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چکـیده
کارکنان ملتزم کسانی هستند که کامالً مجذوب کار خود باشند ،بهسختی و به مدت طوالنی کار کنند ،مسئولیتهای دیگر
را برعهده گیرند و تمام تمرکزشان بر نیازهای سازمان باشد ،اما باید در نظر داشت که ارتقای التزام کارکنان خود وابسته به
عواملی در سطح فردی ،گروهی و سازمانی است .هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل فردی گروهی و سازمانی
تأثیرگذار بر التزام کارکنان با رویکرد رفتاری میباشد .روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری دادهها
از نوع توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری مشتمل بر کارکنان سازمانهای دولتی ایران است که جمعاً  ۷1سازمان برآورد
شده است .حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان  ۵۶سازمان انتخاب و دادههای مرتبط با متغیرهای پژوهش با
استفاده از پرسشنامه در مقیاس پنجدرجهای لیکرت گردآوری شد .نتایج حاصل با استفاده از نرمافزار  PLSحاکی از تأیید
رابطه بین کلیه متغیرهای  9۷گانه (در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی) با التزام کارکنان است.

واژگـان کلـیدی :التزام کارکنان ،تعصب دینی ،فرهنگ سازمانی ،حمایت سرپرستان ،اعتماد سازمانی
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 -1مقدمه
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بسیاری از شرکتها دریافتند که کارکنان بهترین داراییهایی آنها هستند که باعث رقابتپذیری آنها با رقبای داخلی و خارجی
میشوند .التزام کارکنان و تعهد سازمانی آنان از عوامل مهمی هستند که همراه با جهانیسازی و نوآوری منبع ایجاد مزیت رقابتی
است که میتواند به خروج سازمانها از رکود در اقتصاد جهانی کمک کند(Al-dalahmeh,2019, p17) .
بحران اقتصادی و اعمال تحریمها باعث اختالل در کار سازمانهای دولتی شده است ،در برخی مواقع بهزعم اینکه منابع
انسانی در بخش دولتی بیشتر از گذشته تالش میکنند ولی در بحث ارائه خدمات مطلوبتر و کسب رضایت ارباب رجوعان موفق
نیستند لذا تأثیرشان در عملکرد سازمان کمرنگتر از قبل به چشم میخورد یا به عبارتی بسیاری از کارکنان دچار روزمرگی و درگیر
حل مسائل شغلی و روزانه شدهاند .با تمام اوصاف فوق کارکنانی در سازمانهای دولتی وجود دارند که نهتنها خودشان با روحیه
عالی کار میکنند بلکه به کارکنان دیگر هم روحیه و انرژی میدهند و این چرخهای عظیم که بهکندی در حال حرکت هستند را
وادار به گردش سریعتر میکنند ،کارکنانی که به دنبال یادگیری مسائل حرفهای و شغلی خود هستند و به شغلشان بها میدهند و
یقین دارند که شغلشان برای خودشان و سازمان و حتی برای جامعه ارزشمند است و مشکلی را در جامعه برطرف میکنند ،انگیزه
فوقالعادهای دارند که فراتر از پاداشهای مادی ایست ،با تمام قدرت بدنی (انرژی) و تواناییهای ذهنی در خدمت سازمان هستند،
همیشه فراتر از وظایف و نقشهایشان برای سازمان وقت میگذارند و در مسائل شغلی همیشه یارویاور همکاران هستند در حل
کردن مشکالت سازمان از جانودل مایه میگذارند و این کارکنان برای کارکنان زیردست ،همعرض و مدیران رده باالتر از هر
لحاظ قابلاعتماد هستند و سازمانهای دولتی میتوانند در شرایط سختروی این کارکنان حساب کنند .از طرفی سایر کارکنان هم
تمایل دارند که در سازمان خود تأثیرگذار و جزء کارکنان ملتزم باشند که بر موفقیتهای سازمان متبوعشان بیفزایند و نقشآفرین
باشند لذا این تحقیق بر آن است که التزام را بهعنوان یکی از مفاهیمی که بهصورت علمی میتواند چراغ راه کارکنان باشد و در این
امر مهم آنها را یاری نماید .گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص تنگناها و نارساییهای نظام
اداری ،نشان میدهد که بیتفاوتی و کاهش انگیزه ،بیاعتمادی کارکنان به مدیران و در نتیجه بیاعتمادی سازمانی ،نبود مشارکت
کارکنان در تصمیمات سازمانی ،نبود پرداخت بر مبنای عملکرد کارکنان در بخش دولتی ،افزایش حزببازی ،رانت و فساد در
سازمانهای دولتی ،کاهش عدالت سازمانی به علت ارتقا و انتصابات نابجا و نبود شایستهساالری دینی ،افزایش جذب کارکنان
قراردادی و نبود امنیت شغلی ،کاهش عزتنفس و احترام متقابل در محیطهایی کاری و نبود تالش مضاعف در میان کارکنان
مشهود است که مسئله اصلی این تحقیق را تشکیل میدهد.

 -2تعاریف و مفاهیم
کارکنان ملتزم ،یک منبع مهم رقابت سازمانیاند چرا چون کارکنانی هستند که همه تالش خود را بکار میگیرند و بسیار مسلّط
و مشتاق در شغل خود میباشند .کارمند ملتزم به طور فعال و با انرژی فیزیکی کامل در کارها شرکت کرده و مدام در حال یادگیری
و بهبود خود هست؛ همچنین با شناختن افکار و ایدههای جدید در پی حل مسائل غیرقابلحل و دشوار در سازمان هستند ،شجاعانه
مسئولیت تصمیمگیریها را برعهده میگیرند و از این کار لذت میبرند ،احساسات خود را به طور کامل در کار درگیر میکنند به
طور یکه در کار غوطهور شده و بسیاری از مشکالت شغلی را فراموش میکنند(Imperatori,2017,p20) .
شاک ( )7190التزام را فعالیت و کاری میداند که با بیانیه روانشناختی کار و بعد شناختی ،عاطفی و انرژی رفتاری در محیط
کار با شدّت و به طور مستقیم قابل پیادهسازی است (shuck et al ,2014, p 241).هی در  7190التزام کارکنان به معنی
حضور فعال و همیشگی ،افراد در هنگام انجام فعالیتهای مربوط به نقشهای سازمانی خویش میباشد
) (He et al, 2014, p684آون هیت ( )7199التزام را پیامد رفتاری و روانشناختی میداند که کارمند را به سمت بهترین
عملکرد هدایت میکند (iddagoda,2015, p17).شاک ( )719۵التزام رفتاری را حالت روحی و روانی فرد میداند که در جهت
بروز رفتاری که بر عملکرد و نتایج مثبت سازمانی بیشترین تأثیر را دارد ،میداند(suck,2016,p3) .
شن و جانگ ( )7191التزام کارکنان را با درنظرگرفتن جنبههای روانشناختی التزام را یک وضعیت روانی و تجربهای که
واسطه تأثیر منابع شغلی و منابع شخصی باشد تعریف کرد (Shen, H., & Jiang,2019,p3( .از نظر اندرسون و همکاران
( )719۶واژه التزام اجتماعی معموالً برای اشاره به مشارکت در فعالیتهای گروه اجتماعی استفاده میشود.
) (Anerson et al, 2015, p3کریستی ( )7191التزام را التزام کارکنان را تعهد عاطفی و فکری به سازمان تعریف میشود
همچنین التزام کارکنان کوشش بیحدوحصر کارکنان در محدودة کارشان نیز تعریف کرده است ) .)Christy,2019,p107شاک
( )719۵التزام کارکنان را شدت انرژی ذهنی که فرد را به سمت رسیدن به نتایج مثبت سازمانی سوق میدهد تعریف میکند.
همچنین در تعریفی دیگر شاک التزام کارکنان به تمایل داشتن به استفاده از سرمایههای عاطفهای (هوش هیجانی) برای رسیدن به
نتایج مطلوب در سطح سازمان اشاره دارد ).(suck,2016,p3

 -3مدلهای التزام
صانح در سال  719۶عوامل تأثیرگذار بر التزام کارکنان در این مدل که از لحاظ رفتاری التزام کارکنان را بررسی کرده و نتایج
تحقیق حاکی از آن است که این عوامل در بخش دولتی تأثیر بیشتری بر رفتار فرد در سازمان گذاشته و باعث ارتقای التزام
کارکنان در کارکنان بخش دولتی گردیده و در نهایت موجب باالرفتن عملکرد کارکنان در بخش دولتی میشوند
)(Sanneh ,2015,pp74-77

عملکرد کارکنان

خوب بودن در محل کار
جبران خدمت
روابط تیمی و کاری رهبری
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التزام کاری

شکل  -۱مدل صانح

ارتباطات رو در رو
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ایجاد اعتماد با استفاده از گفت و گو یا
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مدیریت بر اعتبار و شهرت(برند)

تمام کانالهای ارتباطات
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میشرا و همکاران در سال  7190مدل ارتباطات بهعنوان یک عامل کلیدی و مؤثر جهت ایجاد تعامالت بین کارکنان ،کارکنان
و مدیران ،بین مدیران در سطوح مختلف و مسئوالن روابطعمومی سازمانها با سازمانهای دیگر معرفی کرد .کارکنانی که با
سرپرستان و مدیران خود ارتباط قوی دارند ،در جهت رسیدن به اهداف سازمانی تالش بیشتری از خود نشان میدهند .تمام انرژی
و توان خود را برای بهتر انجامدادن شغلشان بکار میگیرند .به مدیران و افرادی که با آنها درون یا برونسازمانی کار میکنند،
اعتماد دارند و در نتیجه یک اعتماد قوی در فرد فرد کارکنان ایجاد شده و شبکهای از کارمندان ملتزم شکل میگیرد
).)Mishra,2014,p195

شکل  -۲مدل میشرا و همکاران

کارانگز و همکاران در سال  719۶در پژوهشی مدل ارتباطات داخلی (درونسازمانی) بر التزام کارکنان ارائه دادند .در این مدل
ارتباطات داخلی به دودسته ارتباطات سازمانی و ارتباطات سرپرستان تقسیم شده است محقق در این پژوهش بیان میکند که هر
چهقدر ارتباط بین فرد و سازمان بهتر باشد ،یعنی سلسلهمراتب روابط در سازمان برای فرد مشخص باشد و فرد بتوانند از کانالهای
موجود بهآسانی صدای خود را به گوش سازمان برساند و به این درک برسد که سازمان به وی بها میدهد ،فرد نیز برای رسیدن به
اهداف سازمانی تالش مضاعفی را بکار میبرد(Karanges,2015,p2) .

التزام
کارکنان

سازمان

ارتباطات سازمانی
ارتباطات درونی
ارتباط سرپرستان
کارکنان

سرپرستان

شکل  -3مدل کارانگز و همکاران

اسپیگلیر 9و همکاران در سال  7190در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط احساس عدم امنیت شغلی و استقالل شغلی و رفتار
نوآورانه در کار و تأثیر میانجی التزام شغلی انجام دادند .احساس عدم امنیت شغلی یعنی یک نوع نگرانی در مورد تداوم شغل در
1 Spiegelaere

3

آینده ،ترس دائمی در مورد ازدستدادن شغل ،داشتن شغلهای قراردادی که بهراحتی و یکطرفه از طرف کارفرما قابل بههمزدن
است ،باعث کاهش اعتمادبهنفس ،کاهش انگیزش در محیط کار ،کاهش مسئولیتپذیری و در نهایت تقویت سندرم تخریب در فرد
میشود که بر عملکرد و بهرهوری فرد در سازمان نیز تأثیر منفی دارد(Spiegelaere,2014 pp321-322) .
استقالل شغلی
دلنوآورانه
کاری
اسپیگلر
رفتار -م
شکل 0

التزام شغل
 -۴اسپیگلیر و همکاران

احساس عدم امنیت
شغلی
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کورن فیلد 9و دیگران در سال  719۶پژوهشی با عنوان نقش همکاری کارکنان و پشتیبانی سرپرستان در رابطه با استقالل
شغلی و التزام شغلی در بین پرستاران پرتغالی انجام دادند منابع شغلی به آن دسته از جنبههای شغلی مانند جسمی ،اجتماعی یا
سازمانی اشاره دارد که الف) کاهش هزینههای فیزیولوژیکی و روانی که با نیازهای شغلی را در برمیگیرد ب) در رسیدن به اهداف
کاری ،بسیار ارزشمند است ج) رشد شخصی یادگیری و توسعه فردی را تحریک میکند .پاداشهایی درونی مانند داشتن تجربه
مثبت ،افزایش حمایت اجتماعی ،استقالل ،فرصتهای یادگیری و توسعه و عملکرد باال با دریافت بازخورد مثبت که همگی در
راستای امور کارکنان جریان دارند ،باعث بهبود التزام در کارکنان و به طبع آن ارتقای عملکرد میشوند.
)(Kornfield,2015,pp7-10

حمایت اجتماعی سرپرستان

حمایت اجتماعی همکاران

استقالل شغلی

التزام شغلی
شکل  -۵مدل کورن فیلد

سائول و دیگران در سال  7190پژوهشی با عنوان رهبری و التزام کارکنان ،برنامههای پژوهشی "از طریق بررسی ادبیات
موضوع " انجام دادند .آنها نشان دادند که رهبری برای ایجاد انگیزه و باالبردن التزام کارکنان و تحولآفرینی مؤثر است .رهبری
تحولآفرین باعث تحریک فکری زیر دستان میشود .همچنین حمایت رهبران از پیروان باعث باالرفتن اعتمادبهنفس کارکنان شده
و در آینده باعث مسئولیتپذیری ،تعهد به شغل ،احساس ارزشمندی برای سازمان ،احساس لذّت از مشارکت در تصمیمات سازمانی
و احساس مالکیت نسبت به سازمان در کارکنان میشود.)Saulet al,2014,pp21-25) .

التزام کارکنان

رفتار شهروندی سازمانی
خالقیت و ابتکار کارکنان
رفتار اثربخش

وضوح نقش
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رهبری شخصیتی
رهبری اخالقی

شکل  -۶مدل سائول و دیگران

هاینی در سال  719۵پژوهشی با عنوان عدالت و التزام شغلی با درنظرگرفتن نقش متغیر میانجی اعتماد به مدیران میانی انجام
داد و مدل زیر را ارائه نمود.
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شکل  -۷مدل هاینی
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محیط کار
التزام کارکنان
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ماهیت و سبک کار
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شکل  -۸مدل آنیتا و آرانا

بررسی رابطه بین مربیگری و التزام کارکنان از وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر حکایت داشت .توسعه مسیر شغلی یکی دیگر از
متغیرهای تأثیرگذار بر التزام کارکنان میباشد که بیشتر بر تأثیر دانش ،رشد فردی ،غنیسازی ،برنامه مسیر شغلی مناسب که از طرف سازمان
برای کارکنان در نظر گرفته میشود .هرچقدر محیط کار دوستانه باشد و افراد از استقالل بیشتری برخوردار باشند التزام کارکنان باالتر خواهد
رفت (Anitha & Aruna,2016,p p 98-99) .بن و همکارانش ( )719۶پژوهشی با عنوان مشارکت و التزام کارکنان در محیط کاری
انجام دادند .هرچقدر سطح مشارکت کارکنان در مسائل کاری شرکت باالتر باشد به همان میزان باعث افزایش التزام در کارکنان خواهد شد .بن
و همکارانش به این نتیجه میگ یرند که با ارتقاء عملکرد ،فرد دوباره قصد و نیت خود را برای مشارکت مجدد و در سطح باالتر را محقق ساخته و
مشارکت در سطح باالتر از سطح قبلی التزام را نیز به یک سطح باالتر از سطح قبلی هدایت میکند و رضایت نیز به سطح باالتری میرسد و
این سیکل مدام در حال تکرار میباشد ،کارکنان را توانمندتر ازقبل میکند عملکرد سازمان نیز ارتقاء مییابد(Benn,etall,2015,p497) .

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

هنگامیکه مدیران ارشد سازمان سازوکارها و رویههای سازمانی را طوری ارائه میکنند که کارکنان آنها را بهتر درک کرده و
دریابند که مدیران سازمان با آنها رفتار عادالنهای دارند .کارکنان نیز یک تمایل ذاتی برای درگیرشدن در فرایندهای کاری پیدا
میکنند و درنتیجه التزام شغلی آنها بهبودیافته و رضایت شغلی و عملکرد شغلی بهتری را تجربه میکنند )(Haynie,2016,p3
آنیتا و آرانی در سال  719۵پژوهشی با عنوان عوامل تأثیرگذار بر التزام کارکنان با استفاده از روش  yدر محیط کار در بخش
خودروسازی انجام دادند و مدل زیر را ارائه نمودند.

عملکرد
سازمانی
مشارکت در
سیستم
سیستم

قصد ترک
خدمت
رضایت شغلی

التزام کارکنان
شکل  -۹مدل آنیتا و آرانا
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 -4پیشینه تحقیق

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

روف 9در سال  719۶پژوهشی با عنوان وابستگیهای معنوی فرد معنوی بر التزام کارکنان (بررسی روحیه در محیط کار) در
یک نمونه  970نفری انجام داد هدف خاص این تحقیق بررسی رابطه بین معنویت و التزام کارکنان بود .متغیر معنویت با سه بعد از
متغیر التزام (توان ،مجذوب شدگی ،پایبندی) با کمک رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که بین معنویت
فردی و دو متغیر توان و پایبندی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد اما بین معنویت فردی و متغیر مجذوب شدگی رابطه ضعیفی
وجود دارد .اونال و تورگات 7در سال  719۶در پژوهشی به بررسی رابطه بین تناسب ارزشی فرد  -سازمان و التزام کارکنان از یک
طرف و توسعه مقیاس جدیدی برای سنجش التزام سازمانی از سوی دیگر پرداختند .نتایج آزمونهای پایایی و تحلیل عاملی نشان
داد که مقیاس التزام سازمانی دارای پایایی باال است .نتایج آزمون رگرسیون ،فرضیههای پژوهش را تأیید میکند :تناسب فرد-
سازمان بر التزام کاری و التزام سازمانی تأثیرگذار است.
کان وی 9و همکاران در سال  719۵پژوهشی با عنوان نیازها و منابع رابطه بین آوای کارکنان ،فعالیتهای منابع انسانی ،التزام
کارکنان و خستگی عاطفی (فرسودگی شغلی) با الگوهای روابط اشتغال انجام دادند .یافتههای حاصل از تحقیق نشان داد که توسعه
منابع انسانی و دریافت و فهم آوای سازمانی کارکنان توسط مدیران میتواند باعث کاهش خستگی عاطفی کارکنان شود.
کراس 0در سال  719۶پژوهشی با عنوان نقش ارزشهای شخصی در شکلدادن تجربیات رهبران و ارتباط آن با التزام
کارکنان با رویکرد پدیدارشناختی کیفی انجام داد .دادههای این پژوهش از طریق مصاحبه کیفی از  90نفر از رهبران و مدیران
سازمانهای بزرگ آریزونا گردآوری شد .متغیرهای ارتباطات ،فرهنگ ،احساس ارزشمندی شغلی و ارزشهای شخصی (شامل
متغیرهای اخالق کاری ،صداقت ،اعتماد ،توسعه حرفهای و توانمندسازی) بر التزام رفتاری کارکنان تأثیر مثبت داشتند را شناسایی و
اولویتبندی کرد.
کوپر ۶و همکارانش در سال  719۵پژوهشی یا عنوان آوای کارکنان ،حمایت سرپرستان و التزام کارکنان با نقش میانجی
اعتماد انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که حمایت سرپرستان رابطه قوی و معناداری با التزام کارکنان دارد .متغیر اعتماد بهعنوان
میانجی با هر دو متغیر حمایت سرپرستان و التزام کارکنان رابطه معنادار و مثبتی دارد.
هالند ۵در سال  7191پژوهشی با عنوان آوای کارکنان ،حمایت و التزام با متغیر میانجی اعتماد در بین  9191نفر از نمونه
آماری انجام داد .متغیرهای اصلی این تحقیق حمایت سرپرست ،آوای کارکنان و التزام و متغیرهای میانجی تجربه و اعتماد
میباشند تحلیل دادهها با کمک معادالت ساختاری انجام شد .نتایج نشان داد که حمایت سرپرست و آوای کارکنان تأثیر مثبت بر
التزام کارکنان داشته و این تأثیر توسط متغیرهای میانجی اعتماد و تجربه تقویت شده است.
رید 1در سال  719۵پژوهشی با عنوان دستیابی به اهداف و التزام کارکنان :بررسی توان ،پایبندی و مجذوب شدگی انجام داد.
جامعه آماری این پژوهش  911نفر از کارمندان یک شرکت دولتی در جنوب آمریکا میباشد .نتایج پژوهش نشان داد که توان،
پایبندی و مجذوب شدگی هر سه از متغیرهای تأثیرگذار بر التزام کارکنان بوده که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل و عملکرد
سازمان را بهبود میبخشد.
نظیر و همکاران ۷در سال  7191پژوهشی با عنوان مطالعه در مورد محیط کار خوب ،التزام کارکنان :مطالعه موردی صنعت
ساختمان انجام دادند .خوب بودن محیط کار ،یعنی آزادی شخصی ،ارتباط با همکار و فرهنگ سازمانی ،به میزان قابلتوجهی التزام
کارکنان نقش داشته است .نتایج تحقیق نشان داد که ،ارتباط با همکار و فرهنگ سازمانی با التزام کارکنان رابطه مثبت و معنادار
دارد ،درحالیکه آزادی شخصی با التزام کارکنان رابطه منفی دارد
بلوچ و همکاران 1در سال  7191پژوهشی با عنوان تأثیر خودارزیابیهای کارکنان بر اشتغال کارکنان :نقش تعدیلکننده
فرهنگ سازمانی انجام دادند .از مدل معادالت ساختاری برای بررسی مدل فرضی استفاده شده است .مدل ارائه شده توسط
دادههای جمعآوریشده از  ۶91کارمند شاغل در شعب مختلف شرکت مخابرات پاکستان محدود ( )PTCLمورد ارزیابی قرار گرفته
است .نتایج حاکی از آن است که خودارزیابیهای کارکنان بهعنوان بهبود کننده سطح اشتغال آنها ،همچنین فرهنگ سازمانی
مبتکرانه و حمایتی تأثیر تعدیلکننده مثبتی بر رابطه خودارزیابیهای کارکنان با التزام کارکنان دارد.
1 Roof
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امن و باهاروم 9در سال  7191پژوهشی با عنوان اهداف ارزیابی عملکرد :عوامل اولیه التزام کارکنان انجام دادند .این مقاله به
بررسی جامع ادبیات موجود میپردازد ،این مقاله نشان میدهد که اهداف ارزیابی عملکرد تأثیر مثبتی در التزام کارکنان دارد و
آلبریچ و همکاران 7در سال  719۷پژوهشی با عنوان منابع سازمانی ،جو التزام سازمانی و التزام کارکنان انجام دادند .هدف این
مقاله ارزیابی اهمیت ارتباطات پیشنهادی مدل بین منابع متمرکز سازمانی ،جو التزام سازمانی و التزام کارکنان است .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از عاملی تأییدی ) (CFAو مدلسازی معادالت ساختاری ) (SEMبر روی دادههای پیمایشی مقطعی ارائه
شده توسط  9٫۶1۷کارمند شاغل در طیف وسیعی از سازمانهای مختلف استفاده شده است .تجزیهوتحلیل  CFAو  SEMبا
دادهها مطابقت داشت .همانطور که پیشنهاد شد ،هر شش منبع سازمانی با جو التزام سازمانی رابطه مثبت داشتند .چهار منبع به
طور مثبت با منابع شغلی مرتبط بودند و دو منبع با اشتغال همراه بودند .جو التزام سازمانی با منابع شغلی و التزام کارکنان رابطه
مثبت داشت .روابط غیرمستقیم قابلتوجهی نیز مشاهده شد.
جوپلین و همکاران 9در سال  7191پژوهشی با عنوان حقوق و مشروعیت شغل ،التزام و عملکرد کارکنان :تأثیر تعدیلکننده
رهبری اخالقی انجام دادند .دادههای بهصورت میدانی و از  709نفر از کارمندان و سرپرستان مستقیم آنها در صنعت خدمات مالی
گردآوری شد .نتایج نشان داد که احساس عدم مشروعیت شغلی باعث میشود که فرد التزام کمتری در محیط کار خود بروز دهد.
همچنین در شرایطی که رهبری اخالقی در سازمان پایین باشد تمایل به کار و التزام کاهش مییابد.

در این پژوهش التزام رفتاری کارکنان بهعنوان متغیر وابسته و هیجده متغیر دیگر بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته
شدهاند و به صورت جداگانه تأثیرشان بر متغیر مستقل سنجیده شده و متغیرهایی که در تحقیقات قبلی و پیشینه تحقیق در جدول
باال استخراج شدهاند که در سه سطح فرد ،گروه و سازمان طبقهبندی شدند طور یکه چهار متغیر در سطح سازمانی بر متغیر التزام
رفتاری کارکنان تأثیر دارند که عبارتاند از ساختار سازمانی ،حمایت سازمانی ،فرهنگ سازمانی و جبران خدمت همچنین ساختار
سازمانی بر جبران خدمت و فرهنگ سازمانی تأثیر دارد یعنی تأثیر متغیرها در هر سطح نیز با هم سنجیده شدهاند .در سطح گروهی
هم هفت متغیر رهبری تأثیرگذار ،محیط کاری خوب ،مشارکت کارکنان ،اعتماد سازمانی ،بازخورد سازنده ،وضوح نقش و ارتباط با
مافوق مطرح میباشند که تأثیرشان بر التزام رفتاری کارکنان و با همدیگر سنجیده شده است روابط متغیرهای این سطح عبارتاند
از متغیر رهبری تأثیرگذار بر وضوح نقش ،مشارکت کارکنان ،محیط کاری خوب ،ارتباط با مافوق تأثیر دارد و متغیر اعتماد سازمانی
بر مشارکت کارکنان تأثیر دارد و متغیر بازخورد سازنده بر وضوح نقش تأثیر دارد .در سطح فردی هم هفت متغیر بر التزام رفتاری
کارکنان تأثیر دارند که عبارتاند از امنیت شغلی ،استقالل کاری ،انگیزش درونی ،تعهد سازمانی ،عدالت سازمانی ،تعصب مذهبی و
برونگرایی ( شخصیت) البته در این سطح نیز تأثیر متغیرها بر همدیگر هم سنجیده شده ،طور یکه متغیر تعهد سازمانی بر امنیت
شغلی ،حمایت سازمانی و تعصب مذهبی تأثیر دارد ،عدالت سازمانی بر حمایت سازمانی تأثیر دارد ،انگیزش درونی بر امنیت شغلی
تأثیر دارد و تعصب مذهبی بر انگیزش درونی تأثیر دارد .البته تأثیر متغیرهای سطوح فردی ،گروهی و سازمانی هم در برخی متغیرها
سنجیده شدهاند که به شرح ذیل میباشند در سطح سازمانی ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی و ارتباط با مافوق در سطح
گروهی و تعصب مذهبی در سطح فردی تأثیر دارد و تعهد سازمانی و عدالت سازمانی هم در سطح فردی بر حمایت سازمانی در
سطح سازمان تأثیر دارند .تعدادی از متغیرهای مستقل تحقیق در نقش متغیرهای میانجی عمل مینمایند که عبارتاند از متغیرهای
میانجی عبارتاند از وضوح نقش یکبار میانجی بین بازخورد سازنده و التزام رفتاری کارکنان و یکبار هم بین رهبری تأثیرگذار و
التزام رفتاری کارکنان در نظر گرفته شد .متغیر مشارکت کارکنان نیز یکبار میانجی بین رهبری تأثیرگذار و التزام رفتاری کارکنان و
یکبار هم بین متغیر اعتماد بین فردی و التزام رفتاری کارکنان در نظر گرفته شد .متغیر تعهد سازمانی میانجی بین متغیرهای
شخصیت (برونگرایی) و التزام رفتاری کارکنان در نظر گرفته شد .تعصب مذهبی هم یکبار میانجی بین تعهد سازمانی و التزام
رفتاری کارکنان در نظر گرفته شد .امنیت شغلی هم یکبار میانجی بین تعهد سازمانی و التزام رفتاری کارکنان و یکبار هم بین
انگیزش درونی و التزام رفتاری کارکنان در نظر گرفته شد .جبران خدمت میانجی بین ساختار سازمانی و التزام رفتاری کارکنان در
نظر گرفته شد .فرهنگ میانجی بین ساختار سازمانی و التزام رفتاری کارکنان در نظر گرفته شد .محیط کاری خوب هم متغیر
میانجی بین رهبری تأثیرگذار و التزام رفتاری کارکنان در نظر گرفته شد.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

 -۵چهارچوب نظری تحقیق

 -۶روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر جهتگیری یک پژوهش کاربردی ،از نظر فلسفی یک پژوهش اثباتگرایی ،از لحاظ رویکرد یک
پژوهش قیاسی ،از لحاظ هدفشناسی یک پژوهش توصیفی ،از لحاظ استراتژی یک پژوهش پیمایشی ،از لحاظ افق یک پژوهش
1 Ameen & Baharom
2 Albrecht et al
3 Joplin
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مقطعی و از لحاظ شیوههای گردآوری دادههای پژوهش میدانی میباشد .گردآوری اطالعات در این پژوهش روش کتابخانهای و
میدانی است .برای گردآوری اطالعات فصل دوم از روش کتابخانهای و در مراحل جمعآوری دادههای آماری از روش میدانی
پیمایشی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بومی شده و مصاحبه
با خبرگان و متخصصان در حوزه منابع انسانی میباشد.

 -۷روش و ابزار گردآوری اطالعات
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گردآوری اطالعات در این پژوهش روش کتابخانهای و میدانی است .برای گردآوری اطالعات فصل دوم از روش کتابخانهای و
در مراحل جمعآوری دادههای آماری از روش میدانی پیمایشی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات در
این تحقیق پرسش نامه استاندارد بومی شده و مصاحبه با خبرگان و متخصصان در حوزه منابع انسانی میباشد .روایی به معنای
درستی و اعتبار بوده که بهتناسب ایده با واقعیت اشاره دارد نبود روایی زمانی رخ میدهد که بیان سازندهای که پژوهشگر برای
توصیف نظریهپردازی یا تحلیل جهان اجتماعی به کار میرود با آنچه در جهان واقعی وجود دارد تناسب اندکی دارد (1 1فقیهی،
 ،9919ص  )9۷7برای تعیین روایی در این تحقیق از روایی محتوایی الوشه استفاده شده است ،این شاخص توسط الوشه طراحی
شده است .پرسشنامه گردآوری شده از  9۶نفر از خبرگان با استفاده از فرمول الوشه بررسی گردید و ازآنجاییکه طبق جدول زیر
در تمامی سؤاالت حداقل مقدار  CVRبهازای  9۶خبره از  1٫01بیشتر است روایی تمامی سؤاالت تأیید گردیده است.
پایایی :9پایایی ابزاری است که از آن به اعتبار ،دقت ،و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشود ،عبارت است از اینکه اگر یک وسیله
اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورداستفاده قرار گیرد همان نتیجه
حاصل گردد( .حافظ نیا ،9919 ،ص  .)91۶برای سنجش پایایی در این پژوهش از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است و چون
مقدار آلفا در تمامی مؤلفهها بیشتر از  1.1میباشد یعنی تمام مؤلفهها از پایایی مناسبی برخوردارند.

