ،هر چند
به بهترین شیوه این کار را انجام نمیدهد .در یک شمای م شابه ،اوهما ( )1912مدل 3
 Csرا مطرح می کند که شتتامل مشتتتریان ،رقبا و شتترکت استتت و بر تعامل و ارتباط
استراتژیک بین این سه عامل تأکید میکند.
تئوریستتتین های بازار یابی خدمات ،مطالعات ز یادی را در زمینه تفاوت بین بازار یابی
خدمات و بازاریابی محصوالت انجام دادند .بخش عمدهای از این تالشها صرف تأکید
بر مفهوم آمیخته بازار یابی و اینکه آمیخته بازار یابی خدمات با آمیخته بازار یابی کاالها
متفاوت اس تت ،شتتد .با نشتتان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستتتلزم تصتتمیمات
متفاوتی نسبت به کاالهاست ،این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را از بازاریابی
کاالها متمایز ستتازند .درآمیخته بازاریابیخدمات 3p ،دیگر شتتامل پرستتنل ،داراییهای
فیزیکی و رویهها (فرآیندها) را در جمع  4pمشتتتاهده میکنی که درنهایت یک آمیخته
بازار یابی با  1pبرای خدمات بهوجود میآید .بدین ترت یب تئوریستتتین های بازار یابی
خدمات ،یک تئوری مدیریتی جد ید را ایجاد کردند و آن را از بازار یابی کاالها متمایز
ساختند (الوالك1999 ،؛ گولداسمیت .)1999 ،این توسعه مفهومی باعث ارزیابی مجدد
مدیر یت بازار یابی ستتتنتی و ایجاد مرزی بین کاال ها و خدمات شتتتد .بدین ترت یب
محصوالت شامل کاالهای محسوس و خدمات نامحسوس شد (گولد اسمیت.)1999 ،
بستتتیاری از مدیران بازاریابی استتتاس روابطشتتتان را با مشتتتتریان برمبنای رویهای که
«فردگرایی»« ،م شتری گرایی انبوه» یا « شخ صی سازی» نام دارد ،قرار می دهند .ه سته
انجام این ستتبک ،تطبیق کاالها و خدمات با نیازها و خواستتتههای تک تک مشتتتریان
ا ست ،نه اینکه یک نوع کاال و خدمت برای همه م شتریان ارائه شود .بدین ترتیب می
توان شتتخص تیستتازی را نیز بهعنوان یکی از عوامل آمیخته بازاریابی در کنارمحصتتول،
قیمت ،ترفیع ،مکان ،پرستتتنل ،داراییهای فیزیکی و رویهها (فرآیندها) فرض کرد .بدین
ترتیب یک آمیخته بازاریابی جدید با  1pشکل میگیرد (گولداسمیت.)1999 ،
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انصتتاری و ناصتتحی فر ( )1316در پژوهشتتی با عنوان الگوی کارآمد بازاریابی خدمات
مالی در بورس اوراق بهادار تهران به اهمیت و کاربرد بازاریابی خدمات مالی در تو سعه
معامالت کارگزاران بورس اوراق بهادار تاکید می کند .یافته های این تحقیق نشتتتان می
د هد که افزایش م عامالت یک کارگزار ی از يریق به کارگیری روشتتت های بازار یابی
خدمات مالی امکان پذیر ا ست .همچنین عوامل بازاریابی خدمات که بر معامالت خرده
تاثیر می گذارند شامل پنج  pبوده که شامل روش های ترویجی  ،افراد  ،مکان  ،فرایند
و شواهد فیزیکی می باشند.
در این خصتتتو

علیپور و هم کاران(  ) 1391در م قا له ای ت حت عنوان « م طال عه

کارکردهای آمیخته بازار یابی خدمات در افزایش کیفیت بورس اوراق بهادار تهران با
ارائه آمیخته های جدید بازاریابی مالی بورس اوراق بهادار » اختالف کاربرد هر یک از
آمیخته بازاریابی خدمات را ازنقطه نظر ستترمایه گذاران شتترکت های ستترمایه گذاری و
کارگزاران در بورس اوراق بهادار ک شور مورد مطالعه قراردادند .نتایج این تحقیق حاکی
از اختالف ب سیار زیاد نقطه نظرات در خ صو

