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چکـیده
نظام آراستگي با تأکید بر آراستگي جنبههای سخت و نرم محیطهای کاری ،روحیه ،نشاط ،ایمني و کیفیت را به ارمغان
ميآورد و با حذف محدودیتهای محیطي ،کارایي و سالمت کارکنان را افزایش ميدهد .ازاینرو اجرای موفق آن در
سازمانها ميتواند به رشد و تعالي سازمانها بسیار کمک کند .لذا ما در این پژوهش به بررسي عوامل مؤثر در بهکارگیری
سیستم پنج اس در شهرداریهای استان آذربایجان شرقي پرداختیم .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت
و روش تحقیق توصیفي-پیمایشي است .جامعه آماری آن را مدیران شهرداریهای استان آذربایجان شرقي تشکیل دادند
که  12نفر از آنان به صورت تصادفي انتخاب شدند .جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای
کرونباخ آن  29291به دست آمد .تحلیل دادهها از تحلیل سلسله مراتبي و نرمافزار  EXPERT CHOİCEاستفاده شد.
نتایج زیر حاصل شدند؛ به ترتیب عوامل مشارکت کارکنان ،تعهد مدیر ارشد ،فعال بودن ،حمایت مدیر ارشد ،کار گروهي،
نظم شخصي ،فرهنگ سازمان ،توان علمي مدیر تشویق و باور کارکنان از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه
برخوردارند.
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 -1مقدمه
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نظم و ترتیب و ایمني از مهمترین عوامل دستیابي به موفقیت در سازمانها هستند .نقش نظم و ترتیب بهگونهای است که در
تمامي الگوها و استانداردهای مدیریتي و تعالي سازماني در نظر قرار گرفته است .با توجه به منافع نظم و انضباط ،سازمانهای
سرآمد اقدامات جدی و موثری در این باره انجام داده اند .امروزه اجرا و بومي سازی الگوهای تعالي در سازمانها به طور چشمگیری
باعث افزایش توانایي حوزه های مختلف در سازمانها شده است .افزایش بهره وری و تعالي سازماني از جمله مفاهیمي است که
همواره تمامي سازمانها به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ بهگونهای آن را بیان نموده اند .کاهش خطاها ،اشتباهات ،حوادث
و افزایش راندمان کاری ،افزایش روحیه و انگیزه کارکنان و عملکرد مدیریت ،به دلیل قابل رویت شدن مشکالت ،کاهش هزینه ها
و کاهش مصرف انرژی و دوباره کاری ها از آثار اجرای نظام آراستگي است .آشنایي با نظام آراستگي در واقع آشنایي با چگونگي
مدیریت مطلوب محیط کار است .این نظام در سازمانهای تولیدی و خدماتي بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته و نتایج با
ارزشي در ساماندهي و مرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایي داشته است«پنج اس»
نظامي است که در ژاپن به صورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبي را برای واحدهای صنعتي و خدماتي به
ارمغان آورده است .نتایجي که معموالً با استفاده از این روش حاصل مي گردد را مي توان به اختصار به پیشگیری از حوادث،
کاهش وقفه کاری و افزایش بهره وری در محیط کار عنوان نمود .بطور کلي هدف نهایي پنج اس پیشگیری از اتالف است.
علیرغم اینکه سیستم پنج اس به ظاهر خیلي ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نیز خیلي ساده به نظر ميآید ولي عموماً
سازمانها و واحدها برای پیاده کردن آن در عمل با مشکالت فراوان روبرو هستند .دلیل این امر را باید در ظاهر ساده آن جستجو
کرد .در واقع تحقق پنج اس از آن رو دشوار است که مدیران و پرسنل اجرایي از اهداف و مأموریت های آن به صورت صحیح
اطالع کاملي ندارند .بنابراین اجرای نظام پنج اس و تدارك بستر مناسب برای انجام آن تا زماني که اصول آن به خوبي شناخته
نشده کاری بسیار دشوار است( .تیموری .)0031 ،هدف اصلي فایو اس اصالح شیوه مدیریت است .همفکری ،همکاری ،همدلي از
نتایج زیبای نظام آراستگي است ،که نقش مؤثر در پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع دارد .وقتي محیط کار
تمیز نباشد ،مشکالت به خوبي شناخته نمي شوند (نیلي پور طباطبایي و همکاران .)0031 ،از اینرو بررسي عوامل مؤثر بر اجرا و
پیاده سازی موفق آن مهم مي باشد.