 -۸جامعه نمونه آماری
با توجه به اینکه سطح تجزیهوتحلیل در این تحقیق سازمان میباشد لذا جامعه آماری این پژوهش شامل سازمانهای دولتی
ایران است باتوجهبه وسعت و در دسترس نبودن تعدادی از سازمانها و شوراها و خصوصی شدن برخی با حذف این تعداد ،جامعه
آماری این پژوهش  1۷سازمان دولتی برآورد شده است .روش نمونهگیری در این تحقیق روش احتمالی است که از روش تصادفی
ساده برای انتخاب نمونه آماری از جامعه (سازمانهای دولتی ایران) استفاده کرده است .باتوجهبه اینکه تعداد سازمانهای دولتی 1۷
عدد است با درنظرگرفتن جدول مورگان ۵۶ ،سازمان بهعنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشنامهها بین آنها توزیع گردید.

 -۹تجزیهوتحلیل دادهها
فرضیه اول :میزان تأثیر متغیرهای سطح فردی بر التزام رفتاری کارکنان چگونه است؟

شکل  -۱۱آزمون  plsسطح گروهی

1 Reliability
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جدول  -۱واریانس تبیین شده سطح فردی
R Square

امنیت شغلی
انگیزش درونی
اعتماد سازمانی
التزام رفتاری کارکنان
استقالل کاری
شخصیت (برونگرایی)
تعهد سازمانی
تعصب درونی

1٫۶۵۵7۶9
1٫191009
1٫۷917۵7

1٫979199
1٫900119
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همانطور که در جدول دیده میشود مقدار ( R2واریانس تبیین شده) که نشاندهنده شدت تأثیر متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته است .در سطح فردی 1٫839یعنی هفت متغیر مستقل مطروحه در سطح فردی که عبارتاند از
امنیت شغلی ،استقالل کاری ،انگیزش درونی ،تعهد سازمانی ،عدالت سازمانی ،تعصب مذهبی و شخصیت (برونگرایی)
بهاندازه واریانس تبیین شده بر متغیر وابسته یعنی التزام رفتاری کارکنان تأثیرگذارند.
فرضیه دوم :میزان تأثیر متغیرهای سطح گروهی بر التزام رفتاری کارکنان چگونه است؟

شکل  -۱۱آزمون  plsسطح گروهی
جدول  -۲واریانس تبیین شده سطح گروهی
R Square

بازخورد سازنده
التزام رفتاری کارکنان
ارتباط با مافوق
اعتماد
محیط کاری
مشارکت
رهبری تأثیرگذار
وضوح نقش

1٫00۵۷19
1٫0709۵0
1٫911۶19
1٫0000۶۷
1٫99119
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در سطح گروهی  1٫00۵یعنی هفت متغیر مستقل مطروحه در سطح گروهی که عبارتاند از رهبری اثربخش ،مشارکت
کارکنان ،اعتماد سازمانی ،ارتباط با مافوق ،محیط کاری خوب ،بازخورد سازنده و وضوح نقش بهاندازه واریانس تبیین شده بر متغیر
وابسته یعنی التزام رفتاری کارکنان تأثیرگذارند.
فرضیه سوم :میزان تأثیر متغیرهای سطح سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان چگونه است؟
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شکل  -۱۲آزمون  plsسطح سازمانی
جدول  -۳واریانس تبیین شده سطح سازمانی
R Square

التزام رفتاری کارکنان
فرهنگ سازمانی
حمایت
جبران خدمت
ساختار

1٫0979۵0
1٫۶۶1979
1٫90911۷

در سطح سازمانی  1٫097میباشد یعنی چهار متغیر مستقل مطروحه در سطح سازمانی که عبارتاند از جبران خدمت ،ساختار
سازمانی ،حمایت سازمانی ،فرهنگ همکاری بهاندازه واریانس تبیین شده بر متغیر وابسته یعنی التزام رفتاری کارکنان تأثیرگذارند،
بنابراین متغیرهای هر سطح بر التزام اثرگذار بوده ولی این اثرگذاری در سطح فردی باال و در سطح سازمانی کمتر میباشد.

 -1۱نتیجهگیری و سازگاری یافتههای پژوهش با پیشینه
در سطح فردی امنیت شغلی بر التزام کارکنان تأثیرگذار بوده است ،این نتیجه با پژوهش شاک و البورنوز ( )711۷مطابقت دارد.
هرقدر کارکنان در شغلشان امنیت بیشتری احساس کنند نسبت به سازمان احساس تعلق بیشتری داشته و در رفتار خود التزام
بیشتری را بروز میدهند .اثرگذاری انگیزش درونی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید با نتایج تحقیقات
جیلت ( ،)7197هرسچی و همکاران ( )7199منطبق میباشد .تحقیقات پیشین نشان داده که پاداشهای غیرمالی و انگیزشی تأثیر
بیشتری بر رفتار و عملکرد کارکنان دارد تحقیقات پیشین در مورد اثرات انگیزش درونی بر التزام نشان داده که انگیزش درونی به
طور چشمگیری باعث بهبود التزام رفتاری کارکنان میشود .اثرگذاری شخصیت (برونگرایی) بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل
تحقیق اثبات گردید با نتایج تحقیقات سائول ( )7190منطبق میباشد .نتایج تحقیقات پاوکن و همکارانش بهصورت خاص نشان داد
که افراد با شخصیت برونگرا التزام بیشتری دارند زیرا توانایی تطبیق با مشکالت و موقعیتهایی چالشی را در محیط کاری دارند.
اثرگذاری استقالل کاری بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات رانهار و همکاران ()7199
مطابقت دارد .رفتار ماشینی روح خالقیت را در کارکنان می میراند ،اگر افراد را در سازمان طوری آموزش دهیم که فقط بر اساس
دستورالعملها و قوانین خشک عمل کنند بهتدریج به کارکنانی کسل ،بیحوصله و فاقد انگیزه تبدیل میشوند لذا نیاز دارند که در
انجام وظایف محوله از استقالل الزم برخوردار باشند ،لذا هرچقدر بتوان استقالل کاری را در کارکنان باال برد همراستا با آن
التزامشان نیز باالتر خواهد رفت .اثرگذاری اعتماد سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج
تحقیقات اگاروال ( )7199و هالند ( )7191همراستا میباشد .اعتماد سنگ بنای روابط سالم در سازمان است و هرچقدر اعتماد بین
فرادست و فرودست یا افرادی که با هم در یک سطح قرار دارند باالتر باشد بهرهوری و عملکرد سازمان و التزام کارکنان ارتقا
11
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مییابد اثرگذاری تعهد سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات بال و همکارانش
( )7199مطابقت دارد .باتوجه به نتیجه این پژوهش و تحقیقات اشاره شده مشاهده گردید که افرادی که تعهد سازمانی و شغلی
باالیی دارند افراد ملتزم تری هستند زیرا تعهد خود میتواند یک زیربنایی برای مجذوب شدگی ،پایبندی ،توان باشد .اثرگذاری
تعصب دینی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات ابوبکر و همکاران ( )7199مطابقت
دارد .میتوان نتیجه گرفت که کارکنان در گفتار ،کردار و رفتار خود صداقت داشته باشند و بر اساس آموزههای دینی که بهدرستی و
صداقت در کار تأکید دارند ،توجه نمایند التزام رفتاری آنان نیز افزایش خواهد یافت.
در سطح گروهی اثرگذاری وضوح نقش بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات سائول
( )7190مطابقت دارد .به عبارتی هرچقدر فرد از هدفی که برای وظایفش در نظر گرفته شده و فرایندهایی که برای انجام
موفقیتآمیز آن وجود دارد مطلع و آگاه باشد از انجام کار خود لذت بیشتری میبرد و باعث افزایش شفافیت نقشها در سازمان شده
و التزام رفتاری کارکنان را باال میبرد اثرگذاری بازخورد سازنده بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید با نتایج
تحقیقات منگاک ( )7197منطبق میباشد .تحقیقات قبلی نشان داده که کارکنانی که بهصورت مرتب و مستمر بازخورد دریافت
کرده و از نتایج عملکرد خود اطالع مییابند ،از شغل خود رضایت بیشتر داشته و بهتر کار میکنند و در نتیجه التزام بیشتری به کار
خود دارند .اثرگذاری عدالت سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید با نتایج ،اگاروال ( )7199و پارک و
لیم ( )719۵همراستا میباشد .طبق نتایج تحقیق هراندازه سازمانها در فرایندهایی مانند انتصاب ،انتقال ،چرخش شغلی ،پرداخت
اضافهکار و پاداش و ..به کارکنان فرصتهای برابر اعطا کنند ،کارکنان بیشتر عدالت سازمانی را تجربه و درک کرده و تحت تأثیر
این تجربه عملکرد و التزام بیشتری را ارائه خواهند کرد .اثرگذاری ارتباط با مافوق بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق
اثبات گردید که با نتایج تحقیقات آنیل میشوا ( ، )7190کارانگز ( )719۶مطابقت دارد .نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان
دادند که هرچقدر کارکنان بتوانند راحتتر با مافوق خود ارتباط برقرار کنند و اعتماد متقابل آنان با هم بیشتر میشود هرچقدر این
ارتباط قویتر و مستحکمتر باشد التزام رفتاری کارکنان را باالتر میبرد .اثرگذاری محیط کاری بر التزام رفتاری کارکنان که در
مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات شافلی و سالنوا در سال ( )7190و نظیر ( )7191مطابقت دارد .یکپارچگی و
هماهنگی در محیط کار باعث ایجاد صمیمیت و همدلی در کارکنان میشود و ایجاد شور و شوق در جو کاری میشود بهطوریکه
کارکنان از اینکه در کنار هم هستند لذت میبرند و طبق تحقیق آنیسا جی باعث خوب بودن محیط کار خواهد شد که بهتبع آن
التزام رفتاری نیز در کارکنان باالتر میرود .اثرگذاری مشارکت کارکنان بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید
که با نتایج تحقیقات بن ( )7190همراستا است .به عبارتی هرچقدر کارکنان توانایی شرکت در تیمهای کاری را داشته باشند و
سازمان از افکار و اندیشه آنان جهت انجام بهتر وظایف محوله بهره ببرد التزام رفتاری کارکنان را ارتقاء میبخشد.
اثرگذاری رهبری اثربخش بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات گروه سائول ()7190
و کراس ( )719۶و چوپلین ( )7191مطابقت دارد .رهبری اثربخش یا تأثیرگذار یکی از سبکهای رهبری ایست که طبق گفته
وانگ «سبکی از رهبری ایست که در آن رهبر با مربیگری ،توانمندسازی ،شناسایی نقاط قوت زیر دستان و تشویق به یادگیری
مداوم در سازمان بر زیر دستان تأثیر میگذارد طور یکه زیر دستان مدیر را بیشتر مانند یک استاد و معلمی در کنار خود میبینند که
باعث ارتقای مهارتهای آنان میشود» طبق این تعریف رهبر تأثیرگذار یا اثربخش کارکنانی با التزام رفتاری باال در سازمان تربیت
میکند.
در سطح سازمانی اثرگذاری فرهنگ همکاری بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات
سائول ( ،)7190کراس ( ، )719۶بلوچ ( )7191و نظیر ( )7191همراستا میباشد .بسیاری از رفتارها در سازمان تبدیل به ارزش و
هنجار میشود و بهتدریج بهصورت عادتی در سازمان جریان مییابد مانند برخی از آیینها و مراسمهایی که در سازمان به وجود
میآید و با تغییر افراد سازمان تغییر نکرده و بهصورت یک سنت یا اعتقاد خواهد ماند لذا طبق نتایج این تحقیق هرچقدر بتوان
فرهنگ سازمان را بهطرف همکاری و مشارکت سوق دهیم باعث افزایش سطح التزام رفتاری در آنان خواهد شد .اثرگذاری حمایت
سازمانی بر التزام رفتاری کارکنان که در مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات کوپر ( )719۵همراستا میباشد نتایج این
تحقیق و تحقیقاتی که آوردیم نشان از آن دارد که هرچقدر سازمان در مقاطع مهم و حساس که کارکنان احتیاج دارند مانند مواقع
بیماری ،سوانح ،مرگ نزدیکان ،جشن عروسی و  ...از آنان حمایت نموده و آنان را در عبور از این بحرانهای به وجود آمده یاری
کنند به همان نسبت التزام کارکنان را در رفتار و عمل باال خواهند برد .اثرگذاری جبران خدمت بر التزام رفتاری کارکنان که در
مدل تحقیق اثبات گردید که با نتایج تحقیقات موها آنیسا جی ( )7199و کوپر ( )719۵همراستا میباشد .جبران خدمت میتواند با
پرداخت حقوق ،دستمزد و پاداشهای مادی صورت گیرد که نیازهای مادی کارکنان را برطرف میکند علیرغم اینکه برای برخی
کارکنان ممکن است از اهمیت کمتری برخوردار باشد ولی بهجرئت میتوان ابراز کرد که یکی از هدفهای هر کارمندی در سازمان
تأمین نیاز ای مادی است که با رفع آنها رفتار بهتر و ملتزم تری از خود بروز خواهد داد.
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چکـیده
میتوان گفت تمام فعالیتها و اقداماتی که در همه زمینهها توسط انسان انجام میشود ،حاصل فرآیند تصمیمگیری است.
تصمیمگیری یکی از اجزای جداییناپذیر علم مدیریت به شمار میآید ازجمله در تعیین خطمشی سازمان ،در تدوین
اهداف ،طراحی سازمان ،انتخاب ،ارزیابی .درواقع تصمیمگیری جزء اصلی و رکن اساسی در تمامی افعال و اعمال مدیریت،
هست .از طرفی دیگر خطمشی ،جهتگیری کلی هست که چگونگی عمل دولت و سازمانهای دولتی را مشخص
میسازد .ازاینرو در این مقاله به دنبال این هستیم که نقش تصمیمگیری مبتنی بر خطمشیگذاری عمومی را مشخص
کنیم و فرض این است که تصمیمگیری در خط مش گذاری نقش تعیینکننده دارد و میتوان با افزایش بهرهوری،
تصمیمگیری بهتری در خطمشی عمومی اخذ نمود .روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای و میدانی است و نتیجه این
شد که مدیران پیش از آنکه تصمیمی بگیرند میبایست با چند نفر مشورت کنند و فرهنگ مردم را در نظر بگیرید و از
دامهای فراروی تصمیمگیری بر حذر باشند و درنهایت اشتباهشان را بپذیرند و بر روی آنها اصرار نورزند.

واژگـان کلـیدی :تصمیمگیری ،خطمشیگذاری عمومی ،مدیریت دولتی

 -0عضو هیئتعلمی گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،مازندران ،ایران
 -2دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،مازندران ،ایران (نویسنده مسئول)
abbashoseinzadehsaffary@gmail.com
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 -1مقدمه
دکتر رضاییان بیان کرده که در دانمارک ضربالمثلی هست که در آن آمده که قبل از پاسخ دادن با یک نفر مشور کن ولی
پیش از آنکه تصمیمی بگیری حداقل با چند نفر مشورت کن( .رضاییان )0981 ،میتوان گفت تمام فعالیتها و اقداماتی که در همه
زمینهها توسط افراد بشر انجام میشود ،حاصل فرآیند تصمیمگیری است .ازنظر مدیریت معاصر ،تصمیمگیری فرآیندی است مرتبط
با حل یک مسئله و ازاینرو اغلب به تصمیمگیری ،حل مسئله نیز گفته میشود .دریک بیان ساده ازنظر ذهنی ،یک مسئله ،زمانی
آشکار میشود که وضعیت دلخواه شخص حاصل گردد ،لذا شخص در ذهنش درصدد تغییر موقعیت یا شرایط موجود برمیآید و
تمایل مییابد که شرایط را در جهت حصول نتایج موردنظر خود تغییر دهد .اگر فعالیتهای مختلف مدیریت را در نظر آورید،
بهوضوح دیده میشود که تصمیمگیری ،جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت است .تصمیمگیری از اجزای جداییناپذیر مدیریت به
شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوهگر است .در تعیین خطمشیهای سازمان ،در تدوین اهداف ،طراحی سازمان،
انتخاب ،ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت ،تصمیمگیری جزء اصلی و رکن اساسی هست( .الوانی)0981 ،

 -2تعریف تصمیمگیری
جدول  -1تعریف تصمیمگیری

سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)29 :فروردین  ،5011جلد دو
51

تعریف تصمیمگیری

نام و منبع

تصمیمگیری فرآیندی است که از طریق آن ،راهحل مسئله معینی انتخاب میگردد.

رضاییان0981 ،

تصمیمگیری ،فرآیند گزینش شیوه عمل خاصی برای حل یک مسئله یا مشکل ویژه است.
تصمیمگیری یعنی انتخاب یکراه از میان راههای مختلف.
که فرصت از بهرهگیری یا مشکل یک حل برای مطروحه راهحلهای بین از مناسب راهحل تصمیمگیری ،انتخاب
کرد .شناسایی را تصمیم اخذ کانونهای باید سازمان شناخت یک برای

عالقه بند0985 ،
الوانی0981 ،
ملک جعفریان،
0912

 -3طبقهبندی رویکردهای کلی تصمیمگیری
 -1-3مدل کالسیک (فردی)
مدل کالسیک تصمیمگیری ،مدیر را بهعنوان کسی میبیند که در دنیای کامالً مطمئن عمل میکند .مدیر با مسئلهای کامالً
تعریفشده و روشن مواجه است .همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هر یک را میداند و سپس راهحلی را انتخاب میکند که
بهترین نتیجه در حل مسئله را میدهد .واضح است که اینیک ایده آل برای تصمیمگیری است .دانشمندان علوم رفتاری با تئوری
کالسیک تصمیمگیری بااحتیاط برخورد میکنند .آنها میدانند که ذهن انسانها خلقت شگفتانگیز و قابلیت دستاوردهای
نامحدودی دارد ،اما همچنین میدانند که انسان با محدودیتهای شناختی نیز مواجه است .ذهن انسان از حیث پردازش دادهها
محدود است .نارسایی اطالعات توانایی مدیران در تصمیمگیری بر اساس مدل کالسیک را کاهش میدهد .انواع مدل کالسیک
عبارتاند از( :ملک جعفریان)0912 ،
مدل عقالیی :هنگامیکه فرد به روش عقالیی تصمیم میگیرد ،مسئله را بهصورت سامانمند تجزیهوتحلیل میکند و مراحل را
یکی پس از دیگری پشت سر میگذارد .مراحل تصمیمگیری در مدل عقالیی :احساس و ادراک مشکل ،ریشهیابی مشکل،
شناسایی راهحلها ،ارزیابی راهحلها ،انتخاب مناسبترین راهحل ،اجرای آزمایشی تصمیم ،اجرای دائمی تصمیم .احساس عبارت
است از برداشت اولیه نسبت به یک مسئله .ادراک یعنی باور به اینکه مسئله یا مشکل وجود دارد .هر احساسی الزاماً به ادراک
منجر نمیشود ،اما وقتی ادراک شود یعنی حتماً قبلش احساس ایجادشده است .در مرحله ریشهیابی میبایست به دنبال یافتن
زمینههای بروز مشکل یا مسئله بود .الزم به ذکر است در شناسایی راهحلها محدودیتهای عقالنیت محدود و رضایتمندی وجود
دارد .عقالنیت محدود بیان میدارد که ذهن آدمی نامحدود نیست و این محدودیت امکان شناسایی کامل و جامع همه راهحلها را
فراهم نمیآورد .رضایتمندی بهنوعی رفتار آگاهانه یا ناآگاهانه از سوی فرد اشاره دارد که برای حل مشکالت به چندین راهحل
اولیه اکتفا میکند و به سراغ راهحلهای پیچیدهتر نمیرود که به آن اکتفا به راهحلهای رضایتبخش هم گفته میشود .حلقه
بازخورد نشان میدهد که آیا با اجرای این فرایند ،مشکل موردنظر حلشده یا نشده است( .همان)0912 ،
مدل عقالیی محدود :محدودیتهای زیادی میتوانند بر یک تصمیم اثر بگذارند و به ما اجازه ندهند که بتوانیم بهصورت
عقالیی انتخاب داشته باشیم ،محدودیتهایی مثل منابع ،زمان ،هزینه ،اطالعات ،عدم اطمینان و اعتماد همگی عوامل
محدودکنندهای هستند که بهصورت مانعی در مسیر راهحلها و اجرای آن ظاهر میگردند( .همان)0912 ،

 -2-3مدل سیاسی (گروهی)

 -3-3تلفیق مدل عقالیی و سیاسی
با توجه به میزان دانش فنی تصمیمگیرندگان (ناظر بر استفاده از مدل عقالیی) و میزان توافق آنها در مورد اهداف (ناظر بر
استفاده از مدل سیاسی) میتوان این دو مدل را مانند الگوی زیر تلفیق نمود( .همان)0912 ،
جدول  -2تلفیق مدل عقالیی و سیاسی (ملک جعفریان)1932 ،

الگوی علم مدیریت

الگوی کارنگی

زیاد

الگوی مرحلهای

الگوی سطل زباله

میزان دانش فنی

کم میزان توافق بر روی هدف زیاد
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بسیاری از تصمیمات سازمان توسط چندین مدیر گرفته میشود .چنین روشی باعث میشود که دیدگاهها و نظرات متفاوتی
ارائه گردد و همه خود را در برابر مشکالت مسئول بدانند و بین آنها نوعی توافق و همدلی و اشتراک نظر وجود داشته باشد .انواع
مدل سیاسی عبارتاند از( :ملک جعفریان)0912 ،
مدل کارنگی :این الگو توسط سیرت ،مارچ و سایمون از اعضای هیئتعلمی دانشگاه کارنگی ارائه شد و گفته میشود تصمیم
نهایی مبتنی بر نوعی ائتالف است که بین مدیران به وجود میآید .در این مدل ،عدم اطمینان و تعارض باعث تشکیل ائتالف
میشود و سپس مرحله تحقیق و درنهایت به راهحل رضایتبخش میانجامد( .همان)0912 ،
مدل سطل زباله :این مدل بر تصادفی بودن فرایند تصمیمگیری تأکید دارد و با مدل عقالیی کامالً در تضاد است .در این
مدل سازمانها مکانی بسیار پیچیده و پویا هستند که دچار هرجومرج و نابسامانی میشوند و این نابسامانی به دالیل سلیقههای
دردسرساز ،ابهام ،فنّاوری گنگ و گردش کارکنان ایجاد میگردد .تفاوت این مدل با کارنگی در این است که در این الگو تصمیمات
متعددی در درون سازمان گرفته میشود درصورتیکه در مدل کارنگی تنها یک تصمیم گرفته و یک مسئله حل میشد( .همان،
)0912
مدل گروه اسمی :در این روش هدف رسیدن به اجماع و اولویت دادن به پروژه هست .در این جلسات افراد کنار هم مینشینند
و هرکدام نظرات خود را بر روی کاغذ بدون آنکه نام آنها مشخص باشد مینویسند .این نظرات بین افراد ردوبدل میشود و
ارزیابی میگردد تا درنهایت به اجماع برسند( .همان)0912 ،
مدل دلفی :این مدل در آیندهپژوهی استفاده میشود .بکار گیری روش دلفی عمدتاً باهدف کشف ایدههای خالقانه و
قابلاطمینان و یا تهیه اطالعاتی مناسب بهمنظور تصمیمگیری است .روش دلفی فرایند ساختاریافته برای جمعآوری و طبقهبندی
دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامههایی در بین افراد و بازخورد کنترلشده
پاسخها و نظرات دریافتی صورت میگیرد( .همان)0912 ،

کم

 -4تصمیمگیری تحت تأثیر چه عواملی است؟
عوامل عقالیی :منظور ،عوامل قابلاندازهگیری از قبیل هزینه ،زمان ،پیشبینیها و غیره هست .یک تمایل عمومی وجود دارد
که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم( .ملکی)0911 ،
عوامل روانشناختی :مشارکت انسان در پدیده تصمیمگیری روشن است .عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر ،تواناییهای او،
تجربیات ،درک ،ارزشها ،آمال و نقش او ازجمله عوامل مهم در تصمیمگیری میباشند( .همان)0911 ،
عوامل اجتماعی :موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم بهنوعی بر آنان تأثیر میگذارد ،از مسائل مهم تصمیمگیری
است .توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم میکاهد( .همان)0911 ،
عوامل فرهنگی :محیط دارای الیههای فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه ،فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی
خوانده میشود .همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مدنظر قرار گیرد .این فرهنگها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب
هنجارهای موردقبول جامعه ،رویهها و ارزشها تأثیر میگذارند( .همان)0911 ،
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 -5نقش تصمیمگیری در مدیریت
الزمه کار اصلی سازمان ،جمعآوری صحیح اطالعات هست که وارد فرآیند تصمیمگیری میشود و این اطالعات بهوسیله
مدیری ارائه میشود که ازنظر تصمیمگیری چهار نقش ایفا میکند .درواقع نقشهای مدیر در حوزه تصمیمگیری عبارتاند از:
(بهرام زاده و معطوفی)0988 ،
نقش کارآفرین :در این نقش مدیر به اجرای طرحها و ابتکارات میپردازد یا تغییرات موردنیاز را تشخیص میدهد .در ارتباط با
بهسازی امور و عملیات سازمانی اندیشههای تازه ارائه میدهد ،تصمیماتی میگیرد و به زیردستان فرصت میدهد که درباره
تغییرات اظهارنظر کنند( .همان)0988 ،
نقش حلکننده مسائل :مدیران برای گرفتن تصمیمات باید بتوانند بهصورت تحلیلی و اصولی فکر کنند ،یعنی مسئله را به
اجزای مختلف تقسیم نموده ،هر بخش آن را بررسی کرده و سپس به راهحلهای امکانپذیر دست یابند( .همان)0988 ،
نقش تخصیص دهنده منابع :مدیران مسئول تصمیمگیری برای تقسیم و توزیع میان واحدهای سازمان هستند .آنها باید
بهطور مستمر درباره چگونگی توزیع منابع مالی ،انسانی و مادی و زمان ،تصمیمگیری کنند( .همان)0988 ،
نقش مذاکرهکننده :مدیران مقدار زیادی از وقت خود را صرف مذاکره میکنند .چنین نقشی نهفته است .برخی از مذاکرات با
سازمانهای دیگر انجام میشود .همچنین مدیران باید در درون سازمان به مذاکره بپردازند( .همان)0988 ،
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 -6اهمیت تصمیمگیری در مدیریت
به نظر هربرت سایمون ،تصمیمگیری جوهره اصلی مدیریت است و حتی میتوان مدیریت را مترادف با آن دانست .وی نظریه
تصمیمگیری خود را تحت عنوان «مدیر بهعنوان تصمیمگیرنده» ارائه نمود .به نظر او تصمیمگیرنده فردی است که در تقاطع راهها،
در لحظه انتخاب ،آماده است که دریکی از مسیرها پا گذارد .از طرف دیگر دانش مدیریت که بهصورت مجموعهای از نظریههای
مربوط به شناخت سازمان ،برنامهریزی سازماندهی ،نوآوری ،نظارت و غیره جلوه میکند ،در عمل به شکل تصمیمگیری
مورداستفاده قرار میگیرد .بهعبارتدیگر تمام وظایف مدیریت در قالب نوعی از تصمیم برای حل مشکل از قوه به فعل درمیآید.
(رضوی خراسانی)0911 ،
از دیدگاه فلسفی ،فلسفه تصمیمگیری همان فلسفه مدیریت است .اگر فلسفه را به مفهوم عام ،کوششی برای رسیدن به
روشنایی ،دانستن ،تجسس و کنجکاوی در عمق زندگی و یافتن راهی برای بهتر زیستن انسان بدانیم ،فلسفه مدیریت و
تصمیمگیری نیز همین هدف را در مقیاسی مشخصتر و سازمانیافتهتر دنبال میکند .برنامهریزی بهصورت روشن یک فرآیند
تصمیمگیری است .فرآیندی که شامل اتخاذ و ارزیابی مجموعهای از تصمیمات مرتبط با یکدیگر و قبل از نیاز به اجرای آنها
هست ،با توجه به این اعتقاد است که بدون اقدام عملی ،احتمال وقوع وضعیت مطلوب در آینده وجود ندارد و در صورت اقدام،
احتمال رسیدن به نتایج موردنظر افزایش مییابد( .همان)0911 ،

 -7انواع تصمیمات
تصمیمات فردی :در سازمان فرد تصمیم میگیرد .برای مثال مدیر ارشد اهداف سازمان را تعیین و تصمیم میگیرد که چه نوع
کاال ،محصول یا خدمتی را ارائه نماید ،دفاتر مرکزی شرکت را چگونه سازمان دهد و اینکه واحد تولیدی را در کدام نقطه از کشور
یا شهر مستقر کند .مدیران رده میانی و پایین درباره جدول زمانبندی تولید تصمیماتی میگیرند ،بههرحال تصمیمگیری تنها در
حیطه مدیران نیست .کارکنان عادی نیز تصمیماتی میگیرند که بر کار و سازمانی که در آن مشغولاند ،اثر میگذارد؛ بنابراین
هرکس در سازمان بهگونهای با مسئله تصمیمگیری سروکار دارد ،یعنی باید از بین راههای متعددی که پیش رویش قرار دارد ،یکی
را انتخاب کند( .رابینز)0981 ،
تصمیمات گروهی :در این نوع تصمیمگیری ،رهبر مشکل را در جلسه گروهی در میان میگذارد و تصمیم از طریق اجماع
گرفته میشود( .دفت)0985 ،
تصمیمات سازمانی :تصمیمگیری سازمانی را به این صورت تعریف میکنند( :فرآیند شناسایی و حل مسئله ).این فرآیند شامل
دو مرحله اصلی است .مرحله شناسایی مسئله ،زمانی است که اطالعات درباره اوضاع سازمانی و شرایط محیطی تحت کنترل قرار
میگیرند تا مشخص شود که آیا عملکرد رضایتبخش است یا خیر و بدین ترتیب به علت کاستیها پی ببرند .مرحله حل مسئله
زمانی است که راهحلهای گوناگون موردتوجه قرار میگیرد ،یکی از راهحلها انتخاب میشود و به اجرا درمیآید( .همان)0985 ،