شواهد فیزیکی و کمترین اختالف در

منابع انسانی است.
علیپور و همکاران ( )1390در مطالعهای به منظور بررستتی ستتطح دانش بازاریابی مورد
استتتفاده در بازار بورس،به شتتناستتایی دالیل کمبود استتتفاده دانش بازاریابی توستتط
مو س سات مالی (وا سطه های مالی ،شرکت های کارگزاری و غیره) پرداختند .نتایج به
د ست آمده ن شان می دهند که سی ست بازاریابی فعال در شرکت های کارگزاری نظام
های ستتتنتی بدون توجه به معیارهای مدرن بازاریابی خدمات مالی در منايق مربوط به
ارتبايات و تعیین قیمت سهام انجام پذیرفته است.
در مطالعهای ،راجاگوپال ( )2001بر این باور ا ست که عملکرد دالالن و وا سطه ها در
ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری  ،بر رشد فروش وافزایش سه بازار مؤثر
استتت و عملکرد متبت باعث جذب وحفظ مشتتتری و فروش بیشتتتر می گردد و میزان
قابلیت لمس خدمات  ،میزان پاستتتو گو بودن در ارائه خدمات  ،اعتماد  ،دقت و درك

6

صحیح م شتری از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات ارائه شده به م شتری می
باشند.
فوك و همکاران( )2003در مطالعات خود استتتتفاده از مشتتتوق های مالی را به عنوان
راهکار هماهنگی در یکپارچگی زنجیره عر ضه مورد برر سی قرار دادند که برا ساس آن
م شخص شد شرکت ها به دنبال افزایش سود به بهای ضرر ر ساندن به شرکای خود
نی ستند بلکه به يور کلی به دنبال این ه ستند که شبکه عر ضه را رقابتی تر نمایند تا از
این يریق به سود بی شتری د ست یابند  .همچنین نتایج این مطالعات ن شان می دهد که
سیا ست هماهنگی در زنجیره عر ضه همراه با برنامه های ت شویقی  ،سودآوری اع ضای
زنجیره را بیش از سیاست های متمرکز سنتی در عرضه محصول افزایش می دهد .
 .3فرضیههای پژوهش:
در این پژوهش مد نظر است فرضیات زیر با استفاده از مدل معادالت ساختاری آزمون
گردد:
 فرضیه کلی :
 آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد. فرضیه فرعی :
 عوامل آمیخته بازاریابی (محصول ،مکان و زمان ،فرایندها ،بهرهوری و کیفیت،
نیروی انسانی ،ارتقاء و آموزش ،قیمتها و سایر هزینه و عوامل فیزیکی) بر
رفتار سهامداران تاثیر دارد.
 .4روش شناسی پژوهش:
روش های پژوهش در علوم رف تاری را معموال با تو جه به دو مالك هدف و ماه یت
تقستتی بندی می کنند (حافظ نیا .)1312،با توجه به این که در این پژوهش به بررستتی
رابطه بین متغیرها پرداخته می شود ،پژوهش از نظر ماهیت در گروه همب ستگی قرار می
گیرد .لذا تحقیق حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت و
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روش از نوع تحقیقات همب ستگی مح سوب می شود .از منظر قلمرو مو ضوعی ،در این
مقاله آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار ستتهامداران مورد تجزیه و تحلیل قرار

گرفته ا ست .قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه شرکت های خدماتی ،که سهام
آنها در ستتازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته استتت و یک
دوره ی  5ساله از ابتدای سال  1319تا انتهای سال مالی  1393به عنوان قلمرو زمانی
انتخاب شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل سهامداران کلیه شرکت های خدماتی که يی دوره 5
ساله  19تا  93در سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می کرده اند .پس از بررسی
های انجام شده تعداد این شرکت ها  53شرکت برآورد شد .با توجه به فرمول کوکران
میزان نمونه  196نفر انتخاب شتتده استتت .پس از انتخاب این شتترکت ها 196 ،نفر از
سهامداران به صورت تصادفی انتخاب می شوند.
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
𝑞𝑝 𝑡 2
=
= 196
(0.07)2
𝑑2

در راستای جمع آوری ايالعات از دو رویکرد کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
در زمینه مبانی نظری ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتاب های مورد نیاز از کتب التین و
فارسی ,پایان نامه ها ,و به خصو
استفاده و در خصو