 -2مبانی نظری
 -1-2نظام آراستگی  5اس
نظام آراستگي سیستمي است که انعطاف الزم برای پذیرش عناصر دیگر فرهنگ ها را دارد .پذیرش اجتماعي و فرهنگي یک
سیستم و هم خواني آن با فرهنگ میزبان شرط اساسي ماندگاری آن سیستم است .برای اجرای موفق نظام آراستگي باید بتوان
عناصر موجود در آن را با عناصری از فرهنگ ملي و دیني پیوند زد (شاه حسیني 1 .)0090 ،اس مجموعه ایي از استانداردها و
فعالیت هایي است که در قالب نظام فرهنگي /مدیریتي بر ایجاد محیطي سازمان یافته ،مرتب ،پاکیزه ،زیبا ،دلپذیر ،خالق و حفظ
آن تاکید دارد( .آقایي .)0032 ،براساس کایزن 1 ،اس فلسفه ایي است که به سازماندهي محیط کار با سرمایه گذاری کم و نتایج
قابل مشاهده در راستای بهبود کیفیت و بهره وری مي پردازد( .جعفرنژادو فاریابي.)0031 ،

 -2-2ابعاد نظام آراستگی  5اس
عبارت «پنج اس» براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپني انتخاب شده است .جدول زیر معادل پنج واژه مذکور را به ترتیب از
راست به چپ به سه زبان ژاپني ،انگلیسي و فارسي نمایش ميدهد:
جدول  -1ابعاد نظام آراستگی