 -8اخذ تصمیمگیری در سازمان
به گفته یکی از متخصصان که در زمینه تصمیمگیری صاحبنظر است« :بیشتر تصمیمات مهم بر اساس قضاوت گرفته
میشوند ،نه بر اساس الگوی مشخص و شناختهشده» (رابینز)0981 ،
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روش بخردانه محدود :ازآنجاکه ظرفیت مغز انسان برای تنظیم و ارائه راهحل مسائل پیچیده بدان حد نیست که دربرگیرنده
تمام شرایط روش بخردانه شود ،فرد یا انسان در محدوده یا تنگنای خاصی عمل میکند و میاندیشد که آن را بخردانه محدود
میدانند .انسان الگوهای سادهای میسازد و بدان وسیله بدون توجه به همه پیچیدگیها درصدد برمیآید جنبههای ضروری مسئله
را مشخص نماید؛ بنابراین فرد در یک محدوده مشخص و با در دست داشتن یک الگوی ساده ،رفتاری بخردانه در پیش میگیرد.
(همان)0981 ،
قضاوت شهودی :مدیر بهصورت مرتب از احساسات خود استفاده میکند و قضاوتهایش شهودی است و کسی که بدین گونه
عمل کند همواره تصمیمات بهتر میگیرد .تصمیمگیری بهصورت شهودی فرآیندی است ناآگاهانه که درواقع در سایه تقطیر تجربه
حاصل میشود .آن الزاماً سوای تجزیهوتحلیل معقول یا بخردانه عمل نمیکند ،بلکه این دو مکمل یکدیگرند( .همان)0981 ،

 -9موقعیتهای تصمیمگیری

 -11سبکهای تصمیمگیری
افراد از راهبردهای مختلفی برای تصمیمگیری استفاده میکنند ،برخی تصمیمات بهواسطه ارزیابی نظامدار گزینههای مختلف
اتخاذ میشود ،درحالیکه در اتخاذ برخی تصمیمات تجزیهوتحلیل رسمی ،کمتر دخالت دارند .سبک تصمیمگیری افراد بیانگر الگوی
عادتی است که آنها در هنگام تصمیمگیری مورداستفاده قرار میدهند .بهعبارتدیگر سبک تصمیمگیری هر فرد رویکرد شخصیتی
او در درک و واکنش به وظیفه تصمیمگیری خود است( .هادی زاده مقدم و تهرانی)0981 ،
سبک تصمیمگیری عقالیی :تصمیمگیری عقالیی بر مبنای تفکری منطقی و سالم شکل میگیرد ،تفکری که بر مبنای آن
بتوان به احساسی مثبت و رفتاری منطقی و مدیریتشده دستیافت( .همان)0981 ،
سبک تصمیمگیری شهودی :این سبک ،فرایند ناخودآگاه تصمیمگیری است که در سایه تجربههای استنتاج شده به دست
میآید و مبتنی بر احساسات و یادگیری ضمنی افراد است( .همان)0981 ،
سبک تصمیمگیری وابستگی :این سبک بیانگر عدم استقالل فکری و عملی تصمیمگیرنده و تکیهبر حمایتها و راهنماییهای
دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است( .همان)0981 ،
سبک تصمیمگیری آنی :این سبک تصمیمگیری ،بیانگر شرایط اضطراری است که فرد بدون پشتوانه فکری قبلی ،بالفاصله در
کمترین زمان ممکن تصمیم اصلی خود را اتخاذ میکنند( .همان)0981 ،
سبک تصمیمگیری اجتنابی :این سبک به معنی ،به تعویق انداختن تصمیمگیری در هنگام مواجهه با مشکالت و طفره رفتن از
واکنش نسبت به مسئله رخداده شده هست( .همان)0981 ،
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موقعیت اطمینان :در وضعیت اطمینان ،میتوانیم پیشبینی کنیم که در آینده چه رخ میدهد .در این موقعیت« ،اطالعات
موجود» دقیق ،صحیح ،کافی و قابلاعتمادند بهطوریکه بهراحتی میتوان وضعیت آینده را پیشبینی کرد و با اطمینان به اتخاذ
تصمیم پرداخت( .رضاییان)0981 ،
موقعیت مخاطره :در وضعیت مخاطره ،میزان احتمال وقوع هر یک از نتایج ممکن ،معین است یعنی اطالعات کامل موجود
نیست و قابلیت پیشبینی کمتر است ولی امکان تصمیمگیری بر اساس نتایج محتمل وجود دارد( .همان)0981 ،
موقعیت عدم اطمینان :در وضعیت عدم اطمینان ،میزان احتمال وقوع هر نتیجه ممکن و حتی چگونگی و تعداد نتایج ممکن
مشخص نیست یعنی اطالعات ما در مورد موضوع بسیار ناچیز است( .همان)0981 ،

 -11مراحل مختلف فرآیند خطمشی گذاری و تصمیمگیری
بررسی ،تعریف و بیان مسئله :مسئله عبارت است از چیزی که از توان سازمان برای رسیدن به هدف میکاهد به دیگر سخن،
مسئله بر وضعیتی داللت دارد که سازمان را از کسب اهدافش بازمیدارد .تعریف دقیق مسئله ،یکی از مهمترین مراحل حل مشکل
است .تعریف و شناخت دقیق مسئله ،مدیر را در کسب اهداف سازمانی و مراحل فرا گرد تصمیمگیری و حل مسئله ،یاری میدهد.
(رضاییان)0981 ،
ایجاد معیارهای ارزیابی :برای آنکه راهحلها نسبت به هم موردسنجش واقع شوند ،الزم است آنها را بهوسیله معیاری
موردبررسی قرار دهیم .هنگامیکه معیارها در مراحل اولیه فرآیند ایجاد میشوند ،در حقیقت بهصورت مقرراتی درمیآیند که
میبایست هنگام مقایسه راهکارها با یکدیگر به مورداجرا گذاشته شوند .همچنین بیان معیارهای ارزیابی در مراحل اولیه فرآیند،
باعث میشود که بعداً نیازی به عقالیی جلوه دادن راهکار انتخابشده نباشد( .هیوز)0981،
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شناسایی خطمشیها یا راهحلهای ممکن :پسازآنکه اهداف مشخص شدند و معیارهای ارزیابی تنظیم گردیدند ،ایجاد
راهکارهای نیل به اهداف تعیینشده امکانپذیر میشود .هرچه راهحلهای بیشتری برای حل مشکل پیدا و تعیین شوند ،انتخاب
بهتری در تصمیمگیری صورت خواهد گرفت( .همان)0981،
ارزیابی خطمشیهای جایگزین :در این الگوی خاص ،این مرحله مهمترین مرحله فرآیند خطمشیگذاری بهحساب میآید.
عقیده بر این است که بعد از شناسایی خطمشیهای مختلف هر یک از آنها برحسب اینکه دارای چه نقاط قوت و ضعفی باشند،
باید مورد ارزیابی دقیقتر قرار گیرند.
انتخاب یک خطمشی ،از میان خطمشیهایی که مورد ارزیابی قرارگرفتهاند :تصمیمگیری عبارت است از انتخاب یک گزینه یا
راهحل ،از بین گزینهها و راهحلهای موجود و ممکن .اجرای برنامه نیز در این مقطع اتفاق میافتد وظایف سازمانی و مسئولیتها
ابالغ میشوند و چگونگی اجرای خطمشی میبایست تنظیم و کنترل شود( .همان)0981،
تنظیم و کنترل پیامدهای خطمشی :در این مرحله ،هیچیک از خطمشیها کامل نیستند .اغلب پیامدهای ناخواسته وجود دارد و
مشکالتی بر سر اجرا به وجود میآید و یا اوضاعواحوال تغییر میکند .این مرحله ایجاب میکند که در هنگام اجرا ،کنترل صورت
بگیرد که آیا به اهداف تعیینشده رسیدهایم یا نه و در صورت نیاز تعدیالتی و یا حتی در مورد قطع اجرا تصمیم گرفته شود.
(همان)0981،
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 -12اشتباهات در تصمیمگیری
تصمیماتی که در سازمان گرفته میشود با اشتباهات زیادی همراه است بهویژه اگر این تصمیمات در یک محیط نامطمئن
گرفته شود .مدیران نمیتوانند بهسادگی مشخص یا پیشبینی کنند که چه راهی میتواند به حل مسئله بیانجامد .مدیران در سایه
اشتباه میتوانند از مسیری بگذرند که آن را آموزش تصمیمگیری مینامند و برای اینکه کارها را در آینده به صورتی مؤثرتر و با
راندمانی باالتر انجام دهند ،باید مقدار کافی دانش و تجربه به دست آورند.
یکی از اشتباهاتی که مدیران در تصمیمگیری مرتکب میشوند ،اصرار ورزیدن به تعهد است .اشتباه خطرناکتر این است که
چون تصمیمی ناکام بماند یا راه انتخابشده به نتیجهای موفقیتآمیز نینجامد شخص تصمیمگیرنده نسبت به ادامه راه پافشاری
کند و اصرار بورزد( .دفت)0985 ،

 -13دامهای فراروی تصمیمگیری
در هر گام از فرآیند تصمیمگیری ،ادراکهای نادرست ،انحرافها و دامهای تفکر میتوانند انتخابهایی را که انجام میدهیم،
تحت تأثیر قرار دهند .مدیران میتوانند نظمی را در فرآیند تصمیمگیری خود پدیدآورند که بتواند خطاهای فکری را پیشازاین که
بهاشتباه در قضاوت بدل شوند ،آشکار کند .در این قسمت تعدادی از این دامها که ازنظر روانشناختی بهخوبی شناختهشدهاند و
بهخصوص بر تصمیمهای تجاری اثر منفی میگذارند را بیان میکنیم( .ملک جعفریان)0912 ،
دام لنگر انداختن :که باعث میشود به اطالعات دریافتی وزن بیشتری بدهیم.
دام وضعیت موجود :ما را بهسوی حفظ وضع موجود هدایت میکند حتی زمانی که گزینههای بهتری است.
دام هزینه :ما را به تکرار اشتباهات گذشته وامیدارد.
دام شاهد :ما را جذب به اطالعات هدایتکننده بهسوی تمایالت قبلی کرده و از توجه به اطالعات ناقص آن بازمیدارد.
دام قالببندی :زمانی بروز میکند که مسئله به روشی غلط مطرح میشود و فرایند تصمیمگیری ناچیز شمرده میشود.
دام اعتماد افراطی :موجب میشود دقت برآورد خود را بیشازحد قلمداد کنیم.
دام احتیاط افراطی :نیز هنگامی بروزمی کند که درباره وقایع ،نامطمئن تصمیم بگیریم .این دام ما را بهسوی محافظهکاری
هدایت میکند
دام یادآوری :موجب میشود توجه زیادی به وقایع اخیر و مهیج معطوف شود( .همان)0912 ،

 -14نتیجهگیری
نظر به اهمیت تصمیمگیری مبتنی بر خطمشیهای عمومی در مدیریت دولتی در مقاله حاضر به بررسی و تجزیهوتحلیل
تصمیمگیری مبتنی بر خطمشیهای عمومی پرداخته شد و مشاهده گردید که خطمشیهای عمومی چارچوبی را برای سایر
تصمیمگیریهای سازمان فراهم میآورد .سازمانهای دولتی ،باید باهم همسو شوند بدینصورت که اوالً آگاهی و شناخت از
خطمشیگذاری عمومی مرتبط با مسائل افزایشیاید و ثانیاً امکان دسترسی عمومی به داده و اطالعات مرتبط با خطمشیگذاری
عمومی ایجاد شود و ثالثاً خطمشیهای عمومی به کار گرفتهشده در حل مسائل عمومی باهم یکپارچه شوند .لذا پیشنهادهایی به
مدیران در حوزه تصمیمگیری در حوزه تصمیمگیری مبتنی بر خطمشیهای عمومی عنوان میشود :مشورت پیش از تصمیمگیری،
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در نظر گرفتن فرهنگسازمانی در تصمیمگیری ،استفاده از روش تصمیمگیری شهودی در موقعیت عدم اطمینان ،استفاده از سبک
تصمیمگیری عقالیی و مشورت در اغلب اوقات ،استفاده از روش نظاممند در تصمیمگیری ،پذیرش اشتباهات ،در نظر گرفتن
دامهای تصمیمگیری.

منابع
.0
.2
.9
.1
.5
.1

.01
.00
.02
.09
.01

سال ششم ،شماره ( 5پیاپی ،)29 :فروردین  ،5011جلد دو

.1
.8
.1

الوانی ،مهدی .)0912( .تصمیمگیری و تعیین خط مش گذاری دولتی .تهران ،نشر مدیریت ،چاپ دوم.
الوانی ،مهدی .)0981( .مدیریت عمومی .تهران ،نشر نی ،چاپ .90
بهرام زاده ،حسینعلی و مختاران ،ماهرخ .)0981( .مبانی رفتار سازمانی .تهران ،نشر کارور ،چاپ اول.
بهرام زاده ،حسینعلی و معطوفی ،علیرضا .)0988( .اصول سرپرستی سازمان و مدیریت عمومی .تهران ،نشر کارور ،چاپ
اول.
دفت ،ریچارد آل .)0985( .تئوری و طراحی سازمان .ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی .تهران ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،چاپ پنجم.
رابینز ،استیفن پی .)0981(.مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی .تهران ،نشر دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،چاپ .21
رضاییان ،علی .)0981( .مبانی سازمان و مدیریت ،تهران ،نشر سمت ،چاپ .00
رضوی خراسانی ،مریم ( .)0911تصمیمگیری و خطمشی عمومی .وبالگ شخصی
شریفزاده ،فتاح و معدنی ،جواد .)0918( .مفاهیم اساسی و پیشرفته دانش تصمیمگیری و خطمشی گذاری عمومی ،تهران،
نشر قلم همت ،چاپ سوم ،شهریور .0918
عالقه بند ،علی .)0985( .مقدمات مدیریت آموزشی .تهران :روان ،چاپ .90
ملکی ،عباس .)0911( .آشنایی با فرآیند تصمیمگیری و انواع مدلهای تصمیمگیری ،سایت مرجع علمی و اطالعرسانی
کنفرانسها.
ملک جعفریان ،روح اله ( .)0912بررسی نظریات مربوط به فرآیند تصمیمگیری و انتخاب استراتژی ،ماهنامه اجتماعی،
اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره  ،012آبان ماه 0912
هادی زاده مقدم ،اکرم و تهرانی ،مریم .)0981( .بررسی رابطه بین سبکهای عمومی تصمیمگیری مدیران در سازمانهای
دولتی ،نشریه مدیریت دولتی ،پاییز و زمستان  ،0981دوره  ،0شماره .0
هیوز ،آون .)0981( .مدیریت دولتی نوین ،ترجمه سید مهدی الوانی ،سهراب خلیلی شورینی و غالمرضا معمار زاده .تهران،
نشر مروارید ،چاپ ششم.
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دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)39 :فروردین  ،1011جلد دو

شناسایی عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد و تدوین مدل در
قراردادهای آتی سکه بورس کاالیی ایران

مهشید

برمخشاد1

تاریخ دریافت1911/12/27:
تاریخ پذیرش1011/11/91 :
کد مقاله66261 :

چکـیده
در سالهای اخیر باتوجه به اهمیت بازارهای مالی و نوسانات بازار ارز و سکه ،گسترش ابزار جدید مالی بازار آتی سکه طال
در بورس کاال با توجه به جذابیت سرمایهگذاری آن ،مورد توجه قرار گرفت .به طور کلی هدف از این ابزار جذب سرمایه
گذاری و جلوگیری از اتالف سرمایه ،باال بردن بهرهوری سرمایه بوده است و وجه مشخصه آن نیز این اسست که برای
سرمایهگذار امنیت ایجاد گردد .با توجه به اینکه مطالعات و شواهد نشان دهنده این موضوع است که بازار مشتقه از کارآیی
الزم جهت گسترش منابع از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد و همچنین در جذب سرمایهگذاران با انتظارات متنوع
ناتوان بوده است ،در این مقاله عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد مشتریان در قراردادهای آتی سکه با در نظر گرفتن
جامعه آماری شرکتهای کوچک و متوسط طی دوره زمانی  5ساله  1910-1911با استفاده از داده سالیانه مورد بررسی
قرار گرفت .دادههای این پژوهش به صورت پرسشنامهای جمعآوری و با استفاده از نرم افزار ایویوز و مدل اقتصادسنجی
ترکیبی یا پانل دیتا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به طور کلی هدف بررسی این پژوهش شناسایی عوامل
موثر بر سرمایهگذاری خرد و تدوین مدل در قراردادهای آتی سکه بورس کاالیی ایران میباشد .پس از بررسی مبانی
نظری و مطالعات صورت گرفته در این خصوص ،متغیر اعتماد مشتریان ،نیاز مشتریان ،محافظت مالی و پوشش ریسک از
جمله عوامل موثر در نظر گرفته شد .نتایج یافتههای پژوهش نشان داد از بین فرضیههای پژوهش متغیر اعتماد مشتریان،
نیاز مشتریان ،محافظت مالی و پوشش ریسک تاثیر مثبت و معناداری بر روی سرمایهگذاری داشته و متغیر اعتماد
مشتریان بیشترین تاثیر را بر روی جذب سرمایهگذاری داشته است همچنین رضایتمندی مشتریان به طور مستقیم تاثیری
بر روی سرمایهگذاری بورس کاالیی در طول دوره مورد بررسی نداشته است .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود ،با
توجه به اینکه مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است موقعیتهایی برای سرمایهگذار ایجاد شود
که در زمان نیاز نسبت به نوسان قیمتها سرمایه خود را در آینده حفاظت نماید و همچنین برای سالمت عملیات انجام
شده به وسیله نظارت آنها باعث میشود مشتریان ،بازار بورس کاالیی را همواره امنیت خاطر داشته باشند همچنین از آنجا
که داشتن اطالعات شفاف و به روز برای هر سرمایه گذار به عنوان یک نقطه قوت تلقی می گردد داشتن اطالعات دوره
ای و منظم تاثیر به سزایی بر عملکرد و تصمیم مشتریان خواهد گذاشت که پیشنهاد میشود به این نکته توجه ویژهای
داشته باشند .همچنین پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی از روش تجزیه ،سهم هر یک از عوامل اثرگذار بر روی
سرمایهگذاری خرد کاالیی ،به طور جدا مورد بررسی قرار گیرد.
واژگـان کلـیدی :پوشش ریسک ،جذب سرمایه گذاری ،اعتماد مشتریان و نیاز مشتریان

 -1دکتری مدیریت بازاریابی ،رایانامهmbarmakhshad@gmail.com ،
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در سالهای اخیر بخش عمدهای از اقتصاد کشورها را شرکتهای کوچک و متوسط )SME(1در برگرفتهاند .با توجه به این
واقعیت که در برخی از اقتصادها ،بیش از  51درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به این نوع از شرکتها بوده است ،به عنوان ستون
فقرات اقتصاد در نظر گرفته شدهاند.این نوع شرکتها در اتحادیه اروپا بیش از  11درصد شرکتها را تشکیل داده و زمینه اشتغال
 76میلیون نفر را ایجاد نموده که این میزان برابر با  67درصد اشتغال در سال  2111بوده است( .کووری)21192،
با توجه به اهمیت این نوع شرکتها در اقتصاد توجه به عوامل موثر بر سرمایهگذاری آن مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.
از طرفی آسیبپذیریهای مالی ،اقتصادی و سیاسی داخلی و جهانی ،محققین را ترغیب نموده است تا عوامل موثر بر این آسیب
پذیریها را شناسایی نمایند از مسائل مهم و یکی از دغدغههای اصلی فعاالن اقتصادی فعال در بازار سرمایه نحوه مقابله با ریسک
احتمالی است و این ریسک باعث عدم اطمینان فعالیت اقتصادی و همچنین خارج شدن فعاالن اقتصادی و ایجاد عدم اطمینانی
برای آنان گردیده است(کووی2119،و فون نویمان و مورگنسترن.)1110 .
در گام اول باید برای یک سرمایهگذار یک اطمینان خاطر برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد .از آنجایی که در سالهای
اخیر برای مقابله با نوسانات مالی ایجاد شده استراتژیهای مختلفی با توجه به شرایط حاکم بکار برده شده است و یکی از مهمترین
آنها استفاده از بازار آتی سکه طال در بورس کاال بوده است .بر اساس منطق عقالیی بودن رفتار مصرف کننده اگر مشتریان بورس
کاالیی را در نظر گرفته شوند از آنجایی که همیشه به دنبال حداکثر نمودن سود و مطلوبیت خود بودهاند و از کاالیی استفاده می-
کنند که مطلوبیت و سود آنان را حداکثر نماید ،امور مالی سنتی اظهار داشته است که انسانها منطقی عمل میکنند .آنها سعی می-
کنند با انتخاب بهترین گزینه در میان گزینههای موجود (فون نویمان و مورگنسترن )1100 ،9در زمان عدم اطمینان ،سودمندی را
به حداکثر برسانند .در زمان عدم اطمینان فرضیه بازار کارآمد به این موضوع اشاره کرده است که بازارها کارآمد هستند و قیمتها
تمام اطالعات موجود را منعکس کرده است( .فاما )01171 ،استفاده از ابزار پوشش ریسک قراردادآتی با تضمین ریسک ،تمایل و
تداوم فعالیت او را در یک بازار از طریق پاسخگویی به نیاز باال میبرد و این امر از طریق وفادار ماندن به بازار بورس کاالیی نقش
مهمی در جذب سرمایهگذاری جدید و نگهداشتن سطح سرمایهگذاری قبلی ایفا مینماید .لذا با توجه به اهمیت جذب سرمایهگذاری
خرد در شرکتهای کوچک و متوسط ،مسئله اصلی این تحقیق آن است که عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد تدوین گردد به طور
جزئی تر با توجه به مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری موجود تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری ،تاثیر اعتماد مشتریان بر
سرمایهگذاری ،تاثیر نیاز مشتریان و محافظت مالی بر سرمایهگذاری به عنوان عوامل موثر شناسایی و تدوین گردید و اثر آنان در
این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

 -2مروری بر ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری پژوهش
برای تحقق سرمایهگذاری به عنوان جریانی از کاالهای سرمایهای ،باید سه شرط تقاضای سرمایهگذاری ،عرضه وجوه ،عرضه
کاالی سرمایهای برقرار باشد .تقاضای سرمایهگذاری بدین معناست که کارآفرینان باید با مناسب تشخیص دادن فضای کسب و کار
و شرایط بازار و داشتن چشمانداز روشن از انتظارات ،بازدهیها و سودآوری مایل به سرمایهگذاری باشند به جرات میتوان گفت که
شرط اصلی تحقق سرمایهگذاری وجود تقاضای سرمایهگذاری از سمت کارآفرینان است .شرط دوم عرضه وجوه ،نتیجه تصمیم
بنگاه و مردم برای پسانداز و ذخیره استهالک بنگاه است .عرضه وجوه از سه روش) تامین داخلی)2تامین مالی از طریق قرض-
گرفتن  )9تامین مالی از طریق سهام تامین مالی میشود( .شاکری .)796-701 ،1915،به طور کلی تصمیمات سرمایهگذاری برای
عملکرد اقتصادی از دیدگاه خرد و کالن بسیار مهم است .از منظر کالن ،در یک چرخه تجاری آنها بیشترین نوسانات را در پویایی
تولید ناخالص داخلی ( )GDPبه خود اختصاص داده است و اندازه آنها به عنوان یک شاخص اصلی ،قابل توجه عملکرد اقتصادی
است از منظر خرد نیز ،سرمایهگذاری برای رشد شرکتهای فردی بسیار مهم است و با کاهش هزینههای واحد ،کارایی آنها افزایش
مییابد( .زارنوویتز.)1112 5،
به دلیل اهمیت رفتار مناسب سرمایهگذاری بر عملکرد و فرصتهای رشد شرکت ،در ادبیات تالشهای زیادی برای توصیف و
ارزیابی عوامل موثر بر آن انجام شده است .این مطالعات به طور کلی نشان دادهاند که عوامل مالی با توجه به روند سرمایهگذاری
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 -3عوامل موثر بر سرمایه گذاری خرد در بورس کاال
پوشش ریسک :مفهوم اصلی پوشش ریسک ،ترکیب سرمایهگذاریها در بازار نقدی و آتی به منظور ایجاد پرتفویی است
که نوسان موجود سرمایهگذاری را کاهش و در صورت امکان حذف نماید .این روش یکی از مهمترین روشهای مدیریت ریسک
است که مورد استقبال و مقبولیت زیادی قرار گرفته است .این استراتژی به دو روش مستقیم و متقاطع قابل استفاده بوده و به
صورتی است که در پوشش ریسک مستقیم ،از قراردادآتی خود دارایی پایه و در بخش ریسک متقاطع از قراردادآتی سایر داراییها
استفاده میشود .در خصوص موضوع پوش ریسک مطالعات زیادی صورت گرفته است .برای مثال بعد از خرید سکه بهار آزادی در
بازار نقد ،میتوان در بازار آتی بورس کاالی ایران در موقعیت فروش گرفت تا در صورت افت قیمت در بازار ،ریسک مورد پوشش
قرار گیرد ..حتی میتوان سود بیشتری از اتخاذ موقیعتهای مختلف کسب نمود .ولی در روش متقاطع برای پوشش ریسک یک
دارایی ،باید از قراردادآتی دارایی دیگر استفاده کرد .مثال برای مصون بودن در مقابل ریسک و نوسانات قیمت دالر ،باید وارد بازار
قراردادآتی سکه طال در بورس کاال شد و بدلیل ارتباط قیمت نقد و آتی سکه طال با قیمت دالر (دربازار آزاد )و همبستگی تغییرات
این دو دارایی ،میتوان با اخذ موقعیتهای مختلف در بازار آتی ریسک خود را پوشش داد( .رستمی ،زمردیان و محمدی.)1916 ،
به طور کلی در فرهنگ سرمایهگذاری یک اصل وجود دارد و آن این است که سرمایهگذار از ریسک گریزان و به دنبال کسب
بازده است .در خصوص تاثیر پوشش ریسک بر سرمایه گذاری مطالعاتی صورت گرفته است که از جمله می توان به مطالعه امیر
فامیلی( ،)1911اشاره نمود که نشان دهنده تاثیر مثبت پوشش ریسک بر گرایش به سرمایهگذاری در بازار سرمایه بوده است.
رستمی نوروز آباد ،صداقت و حبیبی ( )1910با بررسی عوامل موثر بر تمایل به سرمایهگذاری نشان دادند که امنیت سرمایهگذاری
دارای تاثیر مثبت بر تمایل به سرمایهگذاری بوده است .همچنین نتایج مطالعه اردکانی و قیری( )1910نشان داد که درک ریسک،
تمایل به سرمایهگذاری مجدد و رضایتمندی از سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد .در نهایت میتوان گفت که
درک ریسک در مکانیزم روانشناختی رفتار سرمایهگذاران نقش کلیدی بازی میکند.
محافظت مالی :امروزه امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری مهمترین شاخص توسعه یافتگی است .امنیت اقتصادی ،به کل
ویژگیها و مشخصات نهادی یک اقتصاد( شامل سازمانها ،قوانین ،آداب و رسوم و ایدئولوژی) اشاره دارد .امنیت اقتصادی را می-
توان به صورت یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب اعتماد پسانداز کنندگان و سرمایهگذاران بوده و امنیت فیزیکی افراد و
امنیت حقوقی معامالت را تضمین میکند ،تعریف نمود .تحوالت اقتصادی جهان وضعیت خاصی را در به وجود آورده است ،به
گونهای که اثر خود را بر تمامی کشورها گذاشته است .امنیت اقتصادی در دو سطح خرد و کالن مطرح است که در سطح خرد
امنیت اشتغال و درآمد را شامل میشود و در سطح کالن به امنیت سرمایهگذاری در کشور میانجامد .امنیت سرمایهگذاری چارچوب
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برای شرکتهای کوچکتر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند( .کار و کولیمانی و میشل ، 2111 ،1فازاری و هوبارد و پترسون،2
 ،1111لیو و پانگ.)2111 ،9
از آنجا که دسترسی شرکتهای کوچک به بازارهای سرمایه محدود است ،مجبور میشوند بیشتر به صندوقهای داخلی مانند
صندوق پس انداز شخصی یا وجوهی که از نزدیکان یا دوستان وام گرفتهاند ،اعتماد نمایند .از طرف دیگر ،شرکتهای بزرگ
دسترسی بهتری به بودجه خارجی (وثیقه ،اعتبار و غیره) دارند و برای ارزیابی سرمایهگذاری ،از روشهای رسمیتری مانند بودجه-
بندی سرمایه استفاده میکنند (لوکس .)2111 ،0با بیان این موارد ،برای کارایی فرآیند سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری باید همراه با
نیازهای شرکتها اجرا شود و با توانایی شرکت در جذب آنها مطابقت داشته باشد (نلسون.)2115 ،5
با این حال ،آنچه اغلب اتفاق میافتد این است که شرکتها آماده سرمایهگذاری هستند ،اما به دلیل عوامل خارجی ،فعالیت
سرمایهگذاری آنها کاهش مییابد .به نظر میرسد مهمترین عوامل خارجی تأثیرگذار و بنابراین احتماالً مانع تصمیمات سرمایه-
گذاری ،تصمیماتی هستند که مربوط به چشماندازهای اقتصاد کالن و سیاستهای پولی در یک کشور است ،که در رشد تولید
ناخالص داخلی و نرخ بهره مورد انتظار آشکار میشوند (کریم و آزمن .)2112 ،6نقش آنها چنان گسترده است که ممکن است تصور
شود آنها در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری خود بر همه شرکتها تأثیر میگذارند .از دیگر عوامل مهمی که به شدت امکان
سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد ،نقدینگی و الگوی بازپرداخت بدهی مشاهده شده در میان شرکتها است .اگر شرکتها از
تأخیر در دریافت مطالبات خود رنج ببرند ،هزینههای آنها افزایش و جذب پروژههای سرمایهگذاری جدید تا حدود زیادی کاهش
مییابد (بیالوولسکی و پروچنیاک.)2119 ،7
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نهادینه شدهای از شرایط اجتماعی ،سیاسی و حقوقی است که از طریق تقویت سرمایه اجتماعی ،اعتماد پسانداز کنندگان و
سرمایهگذاران را جلب کرده و امنیت اشتغال و درآمد به معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و
کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه میباشد .یک محیط امن اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یک
محیط با ثبات اقتصاد کالن دارد .محیط امن اقتصادی ابعاد و ارکان مهمی دارد که عبارتند از :قانون و نظم کارآمد ،ثبات معقول
اقتصاد کالن ،ثبات معقول سیاسی و از همه مهمتر اعتبار دولت در نزد سرمایهگذار (سویزی و محمدی.)1911 ،
وجود نرخ بازده تاریخی باالتر ،تمایل به ریسک را در سرمایهگذاران افزایش میدهد؛ ادراک ریسک باالتر توسط سرمایهگذاران،
تمایل به ریسک را در آنها کاهش میدهد؛ از دید سرمایهگذاران متخصص ،بین ادراک ریسک و نرخ بازده مورد انتظار رابطة
مستقیم وجود دارد؛ درحالی که از دید سرمایهگذاران مبتدی ،بین ادراک ریسک و نرخ بازده مورد انتظار هیچ نوع همبستگیای
وجود ندارد؛ سرمایهگذاران با ادراک ریسک باالتر ،حجم سرمایهگذاری پایینتری خواهند داشت؛ وجود اطالعات عملکرد گذشته در
مورد یک شرکت برای سرمایهگذاران ،مبنایی برای نرخ بازده مورد انتظار باالتر ایجاد میکند (بیرن.)2115 ،1
اعتماد سرمایهگذاران :از آنجا که ارزشمندترین دارایی هر سازمان ،اعتماد و رضایت مشتریان است ،یکی از راههای
مشتری مداری سازمان بورس ،این است که این امکان را فراهم کرده است تا تماس گیرندگان بتوانند پس از دریافت پاسخ خود از
کارشناسان مرکز ارتباط یا پس از دریافت پاسخ از سامانه گویا ،قبل از قطع تماس در نظرسنجی شرکت نمایند .در بسیاری از
خدمات که پاسخگویی آتی را به همراه خواهد داشت ،مرکز ارتباط بورس خود را موظف به ارائه کد پیگیری و اطالع رسانی پاسخ
ها به صورت سیستماتیک در آینده میداند .از طرفی عوامل متعددی در ایجاد وفاداری به یک شرکت و یا از بین بردن آن دخالت
دارند .درک این مطلب که چرا مشتریان باقی میمانند و یا چرا شرکت را ترک میکنند از اهمیت بسیاری برخوردار است .با درک
دالیل نحوه رفتار مشتریان ،مدیران میتوانند استراتژی های مناسبی را طراحی کنند و آنها را در اجرای برنامههای خود بکار
گیرند .از جمله عواملی که بر میزان وفاداری مشتریان تاثیرگذار هستند میتوان به رضایت و عدم رضایت مشتری اشاره کرد .یکی
از راههایی که مشتریان رضایت خود را نسبت به عملکرد محصول و یا خدمتی که دریافت میکنند نشان میدهند ،در وفاداری آنها
متجلی می شود (امیر شاهی و سیاه تیری.)1917 ،
از آنجایی که فعالیتهای اقتصادی ،برای تحققشان به افرادی نیاز دارند که بر رفتار آتی دیگران تکیه کنند ،در جوامعی با
اعتماد بیشتر ،این فعالیتهای اقتصادی ،هزینه کمتری را به ذینفعان تحمیل میکنند .هنجارهای مشارکت مدنی نیز از همین راه-
هایی که اعتماد بر فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد ،وارد بحث میشود .هنجارها باعث میشوند ،منافع کل که از نتایج همکاری
اجتماعی به دست میآید ،با مخارج کل فاصله زیادی ایجاد کند .به هر میزان که هنجارهای مدنی ،فرصت طلبیها را محدود می-
کنند ،هزینههای نظارت و اجرای قراردادها به کاهش تمایل دارند و بازده بسیاری از سرمایهگذاریها و مبادالت اقتصادی به این
ترتیب افزایش پیدا خواهد کرد اسالمی بیگدلی و طهرانی در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری اعتماد هر چه
سطح اعتماد سرمایهگذاران باالتر رفته است ،حجم مبادالت آنان نیز افزایش یافته است.
رضایت سرمایه گذاران :یکی از راههایی که مشتریان رضایت خود را نسبت به عملکرد محصول و یا خدمتی که دریافت
میکنند نشان میدهند ،در وفاداری آنها متجلی می شود (امیر شاهی و سیاه تیری .)1917 ،وفاداری و اعتماد مفهومی بسیار نزدیک
به هم است زمانی که سرمایه گذار به یک بازار اعتماد داشته باشد و احساس رضایت نماید رضایتمندی خود را با وفادار بودن نشان
خواهد بود .اگرچه مباحث رفتاری در دنیای سرمایه گذاری و موضوعات مالی قدمت دارد ،اما از حدود سال گذشته تاکنون شاهد
رشد و تبدیل این مباحث به یک رشتة مستقل بودهایم .ترکیدن حباب قیمتی سهام در اواخر دهة  1111در آمریکا بر اهمیت درک
رفتار غیرعقالیی سرمایهگذاران افزود و موجب رواج واژههایی نظیر انسان "نرمال" در برابر انسان "عقالیی" گردید .انسان
"نرمال" در دانش مالی رفتاری ،بیانگر توصیف رفتار واقعی انسان در تصمیمگیریهای اقتصادی است .انسانی که دارای تمایالت
و سوگیری های رفتاری است و افراد با درجات متفاوتی در معرض این سوگیریها قرار دارند ،به نحوی که برخی از آنها را به
سادگی میتوان در رفتارهای روزمرة انسان مشاهده کرد (پمپین .)1911 ،رفتار سرمایهگذاران در بورس ،نحوة تصمیمگیری،
تخصیص منابع پولی ،قیمتگذاری و ارزیابی بازده شرکتها را تحت تأثیر خود قرار میدهد .شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که
در روان شناسی انسان ریشه دارد ،باعث میشود سرمایهگذاران اشتباهاتی در شکلدهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه
رفتارهای ویژه در هنگام سرمایهگذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند (سینایی و داودی.)1911 ،
رضایت سرمایهگذاران تمایل به سرمایه گذاری مجدد را در بازار امالک و مستقالت موجب شده است .همچنین از دیدگاه
نوین ،مشتری به کسی اطالق میشود که سازمان مایل است با ارزشهایی که میآفریند ،بر رفتار وی تأثیر گذارد .امروزه ارزش
آفرینی برای مشتری در جهت تأثیرگذاری بر رفتار وی از اهمیت باالیی برخوردار شده است .منظور از ارزش آن چیزی است که
مشکلی را از مشتری برطرف نماید و نیازی را برآورده سازد (سکاران .)1911 ،از طرفی در بلندمدت ،مهمترین عاملی که عملکرد
1 Byrne
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سازمانها را تحت الشعاع قرار میدهد ،کیفیت باالی کاالها و خدماتی است که سازمان نسبت به رقبای خود عرضه میکند؛ زیرا
کیفیت خدمات ،یکی از عوامل اصلی و مهم مورد توجه در رقابت به شمار میرود (وست .)2111 ،1ظرابی( )1911به این نتیجه
رسید که رضایتمندی سرمایهگذار بر روی اعتماد سرمایهگذار و سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت میباشد .همچنین اعتماد
سرمایهگذار بر روی میل به سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت می باشد.
جدول -1خالصه مبانی نظری
موضوع
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اعتماد و سرمایه گذاری
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رضایت و سرمایه گذاری