مقاالت التین مجالت معتبر مالی پایگاه های ايالعاتی

ايالعات جامعه ،پرسشنامه ای در سه بخش  )1گویه های جمعیت

شناختی  )2گویه های مربوط به مولفه های آمیخته بازاریابی خدماتی و  )3گویه های های
مربوط به رفتار سهامداران ،تهیه و توزیع شده است .پایایی و روایی پرسشنامهها با استفاده
از آلفای کرونباخ و روایی سازه بدست آمده است.
در این مقاله برای تجزیه و تحلیل ايالعات گردآوری شده از روش های آمار تو صیفی
و آمار استتتنبايی بهره گرفته می شتتود .استتتفاده از آمار توص تیفی با هدف کمی کردن و
تلخیص ايالعات جمع آوری شده در مورد جامعه آماری انجام خواهد شد .برای تجزیه
و تحلیل داده ها و آزمون فر ضیه های پژوهش از روش های آمار ا ستنبايی ا ستفاده می
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شود .برای تجزیه و تحلیل ايالعات و سنجش میزان معناداری فرضیات تحقیق از روش
های همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری استفاده شده است.
به منظور سنجش برازندگی و اعتبار مدلهای يراحی شده از شاخصهایی همانند خی
دو ،خی دو بهنجار( CFI ،برازندگی تعدیل یافته)( NNFI ،برازندگی نرم نشتتتده)،
(NFIبرازنتتدگی نرم شتتتتده)( IFI ،برازنتتدگی فزاینتتده)( GFI ،نیکویی برازش)،
(RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد) استفاده شده است.
 .5متغیرهای پژوهش :
متغیر وابسته  :رفتار سهامداران
متغیر(های) مستقل  :آمیخته بازاریابی و زیر شاخصهای آن
 .6یافتههای پژوهش:
 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
ابتدا به بررسی ايالعات توصیفی جمعیت پاسو دهندگان بر حسب سن ،جنسیت و
سطح تحصیالت پرداخته می شود.
 .1وضعیت افراد پاسو دهنده به لحاظ جنسیت:
جدول  :1-6جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

زن

49

25,06

مرد

141

14,94

مجموع

196

100
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با توجه به داده های جدول  1-6می توان استدالل نمود که بیشترین فراوانی شامل
 14,94درصد مربوط به مردان و فراوانی  25,06درصد مربوط به زنان است.

 .2وضعیت افراد پاسو دهنده به لحاظ سن:
جدول  2-6نشان دهنده تفکیک سنی افراد پاسو دهنده میباشد:
جدول  : 2-6جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سن

سن

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

کمتر از  30سال

41

24,00

24,00

 30-40سال

114

51,50

12,5

 50-40سال

20

10,01

92,51

 50سال به باال

15

1,43

100,0

کل

196

100,0

 .3وضعیت افراد پاسو دهنده به لحاظ تحصیالت:
تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد فراوانی تجمعی

دیپل

31

1,01

1,01

فوق دیپل

40

10,21

11,36

کارشناسی

235

61,14

19,5

کارشناسی ارشد و باالتر

19

20,50

100,0

کل

315

100,0

 روایایی و پایایی پرسشنامه :
ابزار سنجش می بایست از پایایی و روایی الزم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده
های متناستتتب با پژوهش را گردآوری نما ید و از يریق این داده ها و تجز یه و تحل یل
آنها ،فرضتتت یه های مورد نظر را ب یازماید و به ستتتواالت پژوهش جواب دهد .در این
پژوهش پر س شنامه ای يراحی شده ا ست که شامل یک جدول ا ست و دارای  6سوال
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در رابطه با رفتار ستتهامداران و  19ستتوال برای ستتنجش بازاریابی آمیخته تکمیل شتتده
استتت .ابتدا ستتواالت عمومی جهت بررس تی ايالعات دموگرافیک و جمعیت شتتناختی
نمونه آماری مطرح گردیده ،سپس سواالتی در زمینه موضوع تحقیق مطرح شده است.
 .1پایایی پرسشنامه :
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است:
 خروجی نرم افزار  SPSSجهت محاسبه آلفای کرونباخ:
جدول  : 3-6ضریب آلفای کرونباخ کلی سواالت پرسشنامه بازاریابی آمیخته

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

19

0,191

جدول  : 4-6ضریب آلفای کرونباخ کلی سواالت پرسشنامه رفتار سهامداران

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

6

0,164

جدول  : 5-6ضریب آلفای کرونباخ تک تک سواالت پرسشنامه(آمیخته بازاریابی)
Cronbach's Alpha
if Item Deleted