ضرابی ()1911

تاثیر مثبت پوشش ریسک بر سرمایه گذاری

تاثیر مثبت محافظت مالی بر سرمایهگذاری
بر اساس تئوری اعتماد هر چه سطح اعتماد
سرمایهگذاران باالتر رفته است ،حجم مبادالت
آنان نیز افزایش یافته است.
رضایتمندی سرمایهگذار بر روی اعتماد سرمایه-
گذار و سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت می-
باشد .همچنین اعتماد سرمایهگذار بر روی میل به
سرمایهگذاری مجدد دارای اثر مثبت می باشد.

در این مقاله با توجه به مبانی نظری و ادبیات پژوهش سوال و فرضیه پژوهش به صورت زیر مطرح گردید:

 -4سوال پژوهش
-1آیا اعتماد مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
-2آیا رضایتمندی مشتریان (سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
-9آیا محافظت مالی بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
-0آیا پوشش ریسک بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر دارد؟
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1

پوشش ریسک و سرمایه گذاری خرد

مطالعه موجود
رستمی نوروز آباد ،صداقت و
حبیبی()1910
امیر فامیلی(،)1911
قیری()1910
قیری(.)1910
بیابوسوکی و همکاران (،)2110
اسالمی بیگدلی و طهرانی()1911
ضرابی (.)1911
کسوانی و همکاران(،)2111

نتیجه گیری

 -5فرضیه پژوهش
 -1اعتماد مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
-2رضایتمندی مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
 -9محافظت مالی بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
 -0پوشش ریسک بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.

 -6روش شناسی پژوهش
پژوهش شامل هرگونه فعالیت نظامیافته و خالق که با هدف توسعه دانش ،حل مشکالت علمی ،فنی و اجتماعی و بهبود و
اصالح روشها تعریف میشود ،میباشد .همچنین میتوان عنوان نمود که پژوهش عبارت است از بررسی نظام یافته بین پدیدهها
که روابط احتمالی موجود بین آنها بوسیله فرضیهها مورد بررسی قرار میگیرد .این پژوهش درصدد حل مسئله ای ست که به
دلیل شناسایی یک نیاز بر اساس مراحل مشخص است به عبارتی در حین دانشافزایی ،اطالعات گرد هم میآیند تا با انتخاب یک
شیوه کمک کند که بهتر بتوانیم دانش بیشتری را به این پیکره بیفزاییم  .در این راستا روش پژوهش راهی برای رسیدن به حقیقت
است .برای انجام هر پژوهش روشهایی وجود دارد که با توجه به نوع داده مورد استفاده در پژوهش و همچنین نحوه گردآوری داده
و اطالعات مورد نیاز در راستای موضوع پژوهش متفاوت است .در اکثر پژوهشهای صورت گرفته در حیطه مسائل اقتصادی،
1 West
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اجتماعی ،مالی و ...از روشهای آماری برای تجزیه وتحلیل دادهها استفاده شده است که این روشهای آماری با در نظرگرفتن
اهداف پژوهشگر از انجام آن متفاوت است.
این پژوهش از لحاظ دستهبندی به لحاظ هدف ،کاربردی است .همچنین ،روش این تحقیق بهلحاظ اجرا توصیفی بوده و از
نوع همبستگی میباشد .از آن جهت یک پژوهش را توصیفی میگویند که هدف آن توصیف شرایط و پدیده مورد بررسی است از
طرفی به این دلیل همبستگی میگویند که رابطه بین متغیرها مدنظر است .در اینگونه تحقیقات ،پژوهشگر در این پژوهش به
بررسی رابطه علت و معلولی (متغیر وابسته و متغیر مستقل) میپردازد .از نظر ماهیت پژوهش توصیفی-پیمایشی میباشد .برای
انجام این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روش میدانی و کتابخانهای ،ادبیات نظری آن با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمعآوری
شده است.
در این پژوهش برای مشخص نمودن جامعه آماری که تعداد معاملهگران بورس یا مشتریان سرمایهگذاری خرد در بازار بورس
کاال است از آمار بورس کاالیی قراردادهای آتی سکه استفاده شده است با در نظر گرفتن محدودیتهای ارائه شده جامعه آماری
پژوهش  115مورد بوده است و تعداد نمونه در نظر گرفته شده در این پژوهش از طریق فرمول کوکران برابر با  121نفر بوده است.
تعداد  121پرسشنامه توزیع شد که پرسـشنامـه مورد استفاده در این پژوهش دارای  27سـؤال اسـت .از طرفی جامعه آماری مدنظر
برای تائید مدل به روش پانل دیتا نمونه آماری  121سرمایه گذار فعال در بورس کاالیی طی دوره زمانی  1910-1911استفاده
شده است.
یک پرسشنامه پیشنهادی همیشه باید برای ایجاد اعتبار آماده باشد .اعتبار ،مقدار خطای سیستماتیک یا ساخته شده در
پرسشنامه است اعتبار یک پرسشنامه را میتوان با استفاده از یک گروه از کارشناسان مورد بررسی قرار داد که ساختار نظری را
بررسی میکنند .دو نوع روایی متعلق به پرسشنامه وجود دارد که شامل ،روایی صوری و روایی محتوا .از طرفی اعتبار پرسشنامه با
استفاده از نظرسنجی دیگری در قالب یک آزمون میدانی ایجاد میشود و بررسی میکند که چه اندازه یک معیار مطابق با
ساختارهای تجربی است .در این پژوهش برای استفاده از پرسشنامه روایی و پایایی سنجشها ،معیار ضروری در تعیین دقت و
سنجش آن است .از آنجایی که پایایی با خطای تصادفی در ارتباط است و روایی با خطای منظم و از این نظر هر چه تعداد نمونه
مورد بررسی در این پژوهش که تعداد مشتریان بورس کاالی ایران است افزایش یابد پایایی افزایش و دقت اندازهگیری باال خواهد
رفت .روایی نیز نشان دهنده صحت اندازه گیری است بر این اساس میتوان عنوان نمود که پایایی شرط الزم برای روایی است.
ضریب پایایی بین صفر و یک است که صفر نشانگر عدم پایایی و یک نشان دهنده پایایی صددرصد است(محمد بیگی و همکاران،
.)1919

 -3یافتههای تحقیق
در این قسمت به بررسی یافته حاصل از پژوهش پرداخته میشود .در تجزیه و تحلیل پانل دیتا قبل از هر چیز باید از ایستایی
متغیرها اطمنیان حاصل نمود و این موضوع با انجام آزمون ریشه واحد تحقق یافته است .نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که تمام
متغیرها به جز متغیر محافظت مالی در سطح ایستا شدهاند و تنها متغیر محافظت مالی با یکبار تفاضلگیری ایستا شده است.
جدول  -1بررسی آزمون فرض پایایی متغیرها (منبع :یافتههای تحقیق)
سطح معناداری
آماره شین
سطح معناداری
آماره لوین چو
مولفهها
101111
-9019
10111
-50012
پوشش ریسک
101111
-11055
10111
-111091
نیاز مشتریان
101217
1011
10111
-29052
اعتماد مشتریان
101111
7051
10111
-67099
رضایت مشتریان
101111
-0021
10111
-69015
سرمایهگذاری مشتریان
1079
1061
10111
5070
محافظت مالی

وضعیت
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا
در سطح ایستا نیست

در انجام آزمون پایایی دادههای پانل ،متغیرهایی پایا هستند که حداقل در دو مورد آزمونهای انجامشده سطح احتمال پایینتر
از  1/15درصد باشد .بهمنظور اطمینان از پایایی دادهها آزمونهای لوین لین چو و پسران و شین استفادهشده و نتایج این آزمون در
جدول ( )1آمده است .بر اساس نتایج حاصل ،پایایی جمعی متغیرهای مورد استفاده در سطح اطمینان  15درصد به جز محافظت
مالی تائید شده است بهدلیل اینکه سطح معنیداری کمتر از  %5است ،متغیرها طی دورهی پژوهش جز محافظت مالی در سطح پایا
بودهاند .بدین معنی که میانگین و واریانس (پراکندگی) آنها در طول زمان ثابت بوده است .تنها متغیر محافظت مالی با یکبار
تفاضلگیری ایستا شده است.
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 -1-3نتایج مدل پژوهش

 :H1ناهمسانی عرض از مبدا (دادههای تابلویی)
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول  -2فرض صفر پژوهش رد میگردد و در نتیجه مدل پژوهش مدل ترکیبی خواهد بود و
در گام بعد باید از آزمون هاسمن برای مشخص نمودن اثرات ثابت و تصادفی استفاده نمود.
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به منظور تخمین مدلهای پژوهش از تکنیک دادههای ترکیبی استفاده شده است .ضرورت استفاده از این تکنیک که دادههای
سری زمانی و مقطعی را با هم ترکیب میکند ،بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات ،باال بردن درجه آزادی ،کاهش ناهمسانی
واریانس و کاهش هم خطی بین متغیرها است .لذا تخمین مدلها با استفاده از دادههای ترکیبی طی سالهای  1910تا 1911
انجام میگیرد .آنگاه بر اساس تخمینهای به دست آمده و به کمک آزمونهای آماری  Fو  tاحتمال محاسبه شده( )p-valueو
ضریب تعیین به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.دادههای ترکیبی به یک مجموعه از
دادهها گفته میشود که بر اساس آن مشاهدات بهوسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی ( )Nکه اغلب بهصورت تصادفی انتخاب
میشوند در طول یک دوره مشخص ( )Tموردبررسی قرارگرفته باشند .این  N*Tدادههای آماری را دادههای ترکیبی یا دادههای
مقطع-سری زمانی 1میگویند .بهعبارتدیگر اگر ویژگیهای دادههای مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند،
ساختار شکلگرفته مشاهدات ،مجموعه دادههای ترکیبی یا مجموعه دادههای طولی 2نامیده میشود .به دلیل اینکه دادههای
ترکیبی دربرگیرندهی هر دو جنبهی دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی است ،بهکارگیری مدلهای آماری مناسب که
ویژگیهای آن متغیر را توصیف کند پیچیدهتر است .در روش تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی ابتدا باید یک مقطع خاص در نظر
گرفته میشود و ویژگیهای مربوط برای تمامی  Nمقطع در دوره زمانی موردنظر  Tموردبررسی قرار میگیرد (زراء نژاد و انواری،
.)1910در مدل اثرات ثابت فرض میشود که تفاوتهای فردی و یا گروهی را میتوان در جمله ثابت منعکس نمود بهعبارتدیگر
بیانگر تمامی عواملی است که بهصورت مقطعی بر 𝑡𝑖𝑌 تأثیرگذار است ولی اثر این عوامل در طول زمان ثابت است.
در ادبیات اقتصادسنجی ،اجزا خطا دربرگیرندهی اثرات عوامل یا متغیرهای مؤثر بر رفتار متغیر وابستهاند که بنا به دالیلی در
تصریح الگو لحاظ نشدهاند ازجمله این دالیل میتوان به نبود مشاهدات آماری برای برخی از این متغیرها اشاره کرد .ازجمله
جذابیتهای و تواناییهای دادههای تابلویی ،امکان لحاظ کردن اثرات عوامل و متغیرهای مشاهده نشدنی ،در الگوسازی رفتار متغیر
وابسته و تصریح مدل مربوط بهصورت الگوهای اثرات ویژه مقطعی است .آنچه سبب تفاوت میان الگوی اثرات تصادفی با الگوی
اثرات ثابت میشود ،فروض اعمال شده بر ماهیت اثرات ویژه است .برخالف الگوی اثرات ثابت که اثرات ویژه آن دارای ساختار ثابت
و معینی هستند ،در الگوی اجزا خطای ترکیبی فرض شده که اثرات ویژه دارای ماهیتی تصادفی است
آزمون اف لیمر:
ازجمله فروض مهم در این نوع الگوها نبود همبستگی بین اثرات ویژه و متغیرهای توضیحی بهکاررفته در مدل است.
برای این منظور ،از آزمون لیمر(چاو) استفاده شده است لذا آزمون فرضیهها به صورت زیر تنظیم گردید:
 :H0یکسان بودن عرض از مبدا (دادههای تلفیقی)

جدول  -2نتایج آزمون  Fلیمر

لیمرF

آماره آزمون
19/01

سطح احتمال
1/1111

در آزمون هاسمن فرض صفر اثرات تصادفی و فرض یک اثرات ثابت است .با توجه به سطح احتمال بدست آمده فرضیه صفر
پژوهش رد میگردد و در نتیجه روش مناسب روش اثرات ثابت خواهد بود.
جدول  -3نتایج آزمون هاسمن

آزمون هاسمن

آماره آزمون
20/59

سطح احتمال
1/1112

1 Time Series -Cross Section Data
2 Longitudinal Data
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در جدول  2و  9باتوجه به مقادیر  P-valueآزمون اف لیمر کمتر از  1/15میباشد ،بنابراین از روش پانل برای تخمین
معادالت استفاده شده است .همچنین مقادیر  ،P-valueآزمون هاسمن پژوهش کمتر از  11درصد است؛ لذا مدل اثرات ثابت
پذیرفته میشود .در گام سوم پژوهش به بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد مشتریان بورس کاالیی که در واقع همان
سرمایه گذاران بورس کاالیی بودند ،طی دوره  1911-1910با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل دیتا پرداخته شد در این گام به
بررسی این موضوع پرداخته شد که پوشش ریسک دارای چگونه اثری بر روی سرمایهگذاری بورس کاالیی است و کانالهای
تاثیرگذاری آن نیز مورد توجه قرار گرفت.
جدول  -4نتایج برآورد ضرایب مدل رگرسیونی
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نام متغیر
اعتماد مشتریان
رضایت مشتریان
نیاز مشتریان
محافظت مالی
پوشش ریسک
عرض از مبدا

ضریب
1025
10121
10151
1021
1010
1011

آماره t
5011
1021
9007
9011
9012
2051

انحراف معیار
10102
1011
10117
10155
10191
1092

سطح احتمال
101111
1077
101116
101112
101111
101129

جدول  -5خالصه برآورد پژوهش

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
سطح احتمال آماره F

1/10
1/19
1/56
66/71
1/1111

همانطور که نتایج جدول باال نشان میدهد متغیر اعتماد مشتریان بیشترین تاثیر را بر روی جذب سرمایهگذاری خرد در بورس
کاالیی داشته است در واقع به ازای یک واحد افزایش در اعتماد مشتریان  25واحد سرمایهگذاری و جذب آن افزایش یافته است در
واقع این افراد از طریق کالمی و بیان مزایای قراردادآتی بورس کاالیی باعث جذب مشتریان جدید شدهاند .نشان دهنده تاثیر مثبت
اعتماد مشتریان بر جذب سرمایهگذاری است .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون پانل دیتا رضایت-
مندی مشتریان به طور مستقیم تاثیری بر روی سرمایهگذاری بورس کاالیی در طول دوره مورد بررسی نداشته است .با توجه به
نتایج متغیر نیاز و پاسخگویی مشتریان نیز تاثیر مثبت بر جذب سرمایهگذاری بورس کاالیی داشته است .محافظت مالی و تضمین
ریسک سرمایهگذاران نیز تاثیر به سزایی در افزایش سرمایهگذاری داشت ،در واقع با توجه به این نتایج میتوان بیان کرد که
اطمینان سرمایهگذار و چشم انداز روشن آینده تقاضای سرمایهگذای باعث افزایش سرمایهگذاری شده است و این موضوع از تاثیر
مثبت متغیر محافظت مالی و اعتماد مشتریان به وضوح دیده میشود .زمانی هم که پوشش ریسک به عنوان یک متغیر مستقل وارد
مدل شده ،باعث افزایش سرمایهگذاری بورس کاالیی گردیده است.
در جدول  5نتایج نشان داد که میزان ضریب تعیین که نشان دهنده خوبی برازش مدل است در حد بسیار باالیی است که این
نشان دهنده خوبی برازش است اما همانطور که مباحث اقتصادسنجی نیز به این موضوع پرداخته شده است که صرفا برای خوبی
برازش یک مدل تنها نباید به میزان ضریب تعیین اتکا نمود بلکه باید میزان ضرایب معناداری و مطابقت با تئوری را در نظر گرفت
که با توجه به در نظر گرفتن این دو معیار نیز برازش مدل در حد بسیار باالیی است .میزان ضیب تعیین تعدیل شده که از تقسیم
ضریب تعیین به درجه آزادی محاسبه شده است در حد بسیار باالیی قرار دارد .آماره دوربین واتسون که یکی از مهمترین آزمون-
های خودهمبستگی در مدلهای اقتصاد سنجی است بین  1/5-2قرار گرفته است که نشاندهنده عدم خودهمبستگی در مدل است
آماره  Fنیز نشان دهنده معناداری کلی رگرسیون برآوردی است

جدول  -6خالصه فرضیه پژوهش

اعتماد مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
رضایتمندی مشتریان(سرمایهگذاران) بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد.
محافظت مالی بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد
پوشش ریسک بر جذب سرمایهگذاری خرد تاثیر معناداری دارد

تاثیر مثبت و معناداری دارد
تاثیر معناداری ندارد.
تاثیر مثبت و معناداری دارد
تاثیر مثبت و معناداری دارد

-4نتیجه گیری
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در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل دیتاپرداخته شد .به طور کلی
هدف بررسی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر سرمایهگذاری خرد و تدوین مدل در قراردادهای آتی سکه بورس کاالیی ایران
بود که پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته در این خصوص ،متغیر اعتماد مشتریان ،نیاز مشتریان ،محافظت مالی
و پوشش ریسک از جمله عوامل موثر در نظر گرفته شد و تاثیر این عوامل بر جذب سرمایه گذاری به منظور تدوین مدل مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده مطابق با انتظارات و اهداف پژوهش بدست آمد .نتایج پزوهش نشان داد که پوشش ریسک و
محافظت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایهگذاری خرد داشته است .این نتایج هم با تئوری اقتصادی سازگار است و هم
با با مطالعات محققین دیگر .همان طور که بارها بیان گردیده است سرمایهگذار به دنبال بازده سرمایهگذاری است و زمانی اقدام به
سرمایهگذاری مینماید که چشم انداز روشن در آن فعالیت وجود داشته باشد و ریسک آن حداقل باشد.
به طور کلی در فرهنگ سرمایهگذاری یک اصل وجود دارد و آن این است که سرمایهگذار از ریسک گریزان و به دنبال کسب
بازده است .در خصوص تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری مطالعاتی صورت گرفته است که از جمله می توان به مطالعه امیر
فامیلی( ،)1911اشاره نمود که نشان دهنده تاثیر مثبت پوشش ریسک بر گرایش به سرمایهگذاری در بازار سرمایه بوده است.
رستمی نوروز آباد ،صداقت و حبیبی( )1910با بررسی عوامل موثر بر تمایل به سرمایهگذاری نشان دادند که امنیت سرمایهگذاری
دارای تاثیر مثبت بر تمایل به سرمایهگذاری بوده است .همچنین نتایج مطالعه اردکانی و قیری( )1910نشان داد که درک ریسک،
تمایل به سرمایهگذاری مجدد و رضایتمندی از سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد .در نهایت میتوان گفت که
درک ریسک در مکانیزم روانشناختی رفتار سرمایهگذاران نقش کلیدی بازی میکند .این نتایج نتایج این پژوهش را تقویت مینماید.
همچنین نظریات مختلف در خصوص تاثیر عوامل رفتاری بر تمایل به سرمایهگذاری وجود دارد .در این پژوهش دو متغیر
اعتماد و رضایت مشتریان در نظر گرفته شد .نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت اعتماد مشتریان و عدم تاثیر رضایت مشتریان بر تمایل
به سرمایهگذاری بوده است.
از آنجایی که فعالیتهای اقتصادی ،برای تحققشان به افرادی نیاز دارند که بر رفتار آتی دیگران تکیه کنند ،در جوامعی با
اعتماد بیشتر ،این فعالیتهای اقتصادی ،هزینه کمتری را به ذینفعان تحمیل میکنند .هنجارهای مشارکت مدنی نیز از همین راه-
هایی که اعتماد بر فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد ،وارد بحث میشود .هنجارها باعث میشوند ،منافع کل که از نتایج همکاری
اجتماعی به دست میآید ،با مخارج کل فاصله زیادی ایجاد کند .به هر میزان که هنجارهای مدنی ،فرصت طلبیها را محدود می-
کنند ،هزینههای نظارت و اجرای قراردادها به کاهش تمایل دارند و بازده بسیاری از سرمایهگذاریها و مبادالت اقتصادی به این
ترتیب افزایش پیدا خواهد کرد اسالمی بیگدلی و طهرانی در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری اعتماد هر چه
سطح اعتماد سرمایهگذاران باالتر رفته است ،حجم مبادالت آنان نیز افزایش یافته است .با توجه به نتایج پژوهش مدل پژوهش به
صورت زیر ارائه میگردد:
تمام متغیرها به جز رضایت مشتریان تاثیر معناداری بر سرمایهگذاری خرد دارد.
پوشش ریسک
محافظت مالی
سرمایهگذاری خرد
اعتماد مشتریان
رضایت مشتریان
شکل  -1مدل پژوهش
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هر پژوهشی در دوره اجرا دچار کمبودها و نواقصی میشود .این پژوهش نیز مصون از این کمبودها و نواقص نمیباشد .برخی
از مهمترین این محدودیتها را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
الف -با توجه به اینکه در بررسی اثر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری،ازسرمایهگذاران خرد بورس کاال در پرسشنامه استفاده
شده است و از آنجایی که پرسشنامه معموال نظر افراد را مورد سنجش قرار میدهد ،ممکن است که رفتار پاسخ دهنده با عمل
ایشان یکسان نباشد که این خود یک محدودیت در پژوهش میباشد.
ب -عدم وجود مطالعه جامع مطابق با موضوع پژوهش در ایران.
ج -احتمال موفقیت(منظور نتایج بدست آمده از پژوهش و استفاده کاربردی از آن) تحت تاثیر محدودیتهای ذاتی(قضاوت
انسانی ،بیدقتی ،حواس پرتی ،خستگی) قرار میگیرد .این محدودیتها در برگیرنده واقعیتهایی هستند که ،قضاوت انسان در تصمیم-
گیریها ممکن است دچار اشتباه شود.
د -همچنین در خصوص محدودیت مکانی پژوهش ،از آنجایی که مکان مورد بررسی در پژوهش بازار بورس کاالیی و هدف
بررسی رفتار سرمایه گذاران خرد بورس کاالیی بوده است ،به همین علت نتایچ این پژوهش به بازارهای دیگر و حتی سرمایه-
گذاران به صورت معنای عام ،قابل تعمیم نمیباشد.
ه -با توجه به بازه زمانی پژوهش که طی سال  1911صورت گرفته است لذا برای استفاده در دوره و بازه های زمانی دیگر به
طور کامل قابل تعمیم نخواهد بود.

 -6نوآوری پژوهش
از آنجائی که مطالعه جامع در حیطه موضوع پزوهش صورت نگرفته است موضوع پژوهش نوآوری است.

 -7پیشنهاد پژوهش
پیشنهاد کاربردی:
الف -با توجه به تاثیر مثبت اعتماد مشتریان بر جذب سرمایهگذاری خرد ،پیشنهاد میشود که از آنجایی که در هر شرکت یا
نهادی وفادار ساختن مشتریان و به طور کلی نگاه داشتن مشتریان در هر صنف و هر بازاری تنها در جلب رضایت و اعتماد آنها
میسر خواهد بود .بنابراین تکیه بر مشتریگرایی در امر سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه که همان سرمایهگذاران خرد بورس
کاالیی در این پژوهش است ،مبتنی بر اعتماد میباشد ،یکی از الزامات برای بازار بورس کاالیی ایجاد کارگاه های آموزشی( از
جمله باال بردن سطح آگاهی سرمایهگذاران در خصوص بیانیه ریسک) ،ارائه مشاورههای مفید،ارائه خدمات مکمل ،برقراری سیستم
پاداش و جریمه  ،آمادگی جهت پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری در ارائه خدمات تکیه نمود
ب -با توجه به تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری خرد ،از آنجایی که مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش
ریسک آن است موقعیتهایی را برای سرمایهگذار ایجاد نماید که در زمان نیاز نسبت به نوسان قیمتها سرمایه خود را در آینده
حفاظت نماید .که این امر از طریق تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای بورس صورت گیرد که به عنوان پشتوانه قابل اطمینان
برای طرفین قرارداد است .و همچنین برای سالمت عملیات انجام شده به وسیله نظارت آنها باعث میشود مشتریان ،بازار بورس
کاالیی را همواره امنیت خاطر داشته باشند
ج -با توجه به تاثیر پوشش ریسک بر سرمایهگذاری خرد ،پیشنهاد میشود از آنجا که داشتن اطالعات شفاف و به روز برای هر
سرمایه گذار به عنوان یک نقطه قوت تلقی میگردد داشتن اطالعات دورهای و منظم تاثیر به سزایی بر عملکرد و تصمیم مشتریان
خواهد گذاشت که پیشنهاد می شود به این نکته توجه ویژهای داشته باشند.
د -در واقع با توجه به اینکه سرمایهگذار بر اساس تصمیمات ریسک و بازده سرمایه گذاری خود را صورت می دهد اگر پوشش
ریسک صورت گیرد سرمایه گذار با خیال راحت و آسوده سرمایه گذاری خود را صورت می دهد .پیشنهاد می شود با توجه به تاثیر
مهم متغیر ریسک و بازده قبل از هر فعالیت سرمایهگذاری ،این مورد به طور کامل برای آنان پوشش داده شود به طور مثال می-
توان برای یک سرمایه گذار حاشیه امنی ایجاد نمود که در صورت عدم سودآوری درصدی از آن قابل جبران باشد در واقع امتیازی
ایجاد شود که یک سرمایه گذار در صورت عدم کسب سود زیان هم نکند.
ه -با توجه به اینکه اعتماد و رضایت مشتری در هر فرآیند خرید و فروش و یا سایر فعالیتهای اقتصادی به عنوان دو رکن
اساسی وجود دارد برای یک سرمایهگذار امتیازی ایجاد شود که در صورت جذب سرمایهگذار جدید درصدی از سود و مزایا به آنان
اعطا شود.

پیشنهادهای آتی:
 -1پیشنهاد میشود از روش تجزیه ،سهم هر یک از عوامل اثرگذار بر روی سرمایهگذاری خرد کاالیی ،به طور جدا مورد
بررسی قرار گیرد.
 -2همچنین پیشنهاد میگردد به نقش دولت در تاثیرگذاری بر پوشش ریسک این سرمایه گذاران توجه ویژهای صورت گیرد
و در پژوهش های آتی نقش دولت به عنوان یک متغیر اقتصادی وارد مدل پژوهش گردد
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بررسی رابطه بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی
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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی
تعهد سازمانی بود .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از جهت روش ،توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است.
جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به تعداد  8811نفر بودند .حجم نمونه مطابق
جدول کرجسی و مورگان  118نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با روش معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین برنامهریزی
استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد
مستمر رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود
دارد .بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .بین تعهد مستمر و اعتماد سازمانی رابطه معنی
داری وجود دارد .بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع
انسانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه
به نقش میانجی تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی ،اعتماد سازمانی ،تعهد سازمانی
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سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

مدیریت منابع انسانی بهعنوان یکی از مهمترین وظایف عملیاتی کادر مدیریت  ،شامل طرحریزی ،سازماندهی ،نظارت و کنترل
عملیات استخدامی ،بهسازی ،نگهداری ،کاربرد نیروی انسانی و بهطورکلی برنامهریزی نیروی انسانی میباشد .نظریههای نوین در
عرصه برنامهریزی نیروی انسانی نهتنها انسان را با همه ارزشهایش ،سازمان را با همه ابعاد و عملکردش و باالخره محیط سازمان
را با همه دگرگونیها و تحوالتش مورد توجه قرار داده و لزوم قابلیت انعطافپذیری ساختارهای درونی سازمانی را برای پاسخگویی
به تغییر و تحول ضروری میداند ،بلکه به جای رفتار انفعالی در جهت کنترل تغییرات محیط ،ایجاد تغییر و نوآوری را بهصورت
فعال و تأثیرگذار بر محیط توصیه میکند(احمدی و همکاران .)8911،برنامهریزی نیروی انسانی در واقع ،پایههایی را برای تدوین
سیاستهای کلی جذب،گزینش ،آموزش ،جابهجایی ،ترفیعات و رفاه شکل میدهد و از استخدام عجوالنه نیروهایی که بهطور کامل
با نیازهای سازمان تطبیق ندارند ،آموزشهای بیهدف ،نقل و انتقاالت بیمورد و ترفیعات بیضابطه جلوگیری میکند و باعث نظم
در سازمان و تقویت نظام شایستگی و بالطبع آن ایجاد اعتماد سازمانی میگردد(میرسپاسی .)8911،با توجه به اهمیت استراتژیک
حوزه منابع انسانی در ارزشآفرینی سازمانها در فضای کسبوکار امروزی ،میتوان بیان داشت که در بین منابع سازمانی  ،منابع
انسانی باارزشترین سرمایه هر سازمانی به شمار میآید .درنتیجه یکی از عمدهترین برنامهریزیهای سازمانی،برنامهریزی
استراتژیک منابع انسانی است(جعفری نیا و راجی.)8911،
از سویی ،با گسترش پدیده جهانی سازی ،اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری
مورد توجه قرار گرفته است ،بطوری که اکثر صاحب نظران درعلوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمانها اشاره کرده
اند(خائف الهی و همکاران .)8911،مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته بهطور فزآینده اى محور مطالعه
سازمان ها گردیده است؛ زیرا برقرارى ارتباطات و تحقق همکارى میان افراد نیازمند وجود اعتماد است .اعتماد به عنوان یکى از مهم
ترین عوامل حیاتى در بسیارى از شرکت ها و سازمانهاى موفق شناخته مى شود و باعث افزایش انعطاف پذیرى و اثربخشى
سازمانى شده و در طراحى برنامهها و راهبردهاى دقیق کمک زیادى به سازمان مى کند (معینزاده میرحسینی و همکاران.)8918 ،
اعتماد یکی از موضوعات مهم در روابط انسانی و زندگی سازمانی است (یلماز.) 1111،8
از سویی دیگر ،امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونیهای پیوستهای که سازمانها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش
مدیریت به این نتیجه دست یافتهاند که مهمترین عامل در سازمانها منابع انسانی آنها میباشد و به همین دلیل توجه به رابطه
آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش مییابد .یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تعهد سازمانی کارکنان
میباشد که در تعریف آن بیان میشود که تعهد سازمانی یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری
است که از طریق آن اعضای سازمان عالقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان میدهند (شریفی و
همکاران.)8911،
در محیط پرچالش امروزه و درعرصه رقابت میان سازمانها و شرکت ها یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای
سازمانها متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت برنامهریزی منابع انسانی است .کنترل منابع مانند منابع فیزیکی ،سازمانی ،اطالعاتی و
انسانی مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند  ،در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطالعاتی به دلیل اهمیت
آن در تصمیم گیری درست از اهمیت بیشتری برخوردار هستند پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی
مناسبی داشته باشد .منابع انسانی که منبع راهبردی برای سازمانها محسوب می شود جز مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی
راهبردی است .امروزه کارکنان در سازمانهای خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان دارند ،یکی از انواع سازمانهایی که
در آنها کارکنان نقش بسیار مهمی دارند ،شرکت توزیع نیروی برق میباشد .در وضعیت کنونی با توجه به نگاه جدید به صنعت
برق و ارتقای وضعیت آن به جایگاه واقعی ،حساسیت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت توزیع نیروی برق بیشتر شده
است .مشکل نیروی انسانی در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور به عنوان مهمترین و اساسی ترین مشکل مورد
توجه قرار گرفته است ،بنابراین ایجاد اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان از طریق برنامهریزی استراتژیک مناسب
امری ضروری میباشد لذا محقق که خود جزئی از نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان میباشد درصدد برآمده
تا با بررسی برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت توزیع نیروی برق و رابطه آن با تعهد سازمانی و بالتبع آن اعتماد
سازمانی کارکنان کمک شایانی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق نماید بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارت است از :آیا بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان رابطه معنی داری وجود دارد؟

1 Yilmaz
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 -2مبانی نظری

 -1-2برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
برنامهریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی ،و به تبع آن استراتژی عبارت است از تمام امکانات الزم
برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی است .از این رو ،برنامهریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف بلندمدت
سازمانی تعیین و تصمیم گیری برمبنای روش ها ،جهت دستیابی به این اهداف را در بر می گیرد که از قبل پیش بینی شده اند .یا
به عبارتی ،تالش سازمان یافته و منظم برای تصمیم گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیت های یک
سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهند(پاساقلو .)1181،8به عقیده دوچینزو و رابینز ،)1181( 1برنامهریزی منابع
انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین میکند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند ،با چه تخصص و
مهارت هایی برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد(آل آدرسی و دارون .)1182، 9برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی
است در جهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف ،سیاست ها ازطریق بسیج،
توسعه و نگهداری منابع انسانی (آلدهایت.)1188،0

 -2-2اعتماد سازمانی

 -3-2تعهد سازمانی
تعهد سازمانی با یکپارچگی و هماهنگی فرد با سازمان تداعی می شود و به عنوان پیوند و مشارکت کارکنان در سازمان تعریف
شده است .تعهد سازمانی به معنی اینکه کارکنان در سازمان احساس امنیت می کنند ،نگرش مثبتی نسبت به آن دارند و خود را
عضوی مؤثر و متعلق به سازمان می دانند و در نتیجه تفسیر مثبتی از سازمان ارائه می دهند(عبدالهی و همکاران .)8919،بر اساس
نظر برخی از متخصصان تعهد سازمانی شامل سه بعد است :تعهد عاطفی به عنوان دلبستگی عاطفی کارکنان و پیوند و مشارکت
آنان در سازمان تعریف شده است .تعهد مستمر تمایل به ماندن در سازمان به دلیل هزینه های ترک آن و تعهد هنجاری به عنوان
احساس وظیفه یک فرد به ماندن در سازمان تعریف شده است(سبزی و مهدیه.)8919،
شعبانزاده و کاملی( )8911در تحقیقی به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی ،پرداختند
که نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد .سبزی و مهدیه ( )8919در تحقیقی به بررسی
رابطه بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه،
پرداختند که یافته ها حاکی از آن است که بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد .علیجانپور و همکاران ( )8911در تحقیقی به بررسی رابطه میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان ،پرداختند
که نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .آل آدرسی و دارون )1182(1در تحقیقی به
تعیین رابطه بین شیوه های استراتژیک مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی در لیبی ،پرداختند که نتایج نشان داد کارکنان هنگام
دریافت بهترین مدیریت استراتژیک منابع انسانی نسبت به سازمان متعهد ترند .حسن و محمود )1181(2در تحقیقی به رابطه بین
روشهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در پاکستان،پرداختند که نتایج نشان داد عملکردهای منابع انسانی بر تعهد
سازمانی کارکنان تأثیر مثبت می گذارد .پاساقلو )1181(1در تحقیقی به بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و تعهد
سازمانی از دیدگاه استراتژیک در صنعت بانکداری ترکیه،پرداخته است که نتایج نشان داد شیوه های مدیریت منابع انسانی بهطور
منفرد و منظم بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد .نیک موتاسیم 1و همکاران ( )1189در تحقیقی به بررسی رابطه بین برنامهریزی
راهبردی منابع انسانی و اعتماد سازمانی در دانشگاه های کشور مالزی پرداختند که نتایج نشان داد بین برنامهریزی راهبردی منابع
انسانی و اعتماد سازمانی در دانشگاه های کشور مالزی رابطه معنی داری وجود دارد.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

اعتماد سازمانی به عنوان احساس اطمینان کارکنان از اینکه سازمان دست به اقداماتی می زند که سودمند و یا حداقل به آنها
زیان نمی رساند ،تعریف شده است و یا ادراک جمعی کارکنان از قابل اعتماد بودن سازمانشان است(قنبری و عرفانی زاده.)8911،
اعتماد کارکنان به سازمان نشان دهندة وابستگی روانی آنها به رابطة کاری با سازمان است .اعتماد به سازمان متکی بر روشی است
که سازمان بر اساس یک روش رفتاری قابل اعتماد عمل میکند(جیانگ 1و همکاران.)1182،

1 Pasaoglu
2 Decenzo & Robbins
3 Al Adresi & Darun
4 Aldehayyat
5 Jiang
6 Al Adresi & Darun
7 Hassan & Mahmood
8 Pasaoglu
9 Nik Mutasim
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در این بخش ،با توجه به مبانی نظری و پیشینة مطالعات ذکرشده  ،مدل مفهومی پژوهش معرفی می شود که رابطه بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی را در شکل ( )8نشان میدهد:

شکل  -1مدل مفهومی

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

بر اساس مدل مفهومی شکل ( )8فرضیه های زیر تدوین شده اند:
-8
-1
-9
-0
-1
-1
-2
-1

بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تعهد مستمر و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی رابطه معنی داری
وجود دارد.

 -3روش تحقیق
این پژوهش در راستای هدفی که دارد از نوع کاربردی است ،زیرا از نتایج آن می توان در تصمیم گیری مدیران سازمانها ،به
ویژه در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان استفاده کرد .همچنین ،روش بکار رفته در این پژوهش برحسب ماهیت از نوع
توصیفی -پیمایشی است .در این روش ،پژوهشگران شرایط فعلی را بررسی می کنند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود .گرد
آوری داده ها به صورت میدانی انجام شده است ،زیرا پژوهشگران به محیط واقعی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برای
جمع آوری داده ها مراجعه کرده اند .جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به تعداد  8811نفر
بودند .حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان  118نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده
شد .ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که  81پرسش را شامل می شود .پرسش های  8تا  1مربوط به
سنجش متغیر برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی  ،پرسش های  2تا  81مربوط به سنجش متغیر اعتماد سازمانی و پرسش های
 89تا  81مربوط به سنجش متغیر تعهد سازمانی است .مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه طیف پنج گزینه ای لیکرت است که برای
گزینه کامال مخالفم  ،امتیاز یک و کامال موافقم ،امتیاز  1در نظرگرفته می شود .تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادالت ساختاری
با نرم افزار لیزرل انجام شد.

 -4تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق ،برای آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل از مدل معادالت ساختاری نرم افزار  Lisrelو برای توصیف آماری
دادههای جمعیت شناختی از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.

 -1-4آماره های توصیفی
پیش از ارائه نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش ،نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه و
توصیف متغیرهای پژوهش آورده می شود .مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده در خصوص ویژگیهای جمعیت شناختی از
نظر جنسیتی 111( ،نفر )  11درصد مرد و ( 11نفر )  81درصد زن و از نظر سطح تحصیالت ( 98نفر)  88درصد فوق دیپلم و (810
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نفر)  19درصد دارای مدرک لیسانس و ( 811نفر)  91درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر هستند .در ادامه در جدول()8
توصیف متغیرهای پژوهش مبتنی بر پارامترهای آماری ارائه می شود.
جدول  -1شاخصهای توصیف داده های تحقیق

متغیر

مینیمم

ماکسیمم

میانگین

واریانس

انحراف معیار

برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
اعتماد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
تعهد سازمانی

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

11/11
11/11
81/11
81/11
81/11
91/11

81/9211
18/0112
2/0110
1/1011
2/1111
18/1121

81/181
10/110
1/110
1/211
1/111
81/190

0/01121
0/11111
8/28121
8/10111
8/08110
9/11000

 -2-4آماره های استنباطی

جدول  -2مقادیر آلفای کرونباخ

متغیر

تعدا گویه

آلفای کرونباخ

برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
اعتماد سازمانی
تعهد سازمانی

1
1
1

1/218
1/101
1/211

تحلیل عاملی تأییدی :نتایج حاصل از تحلیل عاملی در جدول  9نمایش داده شده است.
ردیف
8
1
9
0
1
1
2
1
1
81
88
81
89
80
81
81
82
81

جدول -3مقادیر تحلیل عاملی گویههای تحقیق
گویه های تحقیق
در شرکت توزیع نیروی برق انتخاب و استخدام با دقت و حساسیت باال صورت می گیرد.
در شرکت توزیع نیروی برق خالقیت و نوآوری زیاد میباشد.
در شرکت توزیع نیروی برق شایستگی مدیران زیاد میباشد.
در شرکت توزیع نیروی برق پاداش براساس ارزیابی عملکرد گروه و فرد انجام می گیرد .
در شرکت توزیع نیروی برق کارکنان بسیار خود مدارند و کنترل زیادی بر کار آنان صورت نمی گیرد .
در شرکت توزیع نیروی برق تعهد به سازمان نزد کارکنان زیاد است.
در شرکت توزیع نیروی برق به نیازهاى کارکنان اهمیت داده می شود.
در شرکت توزیع نیروی برق حمایت اجتماعى مدیریت از کارکنان وجود دارد.
در شرکت توزیع نیروی برق تناسب بین میزان داده هاى کارکنان با ستاده هاى آنها از سازمان وجود دارد.
در شرکت توزیع نیروی برق جریان اطالعات در سازمان شفاف میباشد.
در شرکت توزیع نیروی برق قابلیت اطمینان بودن رفتار مدیریت احساس می شود.
در شرکت توزیع نیروی برق مدیران به وعده هاى خودعمل می کنند.
خیلی خوشحال می شوم که باقیمانده زندگی شغلی خود را در این سازمان سپری کنم.
شرکت توزیع نیروی برق برای من معنا و مفهوم شخصی زیادی دارد.
حتی اگر تمایل به ترک سازمان داشته باشم در حال حاضر ترک کردن آن برایم دشوار است.
یکی از دالیل اساسی ادامه کارم به این سازمان ،این است که ترک کردن آن برای من مستلزم از خود گذشتگی
قابل مالحظه ای است چون ممکن است سازمان دیگری هم منافعی را که در اینجا دارم برایم تأمین نکند.
به نظر من تغییر سازمان محل کارم به هیچ وجه کار غیر اخالقی نیست.
در صورتی که از جای دیگری کاری بهتر به من پیشنهاد شود ترک کردن سازمانم را صحیح نمی دانم.

بارعاملی
1/01
1/18
1/01
1/09
1/11
1/02
1/00
1/01
1/09
1/02
1/18
1/01
1/01
1/01
1/01

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

الف -برازش مدل اندازهگیری:
سازگاری درونی :یکی از روشهای تعیین پایایی آزمون با تأکید بر اندازه گیری سازگاری درونی ،روش ضریب آلفا کرونباخ
است .پایایی متغیرهای تحقیق در جدول  1آمده و نشان دهندة پایایی قابل قبول سنجش متغیرهای تحقیق است.

1/00
1/02
1/08

با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ در جدول  1و مقادیر تحلیل عاملی تأییدی در جدول  ،9که به ترتیب بیش از  1/2و
1/0هستند ،میتوان دریافت که گویه های تحقیق از روایی و پایایی مناسب و مطلوبی برخودار بوده اند.
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 -3-4آزمون فرضیه های تحقیق

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

برای آزمون فرضیه های تحقیق ،روابط
میان متغیرهای مستقل ،میانجی و وابسته
(متغیرهای مکنون) و نیز روابط میان این متغیرها
با مؤلفه هایی که از طریق گویهها به دست آمده
(متغیرهای آشکار) در مدل کلی معادالت
ساختاری ،در شکل  ،1نشان داده شده است.
از سوی دیگر ،جدول  1ضرایب استاندارد و
آماره  tمیان متغیرهای تحقیق را که بیانگر تغییر
در متغیرهای مکنون در مقابل هر واحد تغییر در
متغیرهای آشکار است به همراه سطح معناداری
آنها نشان میدهد .بر این اساس از آنجا که
ضریب استاندارد بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و تعهد عاطفی  1/19است ،فرضیة
اول تأیید میشود .همچنین ضریب استاندارد بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد
مستمر  1/28است ،فرضیة دوم تأیید می شود.

شکل  -2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

ضریب استاندارد بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و تعهد هنجاری  1/11است ،فرضیة
سوم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین تعهد
عاطفی و اعتماد سازمانی  1/01است ،فرضیة
چهارم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین تعهد
مستمر و اعتماد سازمانی  1/11است ،فرضیة
پنجم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین تعهد
هنجاری و اعتماد سازمانی  1/12است ،فرضیة
ششم تأیید می شود .ضریب استاندارد بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد
سازمانی  1/01است ،فرضیة هفتم تأیید می شود.
ضریب استاندارد بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش
میانجی تعهد سازمانی  1/01است ،فرضیة هشتم
تأیید می شود.
شکل  -3مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری
جدول  -4نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق

شاخص تناسب
دامنه مقبول
نتیجه

dfX²/
>9

p-value
> 1/11

RMSEA
> 1/1

GFI
< 1/1

AGFI
< 1/1

CFI
< 1/1

TLI
< 1/1

1/91

1/19111

1/18

1/10

1/19

1/11

1/11

نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول  0آمده است ،نشاندهندة برازش مدل است،چرا
که میزان  RMSEAکمتر از  1/1نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است .همچنین مقادیر ،TLI ،AGFI ،GFI ،CFI
همگی باالتر از  1/1هستند.
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جدول  -5بررسی فرضیه های تحقیق
ضریب استاندارد
فرضیه
1/19
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/28
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد مستمر رابطه معنی داری وجود دارد.
1/11
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
1/01
بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/11
بین تعهد مستمر و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/12
بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
1/01
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد
1/01
سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

آماره t
9/91
1/11
0/10
1/18
9/01
9/12
1/11

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

1/21

تایید

 -5نتیجه گیری

 -6پیشنهادهای تحقیق

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

بر اساس نتایج جدول( ،)1بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با
نتایج تحقیقات سبزی و مهدیه( ،)8919آل آدرسی و دارون ( ،)1182حسن و محمود ( )1181و پاساقلو ( )1181همسو میباشد .بین
برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و تعهد مستمر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات سبزی و
مهدیه( ،)8919آل آدرسی و دارون ( ،)1182حسن و محمود ( )1181و پاساقلو ( )1181همسو میباشد .بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و تعهد هنجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات سبزی و مهدیه( ،)8919آل آدرسی و دارون
( ،)1182حسن و محمود ( )1181و پاساقلو ( )1181همسو میباشد .بین تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد که با نتایج تحقیقات شعبانزاده و کاملی( )8911و علیجانپور و همکاران( )8911همسو میباشد .بین تعهد مستمر و اعتماد
سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات شعبانزاده و کاملی( )8911و علیجانپور و همکاران( )8911همسو
میباشد .بین تعهد هنجاری و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات شعبانزاده و کاملی()8911
و علیجانپور و همکاران( )8911همسو میباشد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد که با نتایج تحقیق نیک موتاسیم و همکاران ( )1189همسو میباشد .بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و
اعتماد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در ادامه بر اساس نتایج تحقیق ،پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می گردد:
 مسؤوالن می توانند با مشارکت دادن کارکنان در تدوین بیانیه چشم انداز سازمانی و اهداف آن ،آنان را در ترسیم چشمانداز سازمانی و نیز ارتقای تعهد به سازمان یاری دهند که در جهت تقویت تعهد عاطفی بسیار موثر میباشد.
 مسؤوالن بایستی فرصت های مشارکت کارکنان را در وظایف سازمانی چالش انگیز و دارای ارزش افزوده را فراهمآورند تا از این طریق تعهد مستمر کارکنان را بهبود دهند.
 مسؤوالن سیستم روابط با کارکنان را ،فعالیت های مدیریت استراتژیک با هدف تدوین و تقویت قراردادهای روانشناختیمیان کارکنان و کارفرما تعیین کند  ،سیستم روابط کارکنان از دامنه ای گسترده در انتخاب های مدیریت برخوردار است.
این شیوه ها بر بازده یا محصول سازمان از طریق نحوهْ کنترل و میزان پیوند کارکنان با سازمان و نیز احساس تسری
عدالت و مساوات از سوی کارکنان در داخل سازمان تحقق می یابد که منجر به بهبود تعهد هنجاری کارکنان می شود.
 ارائه بازخورد عملکرد به کارکنان ،تصحیح قضاوت های کارکنان از توانمندی های خود  ،تشویق خالقیت و بروز استعد ادهای بالقوه کارکنان میتواند سبب افزایش تعهد عاطفی و به دنبال آن بهبود اعتماد سازمانی کارکنان شود.
 اطمینان از اینکه کارکنان شغل خود را از دست نمیدهد و احساس آرامش محیط کار و احساس امنیت در موقعیت شغلیخود کنند باعث افزایش تعهد مستمر کارکنان و به دنبال آن بهبود اعتماد سازمانی کارکنان تقویت می شود.
 زمانی که کارکنان ،در هدف گذاری شغل سهیم باشند و اهداف خود را با اهداف سازمان همسو بدانند و احساس کنند کهرسیدن به اهداف سازمان به معنای رسیدن به اهداف فردی است ،با تمام وجود در جهت نیل اهداف فوق کوشش
خواهند کرد و احساس اطاعت و تبعیت کارکنان در راستای ماندن در سازمان افزایش یافته و تعهد هنجاری کارکنان و
اعتماد سازمانی کارکنان تقویت می شود.
 پیشنهاد می گردد مسئوالن به متغیر پرداخت منصفانه و کافی اهمیت زیادی داده وبا پرداخت به موقع حقوق و دستمزد بامعیار فرد موجب افزایش سطح کیفیت زندگی در نزد کارکنان شوند و باتوجه به نظریه برابری حقوق و دستمزد موجبات
انگیزش بیشتر کارکنان و تقویت اعتماد سازمانی کارکنان آنها شوند.
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Abstract

05

The purpose of this study was to investigate the relationship between strategic human resource
planning and organizational trust with respect to the mediating role of organizational
commitment. This research is applied in terms of purpose and in terms of method, descriptivesurvey and correlational. The statistical population of the study was 1180 employees of Golestan
Electricity Distribution Company. The sample size was 291 according to Krejcie and Morgan
table and simple random sampling method was used for sampling. Data analysis was performed
by structural equation method with LISREL software. The results showed that there is a
significant relationship between strategic human resource planning and emotional commitment.
There is a significant relationship between strategic human resource planning and ongoing
commitment. There is a significant relationship between strategic human resource planning and
normative commitment. There is a significant relationship between emotional commitment and
organizational trust. There is a significant relationship between ongoing commitment and
organizational trust. There is a significant relationship between normative commitment and
organizational trust. There is a significant relationship between strategic human resource
planning and organizational trust. There is a significant relationship between strategic human
resource planning and organizational trust due to the mediating role of organizational
commitment.
Keywords: Strategic human resource planning, organizational trust, organizational
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چکـیده
دولتهای مختلف در اقصی نقاط جهان ،با اتخاذ سیاستهای مالی تهاجمی ،به دنبال واکنش دهی مناسب به بحران کرونا
(کووید  )10هستند .آنها اهدافی همچون افزایش هزینههای جاری خدمات درمانی ،انتقال درآمد ،پرداختهای کمکی با
هدف افزایش سطح رفاه ،پرداخت یارانههای دستمزدی به شرکتها با هدف حفظ کارکنان و به حداقل رساندن بیکاری
کوتاهمدت را دنبال میکنند .اصوالً ایجاد یک واکنش مالی مناسب ،امری ضروری و بهموقع است .البته ماهیت
واکنشهای اتخاذی توسط دولتها ،در اقصی نقاط جهان ،کامالً متفاوت است .مقاله حاضر پس از توصیف آثار بحران
کرونا بر اقتصاد کالن جهان ،کسریهای بودجه و سطوح بدهی دولتی ،با مراجعه به دورههای تاریخی قابلمقایسه قبلی و
اتخاذ نگاه انتقادی ،واکنشهای مالی ایجاد شده در سطح جهانی را مورد ارزیابی قرار میدهد .با توجه به تحلیلهای
صورت گرفته ،این نتیجهگیری حاصل میشود که برخی واکنشهای مالی ،بیشازحد مطلوب انبساطی بودهاند و در
ساختارها و شکلهای نامناسبی متجلی شدهاند .در ادامه کار ،به مخاطرات آتی باال رفتن سطوح بدهیهای دولتی ،ناشی از
کرونا ،در سطح اقتصاد کالن تأکید میشود .مؤلفان بهعنوان نتیجهگیری بر این باور هستند که "تحریک مالی"،
بهجای"محرک مالی" ،راهکار صحیح و مناسب برای رسیدگی به آثار مالی بشدت خطرناک بحران کرونا محسوب
میشود.