شماره سوال

Cronbach's Alpha if
Item Deleted

شماره سوال

.894

11q

.897

q1

.895
.894
.892
.893
.893
.894
.893
.893
.892

q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20

.895
.896
.895
.895
.894
.893
.894
.895
.896

q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
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جدول  :6-6ضریب آلفای کرونباخ تک تک سواالت پرسشنامه(رفتار سهامدارن)
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.763
.763
.761

شماره سوال
q4
q5
q6

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.756
.760
.756

شماره سوال
q1
q2
q3

اعداد مقابل هر سوال در جدول فوق نشان می دهند که در صورت حذف آن سوال،
ضریب آلفای کرونباخ چه عددی می شود ،که اوال با توجه به اینکه با حذف هیچ یک
از سواالت ،این عدد تغییر قابل مالحظه ای نداشته ،و ثانیا مقدار آلفای کرونباخ کل از
 0/1بیشتر است ،و مقدار قابل قبولی می باشد ،لذا از نظر پایایی نیاز به حذف هیچ یک
از سواالت نیست.
 .2روایی پرسشنامه
در این مطالعه از روایی سازه استفاده شده است .روایی سازه مفهوم مرکبی است که
مستلزم بررسی چند مرحله است و با روایی ضابطه که شامل روایی همزمان ،روایی
پیشگویی کننده ،روایی تمایز و روایی همگرایی است سنجیده میشود .در این مطالعه
مقادیر ضرایب همبستگی جهت بررسی روایی ( )0,510و ( )0,419باالتر از  0,4به
دست آمده است.
 آمار استنبايی
در ابتدا با استتتفاده از آزمون کلموگروف – استتمرینوف نرمال بودن متغیرهای پژوهش
مورد بررستتی قرار گرفته استتت .با توجه به اینکه مقدار ستتطح معنیداری که برای تمام
متغیرهای مطالعه کمتر از  0/05می باشتتتد ،در ستتتطح ايمینان  %95فرض نرمال بودن
توزیع جوامع موردنظر رد می شود و چون متغیرهای جامعه غیر نرمال هستند ،از آزمون
های ناپارامتری ،جهت آزمون این متغیرها استفاده می کنی .
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 برآورد مدل با استفاده از معادالت ساختاری
 -1مدل معادالت ساختاری
با استفاده از نرم افزار  LISRELمدل برآورد شده به صورت زیر ارائه میگردد:

نمودار  :1-6مدل اصلی تحقیق در حالت تضمین ضرایب استاندراد

نمودار  1-6مدل معادالت ساختاری تحقیق را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان
میدهد .کلیه متغیرهای این مدل به دو دستهی پنهان و آشکار تبدیل میشوند .متغیرهای
آشکار(مستطیل) یا مشاهده شده به گونهای مستقی به وسیله پژوهشگر اندازه گیری
میشود ،در حالی که متغیرهای مکنون(بیضی) یا مشاهده نشده به گونهای مستقی اندازه
گیری نمیشوند ،بلکه بر اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازه گیری شده
استنباط میشوند .متغیرهای مکنون بیانگر یکسری سازههای تئوریکی هستند مانند مفاهی
انتزاعی که مستقیماب قابل مشاهده نیستند و از يریق سایر متغیرهای مشاهده شده ساخته
و مشاهده می شوند .متغیرهای مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درون زا یا جریان
گیرنده و متغیرهای برونزا یا جریان دهنده تقسی میشوند .هر متغیر در سیست مدل
معادالت ساختاری میتواند ه به عنوان یک متغیر درون زا و ه یک متغیر برونزا در
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نظر گرفته شود .متغیر درون زا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل
تأثیر میپذیرد .در مقابل متغیر برونزا متغیری است که هیچگونه تأثیری از سایر متغیرهای
موجود در مدل دریافت نمیکند بلکه خود تأثیر میگذارد .در این مدل متغیر رفتار
سهامداران (وابسته) و آمیخته بازاریابی و زیر شاخص های آن (مستقل) می باشد .در این
نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسی میشوند .دستهی اول تحت عنوان معادالت
اندازه گیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان(بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل)
میباشند .این معادالت را اصطالحاب بارهای عاملی گویند .دستهی دوم معادالت ساختاری
هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان میباشند و برای آزمون فرضیات استفاده
میشوند .به این ضرایب اصطالحاب ضرایب مسیر گفته میشود.
بر اساس بارهای عاملی ،شاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته باشد ،در اندازه گیری
متغیر مربويه سه بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچکتری داشته باشد سه
کمتری را در اندازه گیری سازه مربويه ایفا میکند