واژگـان کلـیدی :بحران  ،COVID19پاسخ سیاستهای مالی ،بدهی عمومی
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یک قرن پس از اتمام آنفوالنزای اسپانیایی ،بیماری کرونا با همهگیری جهانی (پاندمی) ،نابسامانی اقتصادی را بر اقتصاد جهان
حاکم نموده است .هیچ اثر دانشگاهی ،اثر یک شوک اقتصادی ناشی از مسائل سالمت ،در این حد و از این نوع را مورد تحلیل قرار
نداده است .این شوک بدلیل دستور اجباری دولت ها ،برای بستن مرزها و تعطیلی بنگاه های تجاری پدید آمده است .شبیه ترین
حالت ،نظارت و کنترل دولت بر اقتصاد ،در دوران جنگ است .در بحران کرونا ،ویروس در جایگاه یک عامل تهاجمی غیرخودی
عمل نموده است.
بحران اقتصادی نشات گرفته از بحران کرونا (مخفف  ،)CVCدر گام نخست منجر به قطع زنجیره های تامین چین شده
است .در ادامه ،ممنوعیت های اعمالی نسبت به مسافرت بین المللی منجر به آسیب دیدن خطوط هوایی ،کشتی های تفریحی و
صنعت گردشگری شدند .در موج بعدی از ممنوعیت ها ،دولت ها دستور تعطیلی مراکز شهری و اجرای محدودیت های فاصله
اجتماعی را صادر کردند .بدین ترتیب مراکز سرگرمی ،رستورآنها و واحدهای تفریحی ،مشاغل اداری و طیف گسترده ای از صنایع
خدماتی به تعطیلی کشیده شدند .آثار منفی این تعطیلی ها ،به سایر صنایع نیز گسترش یافتند .در متون علمی و دانشگاهی ،معموالً
شوک های اقتصادی به عنوان شوک کُلی تقاضا (بحرآنهای مالی ،افت سرمایه گذاری ها ،افزایش چشمگیر صادرات) ،یا شوک
کُلی عرضه (نوسانات قیمت نفت ،تغییر در میزان بهره وری ،افزایش ناگهانی دستمزدها) ،مدلسازی و تجزیه و تحلیل می شوند .این
شوک ها اکثراً تحت تاثیر رفتارهای ناخوشایند و نامطلوب بخش خصوصی ،یا فجایع طبیعی پدید می آیند.
علیرغم تمامی این اوصاف ،بحران کرونا ،به صورت همزمان در نقش شوک عرضه و شوک تقاضا در مقیاس وسیع قرار داشت.
اقدامات عمدی دولت ها ،وقفه در زنجیره های تامین و تغییر رفتارهای خانوارها و کسب و کارها که حتی بدون تعطیلی ها نیز علنی
می شدند در شکل گیری این شرایط نقش داشته اند .عرضه کُلی به شدت کاهش یافته است (منقبض شده است) ،نخست بدلیل
اختالل در زنجیره تامین و ثانیاً بدلیل تعطیلی اجباری کسب و کارها .از سوی دیگر ،تقاضای کُل دچار افت شدید شده است .افت
درآمد ناشی از عدم اشتغال ،محدودیت های اعمالی بر میزان مصرف خانوار و افزایش عدم اطمینان نسبت به آینده ،در شکل گیری
چنین اوضاعی نقش داشته اند.
حتی در صورتی که تعطیلی های اجباری از سوی دولت به وقوع نمی پیوستند ،اقتصادهای بحران زده از همهگیری بیماری
کرونا ،در نهایت با رکود روبرو می شدند .برای مثال ،کشورهای ژاپن و سوئد ،از تعطیلی های گسترده مشابه سایر اقتصادهای
پیشرفته ممانعت به عمل آوردند ،اما اقتصادهایشان در سه ماهه منتهی به ژوئن  ،4949به ترتیب  8و  %0کوچک شدند .یک
واقعیت اقتصادی تاریخی جالب و اکثراً انکارشده این است که پس از پاندمی آنفوالنزای اسپانیایی در آمریکا ،در سال های -1049
 1041و رکود کوتاه و فراموش شده آن دوره ،از هیچگونه محرک مالی استفاده نشده است .این دوران تقریباً یک دهه قبل از رکود
عظیم بوقوع پیوسته بودند .افت تقریباً  %99تولید صنعتی آمریکا ،کاهش شاخص صنعتی داو جونز به نصف ،از دست رفتن سودهای
شرکت ها و افزایش ناگهانی عدم اشتغال ،از مشخصه های این دوران محسوب می شوند .دولت های دو رئیس جمهور آمریکا یعنی
وودرو ویلسون و وارن هاردینگ ،بجای استفاده از محرک مالی ،با ایجاد تعادل در بودجه فدرال به شرایط ناگوار واکنش نشان دادند.
بانک ذخیره فدرال نیز به جای کاهش بهره ها ،تصمیم گرفت تا نرخ های بهره را افزایش بدهد .تنها با سپری شدن  18ماه ،بحران
و رکود اقتصادی به پایان رسید [ .]1در عصر فعلی ،شرایط زمانی و ساختار اقتصادها نسبت به آن دوران بشدت دستخوش تغییر
شده اند .یک تفاوت کلیدی این است که در حال حاضر ،ادغام پذیری بین المللی اقتصادها افزایش یافته است.
بحران کرونا ،منجر به این شد که پاسخ های سریع و گسترده ای توسط دولت های اقصی نقاط جهان در دستور کار قرار
بگیرند .آنها سیاست های خاصی را برای روبرو شدن با این بحران وضع کردند .دولت ها روی اقدامات پیشگیرانه و درمآنهای
موقت تمرکز کردند .عالوه بر این واکنشهای چشمگیری در قلمروی اقتصاد کالن به اجرا گذاشته شدند .دولت ها سعی کردند از
کسب و کارهای آسیب دیده ،حمایت مالی و پولی بکنند .تمرکز اصلی این مقاله ،روی واکنشهای مالی اتخاذ شده نسبت به بحران
کرونا است.
در اقتصادهای پیشرفته ،در حال توسعه و نوظهور ،ویروس بیشترین تاثیر را روی فعالیت های شرکت های خصوصی و کارکنان
آنها بجا گذاشته است .این در حالیست که بخش دولتی کمتر دچار آسیب شده است .در حقیقت واکنشهای اتخاذی نسبت به
کرونا در چهارچوب سیاست مالی ،بدنبال تثبیت موقعیت تجاری شرکت ها هستند تا بیکاری های کوتاهمدت به حداقل برسند .بدون
تردید ،واکنش مالی ،هم از نظر کاربردی و هم با توجه به اقتضای زمانی ضروری تلقی میشود .با این وجود ،تردیدها و سواالتی
راجع به میزان انبساطی بودن واکنشهای مالی در برخی کشورها ،قرار گرفتن آنها در شکل و ساختار صحیح و منطقی بودن
پرداخت کمک های نقدی سخاوتمندانه برای ترغیب به مصرف بیشتر ،مطرح گردیده اند.
ادامه این مقاله از چنین ساختاری تبعیت می کند .بخش  ،4به بررسی اثر بحران کرونا ،در سطح اقتصاد کالن ،بر اقتصادهای
جهانی می نگرد .اثر ایجاد شده با بحرآنهای قبلی مقایسه می شوند .سپس ملزومات و آثار ایجاد شده نسبت به کسریهای بودجه

و بدهی های دولتی به بحث گذاشته می شوند .ضمناً از انواع واکنشهای مالی اتخاذ شده انتقاد میشود .سپس پیوندهای نظری
بین بدهی دولتی و رشد اقتصادی تشریح می شوند .محققان راجع به مخاطرات افزایش بدهی دولتی ،برای کُل اقتصاد یک کشور
بحث می کنند .این مقاله با ارائه توصیه هایی راجع به نحوه تدوین سیاست های مالی آتی ،بحث را به سرانجام می رسد .ضمناً از
دست اندرکاران خواسته میشود که در استفاده از محرک های مالی ،جنبه احتیاط را رعایت بکنند.

 -2تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد کالن

 -1-2عملکرد اقتصادی قبل ازکرونا
قبل از شروع پاندمی کرونا ،اقتصادهای پیشرفته رشد اقتصادی به مراتب کمتری را در مقایسه با قبل از بحران مالی جهانی
( )GFCتجربه می کردند .رشد دستمزدهای واقعی نیز در حد بسیار ضعیفی قرار داشت .یک دلیل اصلی این است که سرمایه
گذاری خصوصی در اقتصادهای پیشرفته در حد پایین و ناکافی قرار داشت .این سرمایه گذاری ها منجر به بهره برداری از آخرین
فناوری ها می شوند و بستری برای رشد بهره وری فراهم می کنند .سرمایه گذاری خصوصی پس از  ،GFCدر مقیاس جهانی در
حد ضعیفی قرار داشته است .چندین دلیل برای شکل گیری این وضعیت وجود دارند:
 -1سخت گیری بیشتر بانک ها در روند تامین مالی/
اعتباردهی به شرکتها -4 ،افزایش عدم اطمینان ناشی از
بدهی های دولتی سنگین در سطح جهانی که خود به دلیل
استفاده گسترده از محرک های مالی پس از بحران جهانی
ایجاد شده اند .بدهیهای دولتی در دوران آرامش مالی و قبل
از بحران کرونا در باالترین حد ممکن قرار داشتند .پاندمی
کرونا و پاسخ مالی  CVCدر سطح جهانی ،منجر به رشد
افسارگسیخته و هر چه بیشتر این بدهی ها شده است .از سوی
دیگر ،اقتصادهای نوظهور ،علی الخصوص کشورهای آسیایی،
نقش پُررنگی در رشد اقتصاد جهانی پس از بحران مالی جهانی
ایفا نموده اند .کشورهای چین ،هند و اندونزی ،منشا دو سوم
رشد اقتصادی جهانی محسوب می شوند [ .]9بر خالف
اقتصادهای توسعه یافته ،اقتصادهای نوظهور آسیایی از رکود
ناشی از  GFCاجتناب ورزیده اند .آنها سازگاری بهتری با
عواقب نامطلوب ناشی از گسترش بحران جهانی نشان داده اند.
در قلمروی اقتصادهای پیشرفته ،کشورهای اروپای غربی و
شکل  -1رشد اقتصادی جهان ،درصد تغییرات سالیانه
ژاپن ،به صورت دائمی رشد اقتصادی کمتر از نرخ های رشد
(ماخذ :صندوق بین المللی پول (()0202 ،IMF
اقتصادی قبل از بحران را تجربه نموده اند .رکود ناشی از
بحران کرونا اجتناب ناپذیر است ،هرچند ایجاد یک رکود بزرگ
در سطح جهانی ،بشدت غیرمتحمل است.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1511جلد دو

آخرین تالش قابل مالحظه مداخله مالی ،چیزی نیست جز واکنش دولت ها به بحران مالی جهانی در حد فاصل سال های
 .) GFC( 4919-4998طبیعی است که واکنش به پاندمی ،با رکودهای تاریخی و دوران مشقت بار قبلی مقایسه میشود .با وجود
اینکه می توان بحران کرونا و بحران مالی جهانی را به منزله شوک های خارجی (ناشی از محیط بیرونی اقتصاد) تلقی نمود ،اما
نحوه ایجاد و انتقال آنها کامالً متفاوت بوده است .بحران مالی جهانی ،یک شوک خارجی مشابه بحران مالی آسیایی در دهه
 1009بود .این بحران از طریق ارتباطات برقرار شده بین بخش های مالی و تجارت فرامرزی ،روی بخش های واقعی و مالی
اقتصاد کشورهای مختلف تاثیرگذار بود [ .]4در طول بحران مالی جهانی ،بانک های ناحیه آتالنتیک شمالی ،بازارهای بورس
جهانی ،قیمت کاالها و نیز ارزش ارزهای غیرامن دچار کاهش و فروپاشی شدند؛ اما بحران کرونا شرایط کامالً متفاوتی دارد .این
بحران یک فاجعه بهداشتی با منشا خارجی است که ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه توسط دولت ها را به همراه داشته است.
نتیجه کار ،افت چشمگیر فعالیت های اقتصادی و افزایش بیکاری است .واکنش اولیه بازارهای سهام ،افت ارزش بود ،اما این بازارها
به تدریج به ارزش سابق خود برگشت نمودند .این بازارها با توجه به تصورات سرمایه گذاران از مدت زمان ادامه دار بودن
بحرانهای بهداشتی و محدودیت های دولت بر فعالیت های اقتصادی ،دستخوش فراز و نشیب ها و نوسانات قیمت می شوند.
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شکل  -0رشد اقتصادی جهانی پیش بینی شده ،در سه ماهه اول  0212برابربا ( 122ماخذ :صندوق بین المللی پول
(()0202 ،IMF
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 -2-2رکود ناشی از تعطیلی گسترده
صندوق بینالمللی پول ( ،)4949 ،IMFتخمین زده است که تعطیلی گسترده در واکنش به کرونا ،منجر به افت  %5رشد
اقتصادی جهان میشود .ضمناً انتظار می رود در سال آینده ،شرایط مجدداً به حالت مطلوب (رشد صعودی) تبدیل بشود (شکل  1را
ببینید) .پیش بینی  IMFاین است که شرایط مالی شبیه دوران قبل از کرونا ،همچنان ادامه دار خواهد بود .پیش بینی های به عمل
آمده از ارزش بازارهای مالی نیز در همین راستا قرار می گیرند .آن دسته از پیش بینی هایی که در تضاد با اصول بنیادی علم
اقتصاد قرار می گیرند ،به هیچ عنوان مورد تایید قرار نمی گیرند .لذا پیش بینی های  ،IMFبا خطر بالقوه اندازه گیری غلط روبرو
می شوند .همانطوری که در شکل  4مشاهده میشود IMF ،فرض را بر این گذاشته است که بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط
عادی ،پس از دو دوره انقباض بوقوع بپیوندد .بدین ترتیب با نمودار شبیه  ،Vنشان داده شده در شکل  4روبرو هستیم .بر همین
اساس ،فرض بعدی این است که رکود تعطیلی های گسترده ( ،)GLRدوره زمانی نسبتاً کوتاهی را پُشت سربگذارد .در واقع حداقل
زمان مورد نیاز ،برای نامگذاری افت اقتصادی به عنوان رکود پشت سرگذاشته میشود .رکود عظیم پس از بحران مالی جهانی ،به
مراتب طوالنی تر بوده است .این دوره به طور خاص برای کشور آمریکا ،در حد  18ماه قرار داشته است.
عالوه بر این در شکل  ،1پیش بینی رشد  ،IMFبرای گروه های مختلف از کشورها به نمایش درآمده است .اقتصادهای
پیشرفته جهان ،قطعاً انقباض/کاهش رشد بیشتری را نسبت به سایر نقاط جهان تجربه خواهند کرد (به طور میانگین  .)%8در واقع
 IMFبر این باور است که برای اقتصادهای پیشرفته ،تولید اقتصادی (خروجی اقتصادی) و درآمد ،برای چند سال آینده در حد پایین
تری از یک سال قبل از کرونا قرار بگیرند .از سوی دیگر ،ماهیت رکود و احیای اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته ،با سایر نقاط
جهان فرق دارد .رکود ایجاد شده به مراتب ضعیف تر و بهبود شرایط اقتصادی به مراتب قوی تر و موثرتر خواهد بود.
چنین تصویری از رشد اقتصادی جهانی ،بر اساس سیاست های پشتیبانی کننده اقتصاد کالن ،پولی و مالی ،به واقعیت تبدیل
میشود .این سیاست ها توسط سیاست گذارانی در اقصی نقاط جهان به اجرا گذاشته میشوند .علیرغم اینکه تمرکز مقاله حاضر
روی واکنش مالی جهانی قرار دارد ،اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که بانک های مرکزی کشورهای مختلف ،سیاست های
حمایتی مالی گسترده ای را نیز به اجرا گذاشته اند .بانکهای مرکزی عضو  ،UNISONنرخ های بهره رسمی خود را ،به پایین
ترین رقم در کُل تاریخ فعالیت شان کاهش دادند .حتی در مقایسه با بحران مالی جهانی ،نرخ ها به نزدیک صفر کاهش یافتند.
برخی نرخ های رسمی نیز منفی شدند.
عالوه بر موارد فوق ،برخی بانک ها سیاست تسهیل کمی  QE -را در پیش گرفتند (افزایش نقدشوندگی سیستم مالی از
طریق خرید اوراق قرضه دولت توسط بانک مرکزی ،یا به صورت غیررسمی معادل با چاپ پول) .حتی برخی از آنها فعالیت های
 QEخود را گسترش دادند و اوراق قرضه شرکت های خصوصی را عالوه بر قرضه های دولتی خریداری نمودند .بانک ذخیره
فدرال آمریکا ،بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپایی چنین اقدامی را انجام دادند .تحلیل دقیق و موشکافانه از واکنش کُلی
ناشی از سیاست پولی ،فرای بحث های این مقاله است .با این وجود ،معتقد هستیم که انبساط پولی چشمگیر به وقوع پیوسته ،آثار
منفی بلندمدتی را بدنبال خواهد داشت .به طور خاص ،مخاطرات آتی در قلمروی اقتصاد کالن افزایش می یابند.

شکل  -3تراز مالی کُل ،درصد ( GDPماخذ :صندوق بین المللی پول (()0202 ،IMF

 -3واکنش جهانی ناشی از سیاست مالی
دولت ها با اتخاذ سیاست های مالی حاوی مبالغ مصرفی اضافه و معافیت های مالیاتی ،واکنش تهاجمی نسبت به پاندمی
اتخاذ نمودند .کسریهای تراز مالی متعاقب ،نشان می دهند که دولت های مختلف در اقصی نقاط جهان تا چه اندازه بیشتر از
درآمدهای خود خرج نموده اند .اصلی ترین منبع درآمدزایی آنان از طریق مالیات های مختلف می باشد .افزایش چشمگیر کسری
بودجه در سال  ،4949بدلیل افت دائمی درآمدهای مالیاتی ناشی از فعالیت های شرکتی ،مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
در دوران رکود ،افزایش پرداختهای جبرانی /رفاهی ناشی از بیکاری بیشتر و تدابیر حمایتی آشکار دولت ها از افراد و کسب و کار
در مواجهه با کرونا ،به وقوع پیوسته است.
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اصالح ناگهانی قیمت داراییها ،بدلیل تورم ناشی از پول بی ارزش و تورم بیشتر در کاالها و خدمات جدید ،پس از افزایش
فعالیت های اقتصادی از جمله این عوارض منفی تلقی می شوند .در برخی کشورها از جمله آمریکا و استرالیا ،واکنش ناشی از
سیاست پولی ،تفاوت زیادی با حالت بهینه داشت .بانک ذخیره استرالیا و بانک ذخیره فدرال آمریکا ،برای سالیان سال نرخ تورم
پایینی را پیش بینی کرده بودند .لذا پیش بینی شرطی آنها از تورم سال های آتی ،به شکل غیرواقع بینانه ای پایی بوده است .با
مبنا قرار دادن این تخمین ها ،فرض آنها این است که تورم های بلندمدت ،بر اساس داده های بدست آمده از بازار اوراق قرضه و
نظرسنجی ها ،برای مدت نامحدود و خیلی طوالنی پایین باقی می مانند.

 -1-3کسری بودجه به حد انفجار می رسد
تدابیر اتخاذی در سرتاسر جهان برای حمایت مالی از جمله پرداختهای کمکی اضافی به افراد ،تامین منابع الزم برای پرداخت
وام به کسب و کارهای خارجی یا کسب و کارهای فعال در صنایع /بخش های هدف گذاری شده ،کمک مالی به شرکت ها برای
حفظ کارکنان علیرغم کاهش چشمگیر یا به صفر رسیدن تقاضا برای محصوالت و خدمات و سایر اقدامات حمایتی از جمله کمک
هزینه مراقبت از کودکان ،در دستور کار قرار گرفته اند.
شکل  9نشان دهنده مقیاس انفجار در کسری بودجه جهانی ،پس از وقوع بحران کرونا است .پیش بینی  IMFاین است که
کسری مالی جهانی حداکثری نزدیک به  GDP %12جهان در سال  4949به وقوع خواهد پیوست .این کسری بودجه به اندازه
 %19نسبت به سال قبل افزایش یافته است .این رقم ،تقریباً سه برابر کسری بودجه پس از بحران مالی جهانی است .کسری بودجه
در سال  4949افت قابل مالحظه ای را طی می کند .این یعنی یک رکود عمیق کوتاهمدت و سپس بازیابی تدریجی اقتصاد را
تجربه خواهیم کرد .بخش قابل مالحظه ای از پشتیبانی مالی جهانی ،توسط اقتصادهای پیشرفته تامین میشود .کسری مالی آنها
به تقریباً  GDP %11مجموعه کشورها می رسد .این مقدار نسبت به سال قبل ،افزایش  5برابری را تجربه نموده است .از سوی
دیگر ،اقتصادهای نوظهور و کم درآمد ،فشار مالی نسبتاً کمتری را تجربه نموده اند .البته برای هر دو گروه ،میزان کسری بودجه
های ثبت شده ،به مراتب بیشتر از مقادیر متداول و تاریخی هستند.
شکل  2نشان میدهد که کاهش واقعی در کسر مالی جهانی ،پس از عبور از بدترین دوران بحران جهانی ،به مراتب کمتر از
پیش بینی های  IMFبرای کسری مالی پس از بحران کرونا است .لذا با خطر جدی عدم تحقق بخشی به چشم انداز پیش بینی
شده  IMFبرای دوران پس از کرونا روبرو هستیم .در داده های شکل های  9و  ،2یک سری اقدامات حمایتی خارج از ترازنامه
لحاظ نشده اند .از جمله مهم ترین آنها می توان به وام های رسمی و تضمین های دولتی نسبت به وام های بانکی اشاره نمود
(شکل  5را ببینید).
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شکل  -4تغییر در تراز مالی کُل – درصدی از ( GDPبحران مالی جهانی در برابر بحران کرونا) (ماخذ :صندوق بین
المللی پول (()0202 ،IMF
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شکل  -5تدابیر مالی اتخاذ شده در واکنش به بحران کرونا -بر حسب درصدی از  – GDPگروه هایی از کشورها(ماخذ:
صندوق بین المللی پول (()0202 ،IMF

حمایت دولتی کُلی پیش بینی شده توسط  IMFدر سطح جهانی ،چیزی در حدود  11تریلیون دالر آمریکا برآورد شده است.
تقریباً نصف این مبلغ به صورت کمک های غیرترازنامه ای اعطا شده است .با توجه به اینکه این وام های خارج از ترازنامه (بدهی
های شرطی دولت ها) ،تحت بازپرداخت قرار نمی گیرند ،لذا عدم تعادل مالی شرکت ها را وخیم تر می کنند .اقتصادهای پیشرفته
( ،) AEبخش عمده ای از وام های حمایتی را پرداخت می کنند .بیشتر از نصف حمایت کُلی دولت ،اینگونه فراهم میشود .از سوی
دیگر ،حمایت های دولتی در قدرت های اقتصادی نوظهور ( )EMو کشورهای در حال توسعه با درآمد کم ( ،)LIDCاکثراً در
چهارچوب ارقام ترازنامه ای قرار میگیرند.

 -2-3افزایش بدهی های دولتی
کسریهای بودجه شامل جریآنهای پولی سالیانه ای هستند که بر حجم بدهی های دولتی می افزایند .در دوران بحران مالی
جهانی ،بدهی دولتی افزایش یافت .علت این امر به افزایش کسری بودجه مربوط میشود .کاهش درآمدها و افزایش هزینههای
دولت برای مقابله با رکود دست در دست هم می دهند و کسری بودجه را افزایش می دهند [ .]2بدهی های دولتی چشمگیر در
بسیاری از کشورها ،از جمله جنوب اروپا و ژاپن ،از حدود فعلی نیز باالتر می روند .لذا قبل از ایجاد پاندمی کرونا ،بدهی های دولتی
در اقصی نقاط جهان در سطوح باالیی قرار داشتند .بدهی جهانی که به عنوان مجموع بدهی دولتی و خصوصی تعریف میشود،
قبل از بحران کرونا در باالترین رقم خود قرار داشته است .میزان بدهی های جهانی به  GDP %445رسیده بودند .این رقم %14
بیشتر از میزان بدهی های کُلی جهانی ،قبل از بحران مالی جهانی ( )4998می باشد .کشورهای پیشرفته بخش عمده ای از بدهی
جهانی را به خود اختصاص می دهند .میزان بدهی های دولتی آنها قبل از ورود به دوران بحران مالی  ،4998در سطح باالیی قرار
داشته است .کشورهای در حال توسعه در ق اره آسیا ،نقش پُررنگی در بهبود شرایط اقتصادی جهان پس از بحران مالی  4998داشته
اند .کشور چین به تنهایی مسئول تقریباً نیمی از این رشد اقتصادی بوده است (.)4918 ،IMF
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شکل  9نشان دهنده اثر اقدامات حمایتی ناشی از سیاست های مالی غیرمنتظره ،بر سطح بدهی دولتی جهانی است .از روی
این شکل می توان به وضوح مشاهده کرد که افزایش بدهی های دولتی در دوران پس از کرونا ،به مراتب بیشتر از دوران پس از
بحران مالی سال  4998است.

المللی پول (()0202 ،IMF
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شکل  -6تغییر بدهی ناخالص دولت ،درصدی از  ،GDPبحران مالی جهانی در برابر بحران کرونا (ماخذ :صندوق بین

شکل  -7بدهی ناخالص دولتی ،درصدی از (GDPماخذ :صندوق بین المللی پول (()0202 ،IMF

بدهی های دولتی در اقتصادهای پیشرفته ،منعکس کننده کسریهای مالی بزرگتر هستند ،لذا به شکل چشمگیری حجم این
بدهی ها افزایش یافتند .بدهی های دولت پس از بحران کرونا ،سه برابر از بدهیهای دولتی فقیرترین کشورها بیشتر هستند (به
شکل  1مراجعه کنید).

 -4واکنشهای سیاست های مالی تا چه اندازه ای موثر بودند؟
کینز ( ،)1099در توصیه مشهور خود ،استفاده از محرک های مالی به شکل افزایش هزینههای زیرساختی (بعدها با اسم پروژه
های عمومی مطرح شده) را ،در دوران رکود بزرگ دهه  1099توصیه نموده است .این شرایط بدلیل فروپاشی شدید بازار سهام و
سیستم بانکی پدید آمده بودند و عرضه پول در اقتصادهای صنعتی مهم ،بشدت کاهش یافته بود .این در حالیست که فعاالن
دانشگاهی ،هنوز بحث راجع به این محرک مالی را به پایان نرسانده اند .برخی بر این عقیده اند که عدم اطمینان ناشی از این طرح
برای کسب و کارها ،عمالً به طوالنی تر شدن رکود انجامیده است .به موازات این شرایط ،اقتصادها توجه امور را معطوف به
خودشان نمودند و بشدت از ساختارهای مالی حفاظت کردند [ .]5از آن زمان به بعد ،طرح های مالی کینزی بکار گرفته شده برای
پایدارسازی درآمد مالی و اشتغال ،به صورت تاریخی هزینههای مصرفی دولتی را افزایش داده اند .علت این است که هزینههای
دولتی باالتر در دوران رکود ،به ندرت پس از بهبود شرایط اقتصادی ،با کاهش هزینه ها و معکوس سازی شرایط همراه میشود
(برای بحث های دیگر به بیکر و همکاران ( ،)4919هیگز ( ،)1001تمین ( ،)1001ماکین ( )4915مراجعه نمایید).
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 -1-4محرک های مالی در برابر تسهیالت /معافیت های مالی
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در حین قضاوت راجع به واکنشهای مالی ،مهم است بین ارکان محرک های مالی و تسهیالت مالی تمایز قائل بشویم .در
واژه نامه ،محرک به عنوان چیزی که سطح فعالیت را افزایش میدهد تعریف شده است .در بحث مالی ،یک اقدام بودجه ای
اختیاری قلمداد میشود که از طریق افزایش هزینههای مصرفی دولت ،کاهش مالیات ،تحویل وجوه نقد و پرداختهای بهتر در
پوشش رفاه اجتماعی ،بدنبال افزایش سطح فعالیت های اقتصادی است .محرک های مالی ،سمت تقاضای اقتصاد را هدف فعال
سازی و تحریک قرار می دهند .انتظار این است که با باالرفتن هزینههای کُل ،هرگونه رکود اقتصادی غیرمنتظره در مقیاس کُلی را
خنثی بکند .برعکس ،تسهیالت مالی عمدتاً در سمت عرضه فعال می شوند و تولید را از طریق کاهش مالیات ها پایدار می کنند.
البته کاهش مالیات ها ،اثرات ثانویه را روی تقاضا در پی دارند و وضعیت خروجی های آتی را ببهود می بخشند .برای مثال ،کاهش
مالیات های شرکتی یا صدور مجوزهای سرمایه گذاری ،منجر به افزایش سرمایه گذاری می شوند.
اینکه تمامی واکنشهای مالی تجاری نسبت به بحران کرونا را بر اساس ماهیت کینزی و حالت های مشابه روی بحران مالی
جهانی تجزیه و تحلیل بکنیم ،کامالً گمر اه کننده است .تفاوت آشکاری بین توصیه کینزی برای هزینه کردن های مستقیم دولت و
تزریق وجوه نقد برای افزایش تقاضای کُل اقتصاد و تدابیر تسهیل مالیاتی ،برای خنثی سازی افت عرضه کُل دولتی و سپس با
کمی واسطه ،تقاضای کُل وجود دارد .لذا بخش چشمگیری از بسته های مالی اعالم شده برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا ،به
اندازه الزم اثر محرک به همراه نداشته اند .آنها سطح فعالیت اقتصادی را افزایش ندادند بلکه با حمایت از اقتصادها و زنجیره های
تامین ،خط عمر آنها را افزایش دادند .لذا بکار بردن اسم محرک مالی برای این بسته ها ،کامالً گمراه کننده است.
اصل بنیادی تدوین واکنشهای مالی به هر بحرانی ،باید در وهله نخست و اصلی از نوع تسهیل مالی باشد تا بتوان فشار
دولتی بر سمت عرضه اقتصاد را به صورت موقت کاهش داد .این بخش اکثراً از شرکت های کوچک و متوسط ساخته شده است.
کسب و کارها بیشترین شغل را در یک اقتصاد ایجاد می کنند و تصمیمات بهره وری و سرمایه گذاری برای افزایش دستمزدهای
واقعی ،باید در این حوزه ها اتخاذ بشوند .برای مثال ،معافیت های مالیاتی شرکت ها ،به منزله تسهیالت مالی برای شرکت ها
محسوب می شوند .آنها با کمک این بسته ،با افت سودآوری و اخراج کارگران مقابله می کنند .البته احتمال کمی وجود دارد که
فعالیت اقتصادی در شرایط بحران ،ارتقا پیدا بکند .از این نظر و مطابق دیدگاه مطلقاً کینزی ،محرک ها و تسهیالت مالی با یکدیگر
فرق دارند .هدف محرک ها تقویت سمت تقاضای اقتصاد ،از طریق افزایش هزینههای دولتی به شیوه های مختلف است .انتقال
وجوه نقد برای افزایش مصرف ،یک نمونه از این اقدامات محسوب می شوند.
منافع بخشودگی مالیاتی شرکت هایی که سخت ترین ضربه را از کرونا خورده اند محدود است .علت پایین تر بودن سودآوری
حاصله است .این شرایط به معنی صدور سریعتر مجوزهای سرمایه گذاری و کاهش ارزش ها است .همچنین مقررات برگشت دادن
مالیات ها به شرکت ها این حق را داده تا ادعای ضررهای مربوط به بحران کرونا ،نسبت به سودهای ملزم به پرداخت مالیات،
مطابق تخمین های سال های قبلی را مطرح بکنند و این کار توسط دولت استرالیا به کار گرفته شده است .این موارد در زمره
اقدامات تسهیل کننده با اثرگذاری بیشتر قرار می گیرند .ینکه تمامی واکنشهای مالی تجاری نسبت به بحران کرونا را بر اساس
ماهیت کینزی و حالت های مشابه روی بحران مالی جهانی تجزیه و تحلیل بکنیم ،کامالً گمراه کننده است .به طور خالصه،
هزینههای مستقیم دولتی و پرداختهای نقدی ،برای افزایش تقاضای کُل اقتصاد ،کامالً با روش های بخشش مالیات های
شرکتی ،برای مقابله با فروپاشی عرضه کُل ،طبق دستورات دولتی تفاوت دارد .بی شک ،یارانههای مستقیم و موقت دولت که به
شرکت های خصوصی برای حفظ اشتغال پرداخت میشود ،همانطوری که در چندین اقتصاد پیشرفته از جمله استرالیا ،نیوزیلند و
انگلیس بکار رفته است ،یک نمونه از تسهیالت مالی نیز تلقی میشود زیرا سمت تولید اقتصادها را هدف می گیرند .علیرغم اینکه
کمبودهایی در عملیاتی شدن این برنامه های پرداخت دستمزدهای یارانه ای وجود دارند و هزینه مالی شدیدی را ایجاد می کنند،
اما به صورت کُلی ،منطقی تر از سایر مولفه های صرفاً کینزی واکنشهای مالی ،با هدف افزایش تقاضای کُل تلقی می شوند.