نمودار  :1-6مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری()t-value
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نمودار  2-6مدل معادالت ستاختاری تحقیق را در حالت معناداری ضترایب ()t-value
نشان میدهد .این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیری (بارهای عاملی) و معادالت
ساختاری را با ا ستفاده از آماره  ،tآزمون میکند .بر يبق این مدل ،تمامی ضرایب م سیر
و بارهای عاملی در حالت ا ستاندارد در سطح ايمینان  %95معنادار میبا شد .اگر مقدار
آمارهی  tخارج از بازه  -1/96تا  +1/96قرار گیرد ،مدل در حالت معناداری ،نشتتان می
دهد که تمامی بارهای عاملی در سطح ايمینان  %95معنادار هستند .مقادیر محاسبه شده
 tبرای هر یک از بارهای عاملی هر نشتتتانگر با ستتتازه یا متغیر پنهان خود باالی 1/96
استتت .لذا می توان همستتویی ستتواالت پرستتشتتنامه برای اندازه گیری مفاهی را در این
مرحله معتبر نشتتان داد .در واقع نتایج جدول فوق نشتتان می دهد آنچه محقق توستتط
سواالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است.
لذا روابط بین سازه ها یا متغیرهای پنهان قابل ا ستناد ا ست .برای آنکه ن شان دهی این
مقادیر به دست آمده تا چه حد با واقعیت های موجود در مدل تطابق دارد باید شاخص
های برازش مورد مطالعه قرار گیرد.
 -2تفسیر و تعبیر مدل
جدول  :1-6تفسیر و تعبیر مدل معادالت ساختاری

نام شاخص

برآوردهای مدل اصلی

حد مجاز

(کای دو بر درجهی آزادی)

1.469

کمتر از 3

(GFIنیکویی برازش)

0.91

باالتر از 0/9

(RMSEAریشه میانگین

0.065

کمتر از 0/09

مربعات خطای برآورد)
( CFIبرازندگی تعدیل یافته)

0.98

باالتر از 0/9

(NFIبرازندگی نرم شده)

0.93

باالتر از 0/9

(NNFIبرازندگی نرم نشده)

0.97

باالتر از 0/9

( IFIبرازندگی فزاینده)

0.98

باالتر از 0/9
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به يور کلی در کار با برنامه لیزرل ،هر یک از شتتاخصهای بدستتت آمده برای مدل به
تنهایی دلیل برازندگی مدل قطعیت وجود ندارد و در برخی منابع برای نسبت آماره کای
دو به درجه آزادی اش ،مقدار زیر  3قابل قبول استتت که در مدل این تحقیق این مقدار
 1,469محاسبه شده است .معیار  GFIنشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها
و کواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود .این معیار بین صفر تا یک متغیر
می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد ،نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده
شتتده بیشتتتر استتت .مقدار  GFIگزارش شتتده برای مدل مقدار 910.استتت .ریشتته دوم
میانگین مجذور پسماندها یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه
و عناصتتر ماتریسهای برآورد یا پیشبینی شتتده با فرض درستتت بودن مدل مورد نظر
ا ست .برای برر سی اینکه یک مدل به خ صو