 -2-4آیا محرک های مالی کارایی الزم را دارا هستند؟
هر تسهیالت مالی و هم محرک های مالی ،لزوماً به معنی بیشتر شدن کسری بودجه و باالتر رفتن بدهی های دولتی هستند.
متغیرهای مهم کینز در سطح اقتصاد کالن ،به صورت نامطلوبی از نظریه وی کنار گذاشته شده اند؛ اما دالیل اینکه چرا محرک
های مالی به صورت کُلی و پس از در نظر گرفتن اثرات بلندمدت ،منجر به کاهش و نه افزایش سطح فعالیت اقتصادی می شوند،
در همین متغیرها نهفته است .علت این است که محرک های مالی تعریف شده به صورت هزینههای دولتی بیشتر که هدفشان
افزایش تقاضای کُل است ،اثرات غیرتعادلی  /انحرافی ایجاد می کنند که نهایتاً اثرات اقتصادی مفید ناشی از آنها را خنثی می
کنند [ .]9باال رفتن هزینههای دولتی ،منجر به افزایش کسری بودجه میشود و البته سهم دولت از کل هزینه ها نیز بیشتر میشود.
البته هزینههای دولت فقط یکی از مولفه های هزینههای کُل است و همانطوری که در کتب دانشگاهی استاندارد مقطع کارشناسی
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عنوان شده است ،برای اقتصادی با بازارهای مالی بخوبی توسعه یافته و ادغام شده در سطح بین المللی ،اثرات تعدیلی در بخش
خصوصی یا صادرات رخ می دهند .در واقع بیشتر شدن کسری بودجه و ایجاد بدهی های دولتی جدید ،یا منجر به عدم قبول
سرمایه خصوصی ،یا ترغیب جریآنهای نقدی ورودی برون مرزی میشود .در این شرایط ،نرخ ارز بیشتر میشود و صادرات خالص
کاهش مییابند.
واکنش مالی به بحران مالی جهانی ،از نوع محرک کینزی بوده است .با این وجود ،شواهد دانشگاهی زیادی وجود دارند مبنی
بر اینکه محرک های مالی در اقتصادهای بازی همچون استرالیا ،خصوصاً در میان مدت یا بلندمدت شکست می خورند .علت به
هزینههای اجتناب ناپذیر تحمیل شده به اقتصاد کالن برمی گردد .این هزینه ها بدلیل باالتر رفتن نرخ های ارز ،ناشی از ورود
سرمایه ایجاد می شوند .دلیل بالقوه این است که جریان ورود سرمایه دولتی ،بیشتر از سرمایه برون مرزی است [ .]1نحوه واکنش
دهی سیاست پولی تحت این شرایط ،روی اثر سیاست پولی نفوذ دارد .یک سیاست پولی انبساطی ،می تواند افزایش نرخ ارز را مهار
بکند .در نمونه کشور استرالیا ،واکنش به کرونا ،بیشتر از نوع سیاست مالی است تا سیاست پولی ،لذا نرخ ارز به شکل قابل مالحظه
ای افزایش یافته است .این یعنی در مراحل اولیه بحران ،یک واکنش قوی تر در چهارچوب سیاست پولی برای کشور استرالیا
تضمین شده می باشد 9[ .ماکین  1[ ،]4918 -ماکین  ]4910-4919واکنش پولی استرالیا به بحران مالی جهانی بررسی میشود.

یکی از مولفه های کلیدی واکنشهای مالی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به بحران کرونا که ذاتاً از نوع محرک سنتی
کینزی است ،تزریق وجه نقد یا انتقال درآمد به خانواده ها است .حقوق های بازنشستگی و سایر دریافت های رفاهی ،خانوارها را به
مصرف بیشتر ترغیب می کنند .اینکه دولت به چه دلیلی این گزینه مالی را انتخاب می کند ،از چند جنبه سردرگم کننده است .در
وهله نخست ،این تدبیر در تضاد با محدودیت های بهداشتی دولت ،همچون توصیه ماندن در خانه یا محدودسازی خدمات و
محصوالت به موارد ضروری قرار می گیرند .ثانیاً ،با توجه به اینکه نظریه اقتصاد اذعان می کند که این پرداخت ها تک مرحله ای
و موقت هستند ،لذا این پول ها با احتمال بیشتری ،بجای مصرف شدن ،پس انداز می شوند ،اما هزینه زیادی به خزانه دولت
تحمیل میشود .از طرف دیگر ،در صورت مصرف شدن این مبالغ ،این عمالً به این معنی است که دولت ها در حال قرض گرفتن،
برای تامین مالی مصرف خصوصی هستند؛ اما هیچگونه افزایش سرمایه معادلی در ترازنامه های دولتی ثبت نمیشود .برای آن
دسته از کشورهایی که طی دهه های اخیر ،اکثراً در نقش قرض گیرنده از کشورهای دیگر قرار داشته اند ،از جمله آمریکا ،انگلیس،
کانادا ،استرالیا و نیوزیلند ،این یعنی وام گرفتن بیشتر از خارج و بدترین شدن کسری ها در حساب های جاری.

 -5بدهی دولتی و رشد اقتصادی
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 -3-4آیا انتقال وجه نقد ،در زمره سیاست های مالی موثر قرار می گیرد؟

واکنش مالی به بحران مالی جهانی ،به صورت هماهنگ در سطح جهانی که توسط کشورهای گروه  )G20( 49صورت گرفته
است ،منجر به انجام تحقیقات تجربی زیادی شده است .نتایج آنها متضاد هستند و تمرکزشان روی تخمین ابزارهای انبساط
دهنده مالی هستند [ .]8توجهات به اثرات بلندمدت کسریهای مالی قبلی و باالتر بودن بدهی دولتی بر رشد اقتصادی به ندرت
مورد توجه بو ده اند .این موارد در حال حاضر نقش اساسی برای پایدارسازی نسبت های بدهی دولتی به  GDPدر آینده پس از
کرونا دارند.

 -1-5ارتباطات نظری
چندین کانال بالقوه اقتصاد کالن ،برای اثربخشی بدهی دولتی بر رشد اقتصادی وجود دارند [ .]0در وهله نخست ،مطابق
رویکرد کالسیک مبالغ قابل وام دهی ،کسریهای بودجه که بدهی دولتی را افزایش می دهند ،تقاضا برای این مبالغ را بیشتر می
کنند .با ثابت بودن سایر عوامل ،نرخ های بهره داخلی افزایش می یابند .این شرایط سرمایه گذاری خصوصی را تضعیف می کند و
انبساط بازار سرمایه اقتصاد ،به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصاد محدود میشود .بدهی های دولتی باال که بوسیله کسری
ناسالم و هزینههای ناشی از آن ایجاد میشود ،اعتماد شرکت ها و خانوارها را خدشه دار می کنند و راجع به نحوه پرداخت بدهی
دولتی از طریق ترمیم های مالی عدم اطمینان ایجاد میشود .این شرایط مخل سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی پایدار
هستند .این یک نقص جدی در تفکر اقتصاد کالن است ،هر زمانی که اوضاع مالی ضعیف باشند ،کسریهای بودجه مالی مطابق
منطقی کینزی مطلق توجیه می شوند.
اوضاع مالی ،اسم دیگری است که برای اعتماد تجاری انتخاب شده است .هنگامی که کسریهای بودجه پس از کاهش
مصارف ناسالم خنثی می شوند (به حالت مطلوب تر می رسند) ،اعتماد تجاری افزایش می یابد .سرمایه گذاری خصوصی ،فعالیت
شغلی و بهره وری در حد باالتری قرار می گیرند .لذا رشد اقتصادی در بلندمدت نیز بهبود می یابد .از سوی دیگر ،نظریه حالت
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تعادلی ریکاردین ( )REبر این باور است که خانوارها با پس انداز کردن برای پرداخت ملزومات مالی آتی و بازپرداخت بدهی دولتی،
منجر به کاهش مصرف خصوصی می شوند [ .]19فرضیه  REکه رابطه تنگاتنگی با انگیزه احتیاطی و پس انداز پول دارد ،حاکی از
این است که خانوارها در مواجهه با کسری بودجه ،از مالیات های آتی آگاه می شوند؛ زیرا این مالیات ها برای جبران بدهی های
دولتی افزایش می یابند .آنها بجای مصرف کردن ،پس انداز می کنند .مطالعات تجربی متعدد در کشورهای مختلف و تمام سطوح
توسعه ،نشان می دهند که میزان اثر جبرانی خصوصی نسبت به پس اندازهای دولتی ،بین  9.5الی  1است [ .]11در واقع افزایش
بدهی دولتی به اندازه یک دالر ،مصرف تا حداکثر یک دالر کاهش می یابد و اینگونه خنثی میشود.
همچنین اگر خانوارها به این نتیجه برسند که انتقال های نقدی با هدف افزایش مصرف به عنوان درآمد موقت ،آنگاه پس
اندازهای خروجی برای خنثی کردن پس اندازهای دولتی کاهشی ،افزایش می یابند .این وضعیت با نگاه نظریه مصرف درآمد دائمی
سازگاری دارد (فریدمن .)1051 ،اگر پس اندازهای خروجی ،به صورت کامل پس اندازهای دولتی را خنثی بکنند ،کُل پس انداز
بدون تغییر باقی می ماند .لذا با ثابت ماندن سایر شرایط ،سرمایه گذاری خصوصی هیچ تاثیری نمی پذیرد .عدم تعادل حساب جاری
نیز در چنین وضعیتی قرار می گیرد .برعکس ،هرچقدر شرکت ها انتظار بدهی دولتی باالتر داشته باشند ،این یعنی مالیات شرکتی
هم بیشتر خواهد بود .بدلیل افزایش عدم اطمینان و تضعیف رشد آتی ،سرمایه گذاری بجای افزایش ،کاهش می یابد.
در همین راستا ،دیدگاه نابرابری بین چندنسل بیانگر این است که غیرمنصفانه است اگر نسل های آتی ،ملزم به بازپرداخت
بدهی های دولتی باشند .این حالت بدلیل میل نسل فعلی برای حفظ سطح مصرف فعلی پدید آمده است .البته این شرایط به
صورت قطعی روی رشد اقتصادی اثرگذار نمی باشند [ .]14یک ریسک بلندمدت دیگر ناشی از کسریهای بودجه عظیم مربوط به
کرونا ،این است که دولت ها به ریاضت مالی روی می آورند تا باال رفتن بدهی دولتی را مهار بکنند .بدین ترتیب هزینههای بهره
وری به اقتصاد تحمیل میشود  .در حقیقت تخصیص سرمایه به صورت غلط صورت می گیرد .انتظار این است که نسل آتی مالیات
بیشتری بپردازد که این باور ذاتاً غلط است .خطر دیگر این است که دولت ها روی بانک های مرکزی فشار می آورند تا تامین مالی
پولی را برای جبران کسری بودجه ها به اجرا بگذارند .ضمناً تمایز سازمانی بین سیاست های مالی و پولی از بین می رود و استقالل
بانک مرکزی تضعیف میشود.
در یک اقتصاد باز ،می توان از منابع خارجی برای پوشش کسری بودجه استفاده کرد .بدین ترتیب هم بدهی دولتی و هم
خارجی افزایش می یابند .پوشش این بدهی ،یعنی ک اهش درآمد ملی و کسر کردن بهره پرداختی به منابع خارجی ،از تولید خالص
ملی .بدین ترتیب درآمد خالص ملی محاسبه میشود .عالوه بر این ،هنگامی که وام دهندگان خارجی ،واکنش منفی به اقتصادهایی
با بدهی های دولتی صعودی نشان می دهند ،آنگاه صرف ریسک بهره افزایش می یابد .این شرایط ،نرخ های بهره داخلی را بیش
از پیش افزایش می دهند .مجموع بهره پرداختی به خارج بیشتر میشود و عدم جذب سرمایه در حد باالتری قرار می گیرد.
همچنین تا آنجایی که جریان سرمایه خارجی بکار رفته برای پوشش کسری بودجه ،نرخ ارز واقعی کشور قرض کننده را افزایش
بدهد ،با کاهش رقابت پذیری بین المللی و کاهش خالص صادرات روبرو می شویم .این موارد نیز رشد اقتصادی را تضعیف می
کنند .از سوی دیگر ،سرمایه گذاری های دولتی به صورت زیرساخت های دولتی موثر همچون جاده ها ،پل های بزرگراهی ،سدها،
فناوری دیجیتال ،سرمایه سهامی یک کشور را افزایش می دهند .این شرایط ،اثر مثبتی روی رشد اقتصادی می گذارند .هزینههای
دولتی تامین مالی شده با بدهی در زمینه های سالمت و آموزش ،سرمایه انسانی کارگران را ارتقا می دهند .به بیانی دیگر ،فارغ از
اینکه بدهی ها اثر مثبت یا منفی را روی رشد بلندمدت بجا بگذارند ،بحث سر این است که بدهی دولتی به چه دلیلی ایجاد شده
است .اگر بدهی های دولتی منعکس کننده پول ها و سرمایه گذاری های موثر دولتی در زیرساخت ها و سرمایه انسانی باشند ،می
توانند به رشد اقتصادی کمک بکنند .برعکس ،اگر این هزینه ها نامطلوب باشند ،آنگاه بدلیل باالتر رفتن نرخ های بهره و ارز ،رشد
اقتصادی کاهش می یابد .در حقیقت سرمایه خصوصی و صادرات خالص افت پیدا می کنند .اعتماد جامعه منفی میشود و اثرات
عدم اطمینان در سطح باالتری قرار می گیرند .در بحث واکنش مالی جهانی به بحران کرونا ،افزایش هزینههای دولتی ،اکثراً
ماهیتی غیربهینه و ناکارآمد داشته اند.

 -2-5شواهد تجربی
میزان اثربخشی بدهی های دولتی ،یک سوال تجربی مهم و دائمی است .به نظر می رسد شواهد موجود تا به امروز ،به نقش
موثر بدهی های دولتی اذعان نمی کنند .برای مثال ،چندین مطالعه در کشورهای مختلف نشان دادند که  %19افزایش بدهی
دولتی ،رشد اقتصادی را  %9.9کاهش میدهد [ .]19این اثر منفی بدین معنی است که بدهی دولتی در حالت تعادلی و بلندمدت،
نقش مثبتی در ارتقای بهره وری اقتصادی ایجاد ننموده است .برای مثال کشور استرالیا ،مطابق پیش بینی تا  %49افزایش نسبت
بدهی دولتی به  ،gdpبین سال های  4910-4918و  ،4942-4949بدلیل یک سری کسریهای مالی عظیم ناشی از پاندمی را
تجربه خواهد کرد [ .]12لذا برای دوره نسلی  49سال %9.9 ،کاهش رشد اقتصادی در سال ،منجر به این میشود که نسل آتی به
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اندازه  %19درآمد سرانه کمتری داشته باشد [ .]15عالوه بر این ،شرایط فعلی انکار کننده احتمال جدی افت اعتبار مالی و افزایش
صرف ریسک بهره ،بدلیل باالتر رفتن بدهی های دولتی هستند .تا زمانی که این موارد نرخ های بهره داخلی یک اقتصاد را افزایش
بدهند و سرمایه گذاری خصوصی را کاهش بدهند ،ضررهای درآمد مالی نیز به همان نسبت افزایش می یابند.

 -6نتیجهگیری
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دولت ها و بانک های مرکزی در اقصی نقاط جهان ،سیاست های مالی و پشتیبانی مالی باالیی را برای جبران اثرات اقتصادی
کرونا ،بکار گرفته اند .این شرایط به صورت حجم انبوهی از نقدینگی ،باال رفتن مصارف دولتی ،بخشودگی های مالیاتی و وجوه
نقدی منتقل شده برای جبران وقفه ناگهانی اقتصادی متجلی شده اند .سازمآنهای دولتی ،چنین محدودیت هایی را روی
اقتصادهای کشورهای خود اعمال نموده اند .بدین ترتیب اقدامات سمت عرضه ،برای حمایت از کسب و کارها و اشتغال ،به امری
ضروری تبدیل شده اند .به طور خاص باید به سیاست تسهیل پولی و حمایت اعتباری اضطراری از شرکت ها اشاره نمود.
عالوه بر این ،سیاست های پرداخت حقوق های بیشتر (یارانه ای ،کمکی) که در استرالیا ،آمریکا ،انگلیس ،نیوزیلند و سنگاپور
انجام شده اند ،در زمره سیاست های سمت عرضه هستند و هدفشان پایدارسازی کسب و کارها و حفظ اشتغال می باشد .این
سیاست ها ،تدابیری نوآورانه و بشدت پُرهزینه ،در قلمروی سیاست های مالی محسوب می شوند .همچنین این خطر وجود داردکه
چنین حمایتی ،بسادگی در فاصله گرفتن اجتناب ناپذیر نیروی کار از شرکت های نامطلوب تاخیر بیاندازد و فشار مربوطه به مالیات
پرداخت کنندگان فعلی و آتی تحمیل بشود .عوارض جانبی واکنشهای سیاست مالی به کرونا ،منجر به کسری بودجه های عظیم
در اقصی نقاط جهان شده اند و بدهی های دولتی از قبل فزاینده را ،بیش از پیش افزایش داده اند .باال رفتن سطوح بدهی های
دولتی ،اعتبار ملل را تهدید می کند ،فشار بر نرخ های قرض دهی را افزایش میدهد و زمینه را برای شکل گیری یک فشار تورمی
رو به جلو و توقف ناپذیر مهیا می سازد .در غیاب اصالحات بودجه ای الزم ،بدهی های دولتی همچنان افزایش می یابند .پس از
بحران مالی جهانی ،باال رفتن بدهی دولتی ،بشدت به افزایش بدهی کُل کمک نموده است .باال رفتن بدهی دولتی ،عدم اطمینان را
افزایش میدهد؛ بنابراین مجبوریم مالیات ها را در سطح فعلی حفظ بکنیم ،یا در کمال تاسف ،درآمد بر مالیات و شرکت را افزایش
بدهیم .این موارد به نوبه خود ،بهره وری و سرمایه گذاری آتی را تضعیف می کنند.
برای تضمین اینکه اثر منفی باال رفتن بدهی دولتی بر رشد اقتصادی ،در آینده وخیم تر نخواهد شد ،مدیریت صحیح و
محتاطانه بدهی ها ،یک ضرورت جدی تلقی میشود .دولت هایی که باید کماکان قرض بگیرند ،باید تضمین بکنند که بدهی های
دولتی بیشتر  ،در تناظر با افزایش کیفیت مصارف دولتی قرار می گیرند .هدف این است که سرمایه فیزیکی یا انسانی ملت ،یا هر دو
مورد ،در مسیر صعودی قرار بگیرند .از سوی دیگر ،چشم انداز خوبی برای تقویت جایگاه سازمآنها و روش های بودجه ای ،به
منظور کاهش و به حداقل رساندن ریسک های مالی وجود دارد .باال بردن درآمدهای مالیاتی ،یکی از گزینه هاییست که دولت ها
به کمک آن سریعاً به شرایط پس از بحران پاسخ می دهند و کسریهای بودجه را کاهش می دهند .ضمناً مسیر افزایش بدهی
های دولتی خنثی میشود .اصالحات اقتصادی ،یک بحث مالی دائمی ،اکنون در مواجهه با چالش های مالی ناشی از کرونا ،به یک
موضوع خیلی مهم تبدیل شده است.
سیستم های مالیاتی در اکثر اقتصادهای بازار محور ،اثرات مهمی روی بازدهی اقتصادی و عدالت ادراکی بجا می گذارند.
بازدهی اقتصادی موضوع مهمی است ،زیرا زمینه را برای رفاه بیشتر تعداد زیادی از شهروندان مهیا می سازد .عدالت ،مفهومیست
که تعریف دقیق آن کار دشواری است .البته در انجام اصالحات مالیاتی موفق و جامع ،باید حتماً به این موضوع توجه نمود .ادامه
افزایش محرک های مالی در بسته های مالی آتی ،برای ترغیب به افزایش سطح کُلی مصارف ،با خطر جدی تضعیف عملکرد
اقتصادی آتی روبرو میشود .همین وضعیت در دوران پس از بحران مالی جهانی نیز ظهور نموده است .ذهنیت مالی "هر اقدامی که
الزم باشد انجام بشود (بدون توجه به نتایج)" ،همانند این است که بدون توجه به آینده ،هرچقدر دلتان خواست خرج بکنید؛ اما
تجربه به ما می گوید که هر موقع افزایش بودجه به ذهن سیاست گذاران خطور می کند ،قطعاً در آینده تاوانش را اقتصاد کالن
پرداخت خواهد کرد.
این مقاله این دیدگاه را مطرح می کند که اقدامات تسهیل مالی اتخاذ شده توسط دولت هایی در اقصی نقاط جهان که سمت
عرضه اقتصادها را هدف گیری می کنند ،نسبت به اقدامات صورت گرفته در چهارچوب محرک های مالی ،با هدف افزایش تقاضای
کُل برتری دارند .این تسهیالت مالی ،ابزار مناسبی برای خنثی کردن بیکاری کوتاهمدت محسوب می شوند .البته هنوز معلوم نیست
که با افزایش دائمی بدهی های دولتی ،اثربخشی در بلندمدت در چه سطحی باقی می ماند .این موضوع به نوبه خود ،موضوع جالبی
برای انجام تحقیقات آتی محسوب میشود.
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چکـیده
امروزه سازمانها با تغييرات سریع و گستردهای در محيط سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،تكنولوژیكي و اقتصادی روبهرو
ميشوند .هرچه زمان به جلوتر ميرود ،با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدایش نيازها و چالشهای نوین ،سازمانها
پيچيدهتر و اداره آنها دشوارتر ميشود .در این دنيای پررقابت که سازمانها برای بقا بایستي توان رقابتي خود را تقویت
نمایند ،مدیران برای پيشبرد اهداف سازماني بهتر به هوش سازماني نياز دارند تا بتوانند با اتكای به آن ،عملكرد خود و
سازمان را بهبود بخشند .هوش سازماني یكي از منابع اصلي رقابتپذیری سازمانهاست .هوش سازماني توانایي بالقوة
سازمان برای گردآوری اطالعات مرتبط محيطي و تبدیل این اطالعات به دانشي سودمند ميباشد که باعث ميشود
اطالعات برونسازماني در دسترس سازمان قرار گيرد .هوش سازماني نشان دهندة ظرفيت سازمان برای یكپارچهسازی
توانایيهای ذهني سازمان بهمنظور تحقق رسالتهای سازمان است .بنابراین بر مدیران و رهبران سازمانها ضروری
خواهد بود که با دید جدیدی به سازمان بنگرند و آن را موجودی زنده بدانند .شناخت و یادگيری مستمر از مهمترین اجزای
هوش سازماني به شمار ميرود و قسمتي مهم از هوش سازماني نيز به فرآیند نوسازی یادگيری در درون سازمان
اختصاص دارد .بنابراین مسئله هوش سازماني ميتواند در این مهم کمک شایاني به مدیران کرده و آنها را قادر سازد تا با
توجه به حافظة سازماني خود پاسخگوی نيازها و مشكالت و عكسالعمل بهموقع به تغييرات محيطي باشند.

واژگـان کلـیدی :هوش سازماني ،مدیریت ،رقابت ،محيط سازمان ،ظرفيت سازمان.

 -1دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد کرمانشاه،
دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)saeedshahbazi@yahoo.com -
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75

 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1011جلد دو

ميتوان گفت که هر چيزی پيوسته در حال تغيير است و سازمانها بهعنوان نظامهای اجتماعي باز همواره تبلور دیدگاهها و
رویكردهای فكری زمان خود بودهاند .ازاینرو ،آنها متناسب با تغييرات محيط به دگرگوني ،اصالح ساختار و روی آوردن به
فلسفههای جدید همت ميگمارند تا بتوانند پاسخگوی نيازهای محيط باشند و به بقای خود ادامه دهند (ميرسپاسي و افقهي،
 .)2912همانگونه که در دنيای انساني و در حيات پرتالطم بشری انسانهایي موفق و کارآ خواهند بود که دارای هوشي سرشار
باشند .بيتردید این انسانها با بهرهگيری از هوش خدادادی خود خواهند توانست بر مسائل و مشكل زندگي خود فائق آیند .قطعاً در
دنيای سازماني نيز وضع به همينگونه خواهد بود ،بهویژه اینکه هر چه زمان جلوتر ميرود با توجه به پيشرفت علوم و فنون و
پيدایش نيازها و چالشهای نوین ،سازمانها نيز پيچيدهتر و اداره آنها دشوارتر ميشود این معنا زماني پراهميت خواهد شد که
بپذیریم در هر سازمان امروزی افزون بر منبع عظيم و خالق انساني هوشمند ،دستگاههای هوشمندی نيز در فرآیند عملكرد
سازمانها نقشي مؤثر ایفا ميکنند (زارعي .)2918 ،از آنجایي که یک شرکت هرچقدر هم خوب کار کند باز هم باید از فعاليت های
مقاصد رقيبان خود آگاه شود و لذا با توجه به این شرایط کسب هوش سازماني یكي از الزامات غير قابل انكار برای اغلب شرکت
هاست تا بتواند از طریق کسب و تجزیه و تحليل اطالعات و همين طور افزایش دانش و ایجاد آگاهي بر قابليت های خود بيفزایند
و در پرتو این دانش است که تصویر کاملي از وضعيت فعلي و آتي صحنه رقابت در پيش روی مدیران نقش مي گيرد تا بتواند با
تصميم گيری های سریع و به موقع موجبات رشد و توسعه سازمان خود را فراهم سازند (عليپور شيرسوار و مقدم.)7129 ،2
در دنيای پيچيده کنوني ،مدیران یک سازمان بهمنظور دستيابي به اهداف و برنامههای سازمان خود و همچنين رشد و بقاء در
محيط متالطم امروزی ،نيازمند ویژگيهای خاصي ميباشند که هوش سازماني 7یكي از مؤلفههایي است،که مدیران عصر حاضر
بایستي دارا باشند تا با کسب دانش عميق نسبت به همه عوامل محيطي ،باعث هوشمندی سازمان باشند و در نتيجه آن ،بهتر بتواند
سازمان تحت هدایت خود را در دنيای متالطم و رقابتي مدیریت کنند (مختاری بایع کالیي و همكاران.)2919 ،
متالطم بودن محيطهای کسبوکار و با توجه به اینكه سازمانها باید فرصتهای جدید را کشف و از آنها به نحو احسن
استفاده کنند هوش سازماني با امكان ایجاد بينش استراتژیک ،تغيير گرایي ،کاربرد دانش و ایجاد روحيه و فناوری اطالعات و
ارتباطات در سازمان این امكان را فراهم ميکند تا نوآوری و ریسک و پيشگامي در سازمان به وجود بياید و درنتيجه سازمان بهتر
بتواند خودش را با تغييرات محيط هماهنگ کند .به بيان بهتر این کارکنان با ضریب هوشي باال هستند که خالقيت و نوآوری را در
سازمان افزایش ميدهند ،بنابراین هوش سازماني در یک سازمان بسيار مهم و ضروری است (تيموری و همكاران.)2911 ،
نداشتن مهارت اجرایي ،جنگهای اداری ،مبارزات سياسي در همه سطوح ،نبود هدایت ،سازماندهي نامطلوب ،قوانين و
رویههای نامناسب ،همه همپيمان ميشوند تا از بهکارگيری همه توان مغزی یک مؤسسه که برای آن هزینه شده است ،جلوگيری
کنند .چيزی که به آن حماقت دستهجمعي گفته ميشود ،ممكن است انسانهای خيلي باهوش و برای انجام کارهای بزرگ توانمند
باشند ،اما نيروی جمعي مغز آنها به هدر ميرود (جعفری و فقيهي.)2988 ،
هوش سازماني به سازمان ها کمک مي کند تا اطالعات و مهارت های مهم را ،که به عنوان حافظه سازماني محسوب مي
شوند و به طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود دارند ،شناسایي ،انتخاب ،سازماندهي و منتشرکنند .این امر سازمان را به
صورت کارا و مؤثر برای حل مسائل یادگيری ،برنامه ریزی راهبردی و تصميم گيری های پویا قادر مي سازد .هوش سازماني بر
شناسایي دانش و ارائه آن تأکيد مي ورزد ،به روشي که بتوان آن را به صورت رسمي به اشتراک گذاشت و در نتيجه ،دوباره از آن
استفاده کرد (ميرسپاسي و افقهي.)2912 ،
امروزه با اطمينان کامل ميتوان ادعا کرد که شناسایي و استفاده از هوش سازماني ميتواند قدرت رقابتپذیری سازمان را
افزایش دهد و از دیگر سازمانها متمایز نماید (قره و همكاران .)2912 ،نتيجه چنين بحثي موفقتر شدن سازمان در محيطش
ميباشد (شاهين و فخيمي آذر .)2911 ،به خصوص اینكه هرچه زمان به جلوتر مي رود؛ با پيشرفت علوم و فنون و پيدایش نيازها و
چالش های جدید ،سازمان ها پيچيده تر و اداره آنها نيز مشكل تر مي شود .اهميت این نكته ،زماني آشكار خواهد شد که بپذیریم
در سازمان های امروزی ،عاوه بر منبع عظيم انساني هوشمند و خالق فن آوری هوشمند نيز در فرآیند عملكرد سازمان ها ،نقش
مؤثری ایفا مي کنند (شيری و همكاران.)2919 ،

 -2تاریخچه و تعاریف هوش سازمانی
در شرایط متالطم و پيچيده استفاده از ظرفيت هوشي کليه کارکنان سازمان به منظور پيش بيني و برنامه ریزی در جهت دفع
تهدیدات و مخاطرات احتمالي و نيز استفاده از فرصت های محيطي ضروری مي باشد .این رویكرد که در ادبيات حوزه مدیریت
1 Alipoorshirsavar & Marzbanmogadam
2 Organizational Intelligence
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تحت عنوان هوش سازماني مطرح گردیده است با بررسي هوشمندی سازمان یعني توانایي سازگاری و قابليت انطباق با محيط،
چشم انداز ،یادگيری و به کارگيری دانش ،ساختار و عملكرد سازماني ،روحيه ،فناوری اطالعات و ارتباطات و حافظه سازماني و با
تمرکز بر توانایي ها و برنامه ریزی برای برطرف نمودن ضعف ها ،کارایي و اثربخشي سازمان را ارتقا مي بخشد (جعفری و فقيهي،
.)2988
2
اولين بار هوش سازماني در سال  2117توسط ماتسودا در مقالهای با عنوان "هوش سازماني ،اهميت آن بهعنوان یک فرایند و
فرآورده" مطرحشده است .ماتسودا هوش سازماني را ترکيبي از دو عامل هوش انساني و هوش ماشيني ميداند و به پنج جزء
تقسيم مينماید :شناخت سازماني ،حافظة سازماني ،یادگيری سازماني ،ارتباط سازماني و تعقل سازماني (متيو و همكاران.)7111 ،7
اگرچه هوش در ابتدا با افراد مرتبط شده است ،بعضي نویسندگان به مفهوم سازی و اندازه گيری آن در سطحي جمعي پرداخته
و این پدیده پيچيده را از دیدگاه های متفاوت تعریف کرده اند .طبق نظریه هوش چندگانه ،هوش سازماني مجموعه ای از توانایيها
و بهره گيری از آن هاست که اجازه مي دهد سازمان پویایي خودش را حفظ کند (ميرزاده و همكاران.)2911 ،
امروزه سازمانها با شرایط دائماً متغيری در محيط اقتصادی ،فني ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مواجه هستند .واکنش
موفقيتآميز و پویای سازمانها به توانایي آنها در ارائه اطالعات مرتبط و یافتن بهموقع راهحل مناسب برای مشكالت فرا روی
آنها بستگي دارد .با توجه به این امر ،توجه نظریهپردازان سازماني ،بر طراحي توانایيهای فكری سازمان و از جهتي دیگر بر
یكپارچگي فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي متمرکز است و نتيجه این روند ،مفهوم جدیدی در تئوری سازماني است که از آن
بهعنوان هوش سازماني یاد ميشود (سيميچ.)7118 ،9
هوش سازماني را ميتوان بهعنوان یكي از انواع هوش شناختي در نظر گرفت که با هوش هيجاني مرتبط است .ازاینرو به
لحاظ تئوریكي ،احتماالً هوش سازماني ميتواند از طریق چندین سازوکار مكمل به بهبود عملكرد کمک نماید (مرجاني و سهيلي
پور.)7127 ،0
به عنوان یک مفهوم نظری ،مي توان از هوش سازماني به عنوان یكي از مهم ترین مفاهيم در نظریه های سازمان یاد کرد.
هوش سازماني به عنوان توانایي یک سازمان در حل مسائل سازماني تعریف مي شود .تمرکز این مفهوم بر یكپارچگي توانایي های
انساني و فني برای حل مسائل است و اگر بخواهيم دقيق تر صحبت کنيم باید بگویيم که هوش سازماني شامل کليت و تماميت
اطالعات ،تجربه ،دانش و درک مسائل سازماني است (آلبرخت.)7119 ،8
سازمانها بهعنوان ماشين ،ارگانيسم و یا هوشمند ميتوانند مورد توصيف قرار گيرند لذا نگاه به نظامهای نظارتي بهعنوان
نظامهای زنده و هوشمند ،توصيف این سازمانها را به واقعيت نزدیکتر ميکند (حاجي احمدی قمي.)2910 ،
هوش سازماني ظرفيت و قابليت یک سازمان برای خلق دانش و استفاده از آن برای سازگاری راهبردی با محيط است .هوش
سازماني شبيه بهره هوشي  1IQدر انسان است (عليپور شيرسوار و مقدم.)7129 ،
هوش سازماني را استعداد و ظرفيت سازمان در انتقال قدرت ذهني اش و تمرکز این قدرت ذهني در تحقق رسالت سازمان
تعریف مي کند .وی هوشمندی سازماني را در یک جمله کوتاه خالصه مي کند :هوشمندی سازماني عبارتست از موفق شدن
سازمان در محيطش .هوش سازماني معيار کمي برای کارآمدی سازمان در انتشار اطالعات ،تصميم گيری و اجرا مي باشد  .بهره
هوشي سازمان ها نيز همانند بهره هوشي افراد قابل اندازه گيری است .سازمان های با هوش ،توان ذهني خود را نيز همانند توان
فيزیكيشان افزایش مي دهند (پيری.)7111 ،2
آلبرخت جهت موفقيت در کسبوکار به داشتن سه عامل انسان هوشمند ،تيمهای هوشمند و سازمانهای هوشمند اشاره
ميکند .وی عنوان ميکند هنگاميکه افراد باهوش در یک سازمان جمع ميشوند بهسوی کندذهني و کمهوشي جمعي گرایش پيدا
ميکنند .او برای پاسخگویي و جلوگيری از کندذهني گروهي ،از عنوان هوش سازماني استفاده ميکند .آلبرخت هوش سازماني را
ظرفيت یک سازمان برای به حرکت درآوردن تمام توان فكریاش برای تمرکز بر روی دستيابي به مأموریتش تعریف کرده است
(آلبرخت .)7119 ،به نظر ميرسد دیدگاه آلبرخت ،یكي از جامعترین دیدگاههای موجود پيرامون هوش سازماني است.
اغلب این تعاریف عمومأ بر تعریف هوش انساني متمرکز هستند ،اما مفهوم هوش مي تواند در حوزه های مختلفي به کار برده
شود؛ مثالً درکسب و کار ،ماشين ها و امثال آنها .اغلب صنایع امروزی نسبت به ساختارهای اطالعاتي حساس هستند به طوری که
تعریف هوش مي تواند شامل جمع آوری اطالعات هم باشد .هوش از این منظر یک فرآیند است و نتيجه آن ایجاد قابليتي مي باشد
1 Matsuda
2 Matthew & et al
3 Simic
4 Marjani & Soheilipour
5 Albrecht
6 Intelligence Quotient
7 Piri
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که مي تواند به شكل هوش بر مبنای توانمندی این فرآیندها ،اندازه گيری شود .عالوه بر تحليل هوش از نظر چگونگي جمع آوری
داده ها و اطالعات ،مي توان به اخطارهای پيش از موعد و تسهيل برنامه ریزی و یا تصميم گيری در توسعه آینده نيز اشاره کرد.
پيشرفت های ایجاد شده در زمينه مطالعه هوش فردی تأثير مهمي در شكل گيری مفهوم نوین هوش سازماني داشته است .بر
اساس این مطالعات ،سازمان ها مي توانند برای سازگار کردن بيشتر افراد خود با محيط از هوش سازمان استفاده کنند؛ چرا که
هوش سازماني یک فرآیند آزمایشي و علمي است که بر موفقيت ها و یا شكست های سازمان نيز تأکيد دارد (گلين.)2111 ،2
تحقيق پيرامون هوش بهعنوان مفهومي جذاب و شگفت ،بهجز روانشناسي ادراکي و فردی در بسياری از رشتههای دیگر نيز
موردتوجه قرارگرفته است .یكي از رشتههایي که به این موضوع پرداخته و عالقه فزایندهای به آن دارد ،ادبيات مرتبط با توسعه
سازمان و مدیریت است .با وجود توجهات بسيار زیاد ،این مفهوم کماکان در توسعه دانش سازماني مبهم ميباشد (جندقي و
همكاران.)2911 ،
با وجود دیدگاه های متفاوت ،بسياری از نویسندگان بر یک تعریف مفهومي موافق اند مبني بر این که آنچه هوش دارد دارای
ویژگي های زیر است:
 ظرفيت پردازش اطالعات ،یادگيری و حل مسئله؛ توانایي انطباق با محيط و شكل دهي مجدد آن؛7
 توانایي فهم احساسات ،تفكرات و رفتارهای افراد و عمل کردن به طور مناسب بر مبنای آن (آکگان و همكاران ،.)7112

 -3مؤلفههای هوش سازمانی
کالكان )7118( 9برای هوش سازماني سه مؤلفه در نظر ميگيرد:
 .2ظرفيت فرآیند اطالعات؛
 .7توانایي انطباق؛
0
 .9هوش هيجاني جمعي (کيستي و همكاران .)7122 ،
همانگونه که در دنيای انساني و در حيات پرتالطم بشری ،انسانهای موفق کساني هستند که استعدادهای سرشار و هوش
باالیي دارند ،قطعاً در دنيای سازماني نيز وضع چنين است؛ بهویژه در عصر حاضر هر چه زمان جلو ميرود به دليل پيشرفت علوم و
فنون و پيدایش چالشها و نيازهای جدید ،سازمانها نيز پيچيدهتر و اداره آنها برای تبعيت از تغييرات خواهد بود (آلبرخت.)7119 ،
بر همين اساس آلبرخت هفت مؤلفه برای هوش سازماني در نظر ميگيرد که عبارتاند از:
 .2چشمانداز استراتژیک :به قابليت خلق ،استنتاج و بيان هدف یک سازمان اطالق ميشود عالئم کليدی چشمانداز
استراتژیک شامل داشتن گفتمان استراتژیک در سازمان ،بررسي محيط کسبوکار ،بازبيني استراتژیک ساالنه ،داشتن
پيشنهاد ارزشمند در قبال بازار ،بيانيه هدایت ،کاربرد بيانيه مأموریت و ارتقاء مدیران آینده ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .7سرنوشت مشترک :زماني که تمام یا اکثر افراد در سازمان درگير کار شدند و هدف مشترکي دارند و ميدانند که رسالت
و مأموریت سازمان چيست آنها ميتوانند بهطور همافزایي برای رسيدن به چشمانداز عمل نمایند (آلبرخت.)7119 ،
 .9ميل به تغيير :ميل به تغيير و تحول نيازمند این نكته است که با همه تغييراتي که برای تحقق چشمانداز استراتژیک
الزم است سازگار باشد عالئم کليدی ميل به تغيير شامل بهبود مستمر فرآیندها ،حمایت از نوآوری ،حمایت از بهبود
انجام کار ،اجازه پرسيدن ،حداقل بوروکراسي ،پذیرش اشتباهات توسط مدیران و ایجاد فضای تغيير ميباشد .ميل به
تغيير ،داشتن توانایي مواجهه با چالشهای غيره منتظره ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .0روحيه :منظور از روحيه ،داشتن روحيه و انرژی الزم بهمنظور موفق شدن ميباشد در یک سازمان باروحيه پائين،
کارکنان به ميزان اصولي و منطقي به شغل و وظيفهشان عمل مينمایند .عالئم کليدی روحيه شامل کيفيت زندگي
کاری ،سهم مدیریت در روحيه کارکنان ،احساس افتخار در سازمان ،تالش فوقالعاده کارکنان ،فرصتهای شغلي،
نگرش مدیران به شغل و الگوی تعهد مدیران ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .8اتحاد و توافق :بهطورکلي اتحاد و توافق به معنای کمک قوانين و ابزارهای سازمان به موفق شدن ميباشد بدون یک
سلسله قوانين جهت اجرا در حيطه آن ،هر گروهي در ادامه کار دچار مشكالت فراوان و اختالفنظر خواهد شد .عالئم
کليدی و اتحاد و توافق ،شامل ساختار مناسب ،حمایت سياستها از رسالت ،تسهيل فرآیندهای کسبوکار ،بهبود
1 Glynn
2 Akgun & et al
3 Kalkan
4 Kesti & et al
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 -4دیدگاه های هوش سازمانی
با در نظرگرفتن پيشينه کلمه هوش در ادبيات عامه ،علمي و سازماني و نيز تعدد رویكردها و نظریه های علمي ارائه شده در
این زمينه و از طرفي ،عدم وجود تعریفي دقيق ،شفاف یا نظریه ای کامل و جامع در این حوزه ،لذا چالش های بنيادین درخصوص
این مفهوم نو سازماني و زمينه های تحقيقاتي آن آشكار است ،هم چنين از جمله مسائل تحقيقاتي در این حوزه مي توان به عدم
تعيين رویكرد معرفت شناختي در اکثر تحقيقات هوش و به خصوص هوش سازماني اشاره کرد .بنابراین ،محقيقن در این بررسي
مي کوشند برای تكميل ادبيات این موضوع براساس تعاریف ابعاد معرفت شناختي موجود در ادبيات موضوع با تقسيم بندی نظریه
های ارائه شده در سه گروه شناختي ،رفتاری و عاطفي -اجتماعي برای شناسایي و رتبه بندی مؤلفه های بعد رفتاری و عاطفي-
اجتماعي در بانک های تجاری در بخش ميداني تحقيق گامي هر چند کوچک بردارند (کریمي و همكاران.)2918 ،
هوش سازماني در سازمان های پيچيده امروزی برآیند و ترکيبي از دو هوش فعال انساني و هوش مصنوعي ماشيني خواهد بود
که بي تردید مدیران سازمان ها برای پویایي و افزایش کارایي خود راهي جز بهره گيری از این دو جریان هوشمند نخواهد داشت.
سازمان و سازمان یافتگي جزء جدانشدني زندگي ما هستند .افراد بيش تر عمرشان را در سازمان ها یا در رابطه با سازمان ها سپری
مي کنند و این موضوع نشان دهنده اهميت جایگاه سازمان ها در دنيای کنوني است (حسين زاده و ناصری.)7112 ،9
انواع دیگری از هوش نيز در سازمان ها مطرح شده است؛ از جمله هوش فني که بيانگر توانایي سازمان برای پردازش دانش و
اطالعات رایانه ای است و به این ترتيب در تعامالت سازمان های امروزی دارای اهميتي بسيار زیاد است .از سوی دیگر ،هوش
انساني یا هوش افرادی که در سازمان مشغول فعاليت هستند نيز مهم تر از هوش فني است .موفقيت در به کارگيری فناوری
اطالعات به هوش انساني وابسته است که شامل مهارت های هوش انساني یعني تفكر موجز ،بصيرت قياسي و هوشياری نظری
است .بنابراین هوش سازماني را مي توان از دو دیدگاه مورد توجه و بررسي قرار داد (ملک زاده و همكاران:)2917 ،
-2هوش سازماني به عنوان یک فرآیند :وقتي هوش سازماني به عنوان فرآیند مورد توجه قرارگيرد بيانگر پيچيدگي های
تقابلي ،تجمعي و هماهنگي با هوش انساني و فني درون یک سازمان است .پيچيدگي تقابلي هوش سازماني نشان دهنده رابطه
ميان انسان و مؤلفه های فني سازمان است .تجمعي بودن هوش سازماني به صورت سلسله مراتبي نمود مي یابد و شامل دانش
سطح فردی ،گروهي و سازماني است .هماهنگي در نگاه به هوش سازماني به عنوان یک فرآیند ،دارای نقشي مهم و محوری
نسبت به ابعاد فرآیندی متقابل و تجمعي است .هوش سازماني به عنوان یک فرآیند دارای پنج مؤلفه اساسي است :حافظه سازماني،
دانش سازماني ،یادگيری سازماني ،ارتباطات سازماني ،نتيجه گيری سازماني (ملک زاده و همكاران.)2917 ،
-7هوش سازماني به عنوان نتيجه یک فرآیند یا حالت ،بيانگر کليت و جامعيت قسمت ها و بخش های ساختار یافته و جهت
دار اطالعات است .هوش سازماني که در چنين وضعيتي توليد شود باید برای توانمند شدن توانایي های سامانه های اطالعاتي و
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سيستمهای اطالعاتي ،ارتباط سيستمهای اطالعاتي و خلق ارزش برای مشتری ،انتقال مسئوليت تا پائين ترین سطح
سازمان و همراستایي مأموریتهای بخشي ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .1کاربرد دانش :تقریباً فعاليت هر سازماني شدیداً به دانش کسبشده ،تصميمهای درست آني ،قضاوت ،ذکاوت و حس
مشترک شایستهساالری افراد ،خود بهاندازه صحت اطالعات کاربردی که در هر دقيقه با ساختار سازمان عجين شده،
وابستگي دارد ،با نگاهي فراتر از تحوالت جاری فنآوری اطالعات در راستای مدیریت دانش ،کاربرد دانش مرتبط
است .بهطورکلي کاربرد دانش ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،دانش و فرزانگي را شامل ميشود (آلبرخت.)7119 ،
 .2فشار عملكرد :در یک سازمان هوشمند هر یک از مجریان بایستي موضع اجرایي خاص خود را داشته باشند ،عالئم
کليدی فشار عملكرد شامل درک انتظارات توسط کارکنان ،ارتباط مدیران به خاطر اهدا ،حل مشكالت اجرایي کارکنان
توسط مدیران ،عدم ترقي مدیران ضعيف ،دریافت بازخورد توسط کارکنان درباره عملكردشان ،احساس کارکنان از مفيد
بودن کارشان و ترقي کارکنان بر اساس شایستگي ميباشد .درمجموع فشار عملكرد به مفهوم جدی بودن در مورد آنچه
انجام ميدهيم ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
گونيا و کوه )7111( 2برای هوش سازماني سه بعد را در نظر گرفتهاند:
 .2هوش فني و تحليلي؛
 .7هوش ادراک شيوههای حل مسائل؛
 .9هوش زمينهای (هالل.)7111 ،7

1 Gonyea & Kuh
2 Halal
3 Hoseinzadeh & Naseri
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حل مسائل سازمان به شكل مناسب مورد استفاده قرار گيرد .دانش و مدیریت دانش ،نمي تواند جدای از فرآیند یادگيری سازماني به
هدایت هوش سازماني منجر شود .این شبكه از روابط متقابل ،تعریف آنها را مشكل مي سازد ،ولي این مزیت را دارد که بياني جامع
از فرآیند های پيچيده ای که در سطح سازماني صورت مي گيرد ،ارائه کند .تعامل ميان ذخایر و جریان دانش به سختي مي تواند
چنين بيان شود؛ زیرا هر سامانه ای همزمان با ناظرش حرکت مي کند ولي با توجه به اثراتي که بر جای مي گذارد ،قابل ردیابي
است .مزیت رقابتي پایداری که پيتر دراکر بيست سال پيش در رابطه با دانش و مدیریت دانش موثر بيان کرده است ،امروزه با
استفاده از مفهو م هوش سازماني بيان مي شود که اثری از یادگيری سازماني است .پویایي دانش سازماني سازوکاری است که
یادگيری سازماني و تكامل آن را توضيح مي دهد و بيش از آن بيانگر چگونگي ظهور و بقای یک سازمان در محيط رقابتي است
(ملک زاده و همكاران.)2917 ،

 -5ضرورت هوشمند سازی سازمانی
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همان گونه که انسان های هوشمند افرادی موفق و اثربخش اند ،سازمان های هوشمند نيز در راه رسيدن به اهداف خود با
چالش های کمتری روبه رو هستند و به گونه ای اثربخش تر عمل مي کنند .هوشمندی سازماني برآیند هوشمندی کارکنان و
فناوری های هوشمند در فرآیندهای سازمان است .سازمان های هوشمند توانایي برقراری تعامل سازنده بين اعضای سازمان،
فرآیندها ،فرهنگ و فناوری را دارند .تعاملي که در مجموع عقل کلي سازمان را شكل مي دهد و از این طریق پيچيدگي کارها و
پيچيدگي های محيطي با هوشمندی اداره مي شود (سيميچ.)7118 ،
در دنيای امروزی و در حيات پرتالطم بشری ،افرادی موفق و کارا خواهند بود که دارای هوشي سرشار و بهرهمند از درجة
هوشي باال باشند ،بيشک در سازمانهای قرن بيست و یكم نيز وضع به همينگونه خواهد بود ،بهخصوص اینكه در عصر حاضر با
گذر زمان ،با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدایش نيازها و چالشهای جدید ،سازمانها پيچيدهتر و ادارة آنها نيز مشكلتر
ميشود .این معنا زماني بااهميتتر خواهد بود که پذیرفته شود ،در سازمانهای امروزی ،عالوه بر ماشينآالت هوشمند ،منبع عظيم
و خالق انسان هوشمند نيز در فرآیندهای سازماني نقش مؤثری دارند (کشاورز و خواجه پور سوق.)2917 ،
در دنيای پيچيده کنوني ،مدیران یک سازمان بهمنظور دستيابي به اهداف و برنامههای سازمان خود و همچنين رشد و بقاء در
محيط متالطم امروزی ،نيازمند ویژگيهای خاصي ميباشند که هوش سازماني یكي از مؤلفههایي است که مدیران عصر حاضر
بایستي دارا باشند تا با کسب دانش عميق نسبت به همه عوامل محيطي ،باعث هوشمندی سازمان باشند و در نتيجه آن ،بهتر بتواند
سازمان تحت هدایت خود را در دنيای متالطم و رقابتي مدیریت کنند (مختاری بایع کالیي و همكاران.)2919 ،
در دنيای امروز ارتقاء هوش سازماني یكي از الزامات غير قابل انكار برای اغلب سازمان هاست تا بتوانند از طریق کسب و
تجزیه و تحليل اطالعات و همين طور افزایش دانش و ایجاد آگاهي ،بر قابليت های خود بيفزایند .افزایش هوش سازماني موجب
مي گردد سازمان ها اطالعات محيط اطراف خود را سریع تر و با دقت بيشتری تجزیه و تحليل کرده و نتایج حاصل را به طریق
سودمند ذخيره و در مواقع مقتضي در دسترس تصميم گيرندگان قرار دهند .این امر جریان تبادل اطالعات و دانش را در بستر
سازمان تسریع کرده و اثربخشي فرآیند تفكر و تصميم گيری جمعي را به نحو چشم گيری بهبود مي بخشد (غالمي و همكاران،
.)2911
اهميت هوش سازماني در کسبوکار از این امر ناشي ميشود که هوش فردی بهتنهایي توانایي فائق آمدن بر مسائل پيش رو
را ندارد؛ لذا برای غلبه بر مشكالت ،نياز به ایجاد هوش جمعي در درون سازمان بهعنوان یک ضرورت اهميت پيدا مينماید (ماریس
و اسكارلت .)7122 ،2در حال حاضر اکثر مؤسسات موفق در کشورهای توسعهیافته از هوشمندی بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای
کسب آگاهي بيشتر از محيط استفاده ميکنند .بدون شک مؤسسات برای ادامه حيات در محيطي که هر روز با چالشهای بيشتری
روبرو خواهند بود ميتوانند با تكيهبر فناوری اطالعات و ارتباطات قابليتهای هوشمندی خود را افزایش داده و بر رقيبان غلبه کنند
(کالکوگلو.)7122 ،7
هوش سازماني به عنوان راهبردی مهم و ضروری برای حفظ مزیت رقابتي سازمان ها و صنایع توسعه یافته و به عنوان یک
ضروری برای دستيابي به بهره وری بيشتر در سازمان ها و صنایع کوچک و بزرگ مطرح شده است شناسایي هوش سازماني این
امكان را به سازمان مي دهد که بتواند نياز به تغييرات را تشخيص دهد و امكان بهينه سازی فرآیند و بهبود عملكرد خود و زیر
مجموعه وابسته را فراهم سازد و با به کار گيری راه حل های هوش سازماني مي تواند ميزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان را
افزایش داده و زمينه مناسبي جهت شكوفایي استعداد های بالقوه کارکنان و افزایش بهره وری در سازمان را فراهم نمایند .بررسي
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های محققان نشان داده است که هوش سازماني تحت تاثير یک سری عوامل تعيين کننده مانند مدیریت دانش ،فرهنگ ،استراتژی
های سازماني و ساختار سازماني مي باشد (کهنسال.)7111 ،2
فقدان هوش سازماني در یک سازمان و عدم وجود رهبر یا رهبران خوب در یک سازمان ،ميتواند سازمان را با الگوهای
ناپایای مدیریتي و یا الگوهای معمول موجود همراه سازد (آلبرخت .)7119 ،سازماني که از هوش سازماني نامطلوب برخوردار باشد
مواردی مانند عدم آگاهي از تغييرات محيطي ،عملكرد کند در پاسخگویي به مسائل ،اصرار بر سياستها و تصميمگيریهای
ناکارآمد ،عدم بهکارگيری تجربي ناکاميهای گذشته ،ظرفيت تهدید شده در نوآوری و عدم تمرکز کافي بر ارتباطات و عملكرد در
آن سازمان بهوفور قابلمشاهده است (وریارد.)7127 ،7
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همان گونه که در دنيای انساني و پر تالطم بشری انسان هایي موفق و با کارایي باال خواهند بود که دارای هوشي سرشار و
بهره مند از درجه هوشي باال باشند ،در دنيای سازماني نيز وضع قطعاً به همين شكل خواهد بود .این بدان معني است که سازمان
ها و کسب و کارهایي که از هوش سازماني باالیي برخوردار باشند ،مي توانند در رویارویي با تغيير و تحوالت به وجود آمده در
دنيای رقابتي امروز به شكلي هوشمندانه و موفق عمل کنند از آنجا که سازمان ها موجودی زنده و پویا هستند که نيازهای هوش
جمعي آنها و نيز عوامل اثرگذار بر آنها تغييرپذیر است ،لذا مطالعه مداوم این عوامل همواره باید مورد نظر قرار گيرد .هوش سازماني
به عنوان ابزار مناسبي برای ارائه اطالعات صحيح و خالصه شده سازمان در موقع مناسب به تصميم گيرندگان و مدیران سازمان
ها مي باشد و به مدیریت سازمان امكان تصميم گيری سریع تر و دقيق تر را برای فراهم مي سازد.
دنيای پر تالطم و محيط ناآرام امروزی ،به شدت به سازمان هایي هوشمند ،نياز دارد تا با هر تغيير و پيشامد ناگهاني ،به نحو
مطلوب ،انعطاف الزم و عكس العمل مناسب نشان دهند .امروزه محيط های کسب و کاری با چالشهای گوناگوني از قبيل گسترده
شدن تعامالت دروني و بيروني سازمان ،با نياز به ارتباط بيشتر واحدهای سازماني و ضرورت نظارت مستمر بر پيشرفت کارها
مواجهند .مدیران سازمانها نياز دارند که با سرعت و دقت بيشتری روند انجام امور را نظارت و پيگيری نمایند .برای تشكيل یک
سازمان هوشمند ،تنها استخدام افراد باهوش تنها تهيه بهترین و هوشمندترین ابزار و شبكه های کامپيوتری ،کافي نيست .بلكه هر
سازمان باید ترکيبي از افراد با سطوح هوشي مختلف داشته باشد .زیرا هریک از این افراد توانایي خاص خود را دارند .بنابراین
کارکنان سازمان باید هر روز هوشمندتر شوند و باید به طور مستمر ،چرخه های سيستمي دانش به یكدیگر بازخورد بدهند و به
کسب تجربه و یادگيری بپردازند .چرا که ایجاد هوش سازماني برای کارکنان ،امری ضروری است و زماني که این امر مهم محقق
گردد ،افكار و قوای ذهني افراد مانند سيلي خروشان در سازمان جاری شده و همچون روحي در کالبد سازمان دميده مي شود.
مدیران امروزی نميتوانند در چارچوبهای اطالعات پيشين ،سازمان را اداره کنند؛ بنابراین نيازمند راهكارهایي هستند که
بتواند در کمترین زمان ،بيشترین اطالعات ممكن را در اختيارشان قرار دهد .هوش سازماني با ارزیابي کامل اطاعات و اقدامات
گذشته و بررسي راهكارهای انتخابي سازمان ميتواند به تصميمگيری سریعتر در سازمان کمک کند .هوش سازماني باال ميتواند با
سالمسازی و بهينه کردن عملكردهای کسبوکار ،موقعيت و جایگاه آنها را در بازار رقابتي امروز تضمين کند تا به شانس بيشتری
برای موفقيت دست یابند .ارتقاء دادن هوش سازماني جزء الزامات انكارناپذیر برای اغلب سازمانهاست تا بتوانند از طریق دریافت و
تجزیهوتحليل اطالعات ،و همينطور افزایش دانش و ایجاد آگاهي ،قابليتهای خود را افزایش دهند .افزایش هوش سازماني باعث
ميشود تصميمگيرندگان سازمانها اطالعات محيط اطراف خود را با دقت بيشتر و سریعتر تجزیهوتحليل کنند و نتایج حاصل
سودمند و مفيد را ذخيره کرده و در مواقع الزم مورد استفاده قرار دهند.
مدیران و تصميمگيرندگان در سازمان ،باید با ارزیابي وضعيت محيط ،سازمان خود را از لحاظ ميزان هوشمندی یعني توانایي
سازگاری و قابليت انطباق با محيط ،ساختار و عملكرد سازماني ،چشماندازها ،یادگيری و بهکارگيری دانش ،روحيه ،فناوری اطالعات
و ارتباطات و حافظة سازماني مورد ارزیابي و شناسایي قرار دهند ،زیرا سازمانهایي که ميزان هوش سازماني باالیي دارند در مقابله
با بحرانهای محيطي ،ميتوانند عكسالعمل سریع و هوشمندانهای انجام دهند و با وجود داشتن اطالعات الزم و مفيد ،برنامهریزی
مناسب و دقيقي داشته باشند.
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