در مقای سه با سایر مدلهای ممکن ،از

لحاظ تبیین مجموعهای از دادههای مشاهده شده تا چه حد خوب عمل میکند از مقادیر
شتاخص نرمشتده برازندگی ( ،)NFIشتاخص نرمنشتده برازندگی ( ،)NNFIشتاخص
برازندگی فزاینده ( )IFIو شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIا ستفاده شده ا ست .مقادیر
باالی  0/9این شاخص ها حاکی از برازش بسیار مناسب مدل يراحی شده در مقایسه با
ستتتایر مدل های ممکنه استتتت .در نهایت برای بررستتتی اینکه مدل مورد نظر چگونه
برازندگی و صرفه جویی را با ه ترکیب میکند از شاخص ب سیار توانمند ری شه دوم
برآورد واریانس خطای تقریب RMSEAاستتتفاده شتتده استتت .شتتاخص ،RMSEA
ریشتتم میانگین مجذورات تقریب می باشتتد .در این پژوهش برای مدل تحقیق ()0,065
برآورد شده است .همانطور که مشخصه های برازندگی در مدل و جدول فوق نشان می
دهد ،داده های این پژوهش با ستتاختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناستتبی
دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه های نظری است.
 .3تحلیل فرضیههای تحقیق
نوع دیگر از روابط بین متغیرهای مکنون در مدل معادالت ساختاری از نوع اثر م ستقی
میباشد .اثر مستقی در واقع یکی از اجزاء سازنده مدلهای معادالت ساختاری است و
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رابطه جهت داری را میان دو متغیر نشان میدهد .این نوع اثر در واقع بیانگر تأثیر خطی
علیّ فرض شتتده یک متغیر بر متغیر دیگر استتت .در درون یک مدل هر اثر مستتتقی ،
رابطهای را میان یک متغیر واب سته و متغیر م ستقل ،م شخص و بیان میکند .اگرچه یک
متغیر وابستتته در یک اثر مستتتقی دیگر میتواند متغیر مستتتقل باشتتد و برعکس .نتایج
حاصله از این روش در مدل برآورده شده در این پژوهش از قرار زیر است.
ضریب

فرضیات اصلی

مسیر()β

تاثیر عوامل امیخته بازاریابی خدمات بر رفتار
سهامداران
تاثیر عامل «محصول» در آمیخته بازاریابی خدمات
بر رفتار سهامداران
تاثیر عامل مکان و زمان در آمیخته بازاریابی
خدمات بر رفتار سهامداران
تاثیر عامل فرآیندها در آمیخته بازاریابی خدمات
بر رفتار سهامداران
تاثیر عامل بهرهوری و کیفیت در آمیخته بازاریابی
خدمات بر رفتار سهامداران
تاثیر عامل نیروی انسانی در آمیخته بازاریابی
خدمات بر رفتار سهامداران
تاثیر عامل ارتقاء و آموزش در آمیخته بازاریابی
خدمات بر رفتار سهامداران
تاثیر عامل قیمت و سایر هزینهها در آمیخته
بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران
تاثیر عامل شتواهد فتیزیکی در آمیخته بازاریابی
خدمات بر رفتار سهامداران
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آماره t

0.71

3.67

0.49

4.70

0.56

5.88

0.60

6.40

0.42

4.17

0.42

4.48

0.44

4.89

0.53

5.52

0.47

5.54

نتیجه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه

مقدار ضریب تعیین)𝑒𝑟𝑎𝑢𝑞𝑆 𝑅( نشان می دهد که عوامل بررسی شده روی ه رفته
چقدر توان سته ا ست بر رفتار سهامداران تاثیر بگذارد .این ضریب برای این مدل 0,19
گزارش شده است .پس عوامل بررسی شده بر رفتار سهامداران تاثیر زیادی می گذارد.
با توجه به نتایج جدول باال همه عوامل بر رفتار ستتتهامداران موثر واقع شتتتده استتتت
همانطور که مالحظه می شود آماره آزمون  tاز  1,96بزرگتر ا ست و مقدار معناداری از
 0,05کوچکتر بدست آمده است.
 .1نتیجهگیری و بحث:
در این پژوهش به بررسی آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران پرداخته
ای  .دراین مقاله پس از بررسی و مطالعه تئوری ها و شاخص های مربوط،ادبیات موضوع
بیان و اهداف ،سواالت و فرضیات ارائه گردید .سپس به بررسی داده های تحقیق و تجزیه
و تحلیل آن ها ،با استفاده از روش معادالت ساختاری پرداخته شد .بر این اساس در این
مقاله فرضیاتی مورد بررسی قرار گرفت و در انتها مشاهده شد عوامل آمیخته بازاریابی از
قبیل محصول ،مکان و زمان ،فرایندها ،بهرهوری و کیفیت ،نیروی انسانی ،ارتقاء و
آموزش ،قیمتها و سایر هزینه و عوامل فیزیکی تاثیر معناداری بر رفتار سهامداران دارد؛
که در زیر اه نتایج به تفضیل ذکر می گردد:
* عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
بر اساس نتایج اثر آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای ضریب مسیر 0,11
است که دارای مقدار  3/61 ،tمی باشد .مقدار  tبرای این پارامتر (يبق قاعده خطای پنج
درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل)،
بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان بیان نمود که فرضیه فوق با  95درصد
ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران
دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری است.
* عامل «محصول» در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
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بر اساس نتایج اثر عامل «محصول» در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای
ضریب مسیر  0,49است که دارای مقدار 4.70 ،tمی باشد .مقدار  tبرای این پارامتر (يبق
قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا -1/96
هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان بیان نمود که فرضیه
فوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگرعامل «محصول» در آمیخته
بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری است.
* عامل مکان و زمان در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
بر اساس نتایج اثر عامل مکان و زمان در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران
دارای ضریب مسیر  0,56است که دارای مقدار  5.88 ،tمی باشد .مقدار  tبرای این
پارامتر (يبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه
 1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان بیان
نمود که فرضیهفوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر عامل مکان و
زمان در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری
است.
* عامل فرآیندها در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
بر اساس نتایج اثر عامل فرآیندها در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداراندارای
ضریب مسیر  0,60است که دارای مقدار 6.40 ،tمی باشد .مقدار  tبرای این پارامتر (يبق
قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا -1/96
هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان بیان نمود که فرضیه
فوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر عامل فرآیندها در آمیخته
بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری است.
* عامل بهرهوری وکیفیت در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
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بر اساس نتایج اثر عامل بهرهوری وکیفیت در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار
سهامداراندارای ضریب مسیر  0,42است که دارای مقدار  4.17 ،tمی باشد .مقدار  tبرای
این پارامتر (يبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج
بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان
بیان نمود که فرضیه فوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر عامل
بهرهوری وکیفیت درآمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر معنیداری به
لحاظ آماری است.
* عامل نیروی انسانی در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
بر اساس نتایج اثر عامل نیرویانسانی در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران
دارای ضریب مسیر  0,41است که دارای مقدار  4.48 ،tمی باشد .مقدار  tبرای این
پارامتر (يبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه
 1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان بیان
نمود که فرضیه فوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر عامل نیروی
انسانی در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر معنیداری به لحاظ
آماری است.
* عامل ارتقاء وآموزش در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
بر اساس نتایج اثر عامل ارتقاءوآموزش در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران
دارای ضریب مسیر  0,44است که دارای مقدار 4.89 ،tمی باشد .مقدار  tبرای این پارامتر
(يبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  1/96تا
 -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان بیان نمود که
فرضیه فوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر عامل ارتقاء وآموزش
در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر معنیداری به لحاظ آماری
است.
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* عامل قیمت و سایرهزینهها در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر
دارد.
بر اساس نتایج اثر عامل قیمت وسایرهزینهها در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار
سهامداران دارای ضریب مسیر  0,53است که دارای مقدار  5/52 ،tمی باشد .مقدار t

برای این پارامتر (يبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر
خارج بازه  1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می
توان بیان نمود که فرضیه فوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر
عامل قیمت وسایرهزینهها در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر
معنیداری به لحاظ آماری است.
* عامل شتواهد فتیزیکی در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران تاثیر دارد.
بر اساس نتایج اثر عامل شتواهدفتیزیکی در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران
دارای ضریب مسیر  0,41است که دارای مقدار  5.54 ،tمی باشد .مقدار  tبرای این
پارامتر (يبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه
 1/96تا  -1/96هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  1/96محاسبه شده است .لذا می توان بیان
نمود که فرضیه فوق با  95درصد ايمینان پذیرفته می شود ،به عبارت دیگر شتواهد
فتیزیکی در آمیخته بازاریابی خدمات بر رفتار سهامداران دارای اثر معنیداری به لحاظ
آماری است.
انتظار میرود ،با نتایج به دست آمده موضوعات ذیل در آینده مورد مطالعه قرار گیرد:
 بررستتی تأثیر پدیدة رفتار جمعی ستتهامداران در بروز حباب یا ستتقوط قیمت اوراقبهادار؛
 بررسی تأثیر پدیدة رفتار جمعی بر شدت نوسان ها در بازار؛ مقایسه رفتار سرمایه گذاران در مورد سهام شرکتهای کوچک و بزرگ؛ -بررسی رابطه بین شفافیت ايالعاتی و رفتار سهامداران؛
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