به فارسي
ساماندهي
پاکیزه سازی
نظم و ترتیب
استانداردسازی
انضباط

به انگلیسي

به ژاپني

Sorting Out

Seiri

Spic and Span

Seiso

Systematic Arrangement

Seiton

Standardizing

Sekitsu

Self – discipline

Shitsuke

در ادامه مباني و اصول هر یک از پنج واژه فوق شرح داده ميشود (منصوری)0090 ،؛
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ساماندهی :این اصل یکي از مهم ترین و بنیادی ترین اصول نظام آراستگي است .در این مرحله باید وسایل
غیرضروری هر قسمت تعیین و آنها را از وسایل مورد نیاز و ضروری جدا ساخت .ساماندهي در عام ترین مفهوم آن
عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف .از دیدگاه پنج اس ساماندهي به معنای
تشخیص ضرور از غیرضرور ،اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویت ها برای رهایي از غیرضروری ها است .در
دیدگاه پنج اس ،ساماندهي امری دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشهای ميباشد و هدف ایجاد نظمي مطلوب و مناسب
است .به منظور موفقیت در ساماندهي ميبایستي به اولویت بندی پرداخت.
نظم و ترتیب :اصل دوم از مجموعه پنجگانه ساماندهي محیط کار به معني مرتب کردن است که باید بالفاصله بعد
از اجرای اصل اول به اجرا درآید .در این مرحله با وسایل باقیمانده باید به گونه ای در محیط کار قرار گیرد که به راحتي
در دسترس قرار گیرند و دارای ظاهری آراسته باشند .نظم و ترتیب به معني قرار دادن اشیاء در مکان های مناسب و
مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد .نظم و ترتیب راهي است برای یافتن و بکار بردن اشیای
مورد نیاز ،بدون انجام جستجوهای بیهوده .هنگامي که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمني کار،
در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد ،محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.
پاکیزه سازی :در دیدگاه «پنج اس» پاکیزه سازی عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگي ها
و مواد خارجي .به عبارت دیگر پاکیزه سازی نوعي بازرسي است .بازبیني و پاکیزگي محیط کار برای حذف آلودگي مورد
تأکید در این بخش از نظام «پنج اس» قرار دارد .برخي از لوازم ،تجهیزات و مکان ها لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاری از
هر نوع آلودگي نگهداری شوند .بنابراین الزم است که آنها را دقیقاً شناسایي نموده و بر این باور بود که پاکیزه سازی
تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست بلکه پاکیزه سازی امکان انجام بازرسي و بازبیني را نیز بایستي
فراهم آورد.
استانداردسازی :این اصل شامل استاندارد سازی و تهیه استانداردهای الزم در هر شرکت یا سازمان است .هدف
این اصل اجرای برنامه ه ایي به منظور حفظ و نگهداری نتایجي است که از پیاده سازی اصول اول تا سوم بدست آمده
است .استاندارد سازی عبارت است از کنترل و اصالح دائمي ساماندهي ،نظم ،ترتیب و پاکیزگي .تاکید اصلي در
استاندارد سازی متوجه مدیریت است که با استفاده از چک لیست های مناسب و استاندارد کردن مقررات با استفاده از
نوآوری و خالقیت ،محیط کار را به نحوی استاندارد و کنترل نماید که همواره همه عوامل با سرعت و دقت الزم مورد
استفاده قرار گیرند.
انضباط :تاکید خاص در اجرای این اصل روی بازدهي و عمل به قوانین موجود است .انضباط در واقع محور عمده،
سنگ زیربنا و چرخ دنده اصلي حرکت برنامه «پنج اس» است .در این قسمت باید برای انتقال عقاید و افکارمان به
دیگران روش مناسبي انتخاب کنیم .در این بخش از برنامه ساماندهي مي بایست با طراحي برگه ها وچک لیست های
مناسبي در قالب یک سیستم منسجم و پویا برای کنترل و انجام بازدید هایي به منظور کسب اطمینان از انجام صحیح
امور استفاده کنیم .نکته مهم در این بخش این است که اجرای صحیح و کامل برنامه «پنج اس» کارکنان مي بایست
از شروع کار آموزش های الزم را ببینند.

 -3-2دالیل اجرای  5اس
مهم ترین دالیلي که اجرای برنامه پنج اس را توجیه مي کند عبارتند از (پاسبان و همکاران:)0090 ،
 کیفیت محصول هر شرکتي بستگي به کیفیت محیط کار آن دارد. ساماندهي محیط کار ،تمریني بسیار مناسب برای مشارکت است. هر بازدید کننده ای با توجه به محیط کارمان درباره شخصیت و کیفیت کار افراد قضاوت خواهد کرد. این برنامه نیاز به سرمایه گذاری زیادی ندارد. نتایج کار برای همه کارکنان قابل لمس است. فضاهای بیشتری ایجاد مي شود. زمان های جستجو کاهش مي یابد. مسافت ها برای دستیابي به وسایل ،کوتاه مي شود. عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات افزایش مي یابد. محیط کار ایمن و بهداشتي مي شود. خطاهای کمتری اتفاق مي افتد. خالقیت در محیط کار افزایش مي یابد. کارکنان به محیط کار خود افتخار خواهند کرد.0

-

بهره وری و کارایي سازمان افزایش مي یابد.
محیط مناسب برای انجام فعالیت های بهبود مستمر ایجاد مي شود.
هزینه های انبار داری کاهش مي یابد.
به حفظ محیط زیست کمک مي شود.
زمان های اولیه شروع به کار کاهش مي یابد

 -5-2مزایای اجرای  5اس
-
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-

بهبود بهره وری شرکت بوسیله شناسایي و رفع اتالف های سازماني و اداری ناشي از فقدان نظام آراستگي؛
ارتقاء روحیه کاری ،رضایت مندی شغلي و شادابي کارکنان به دلیل زیباسازی و آراستگي محیط کار؛
پویاتر نمودن فرهنگ سازماني و فعال سازی کارکنان در جهت مشارکت و بهبود جویي در محیط کار؛
ایجاد و تقویت روحیه کار گروهي و تیمي به دلیل آموزش آن در خالل پروژه و استقرار نظام پنج اس در قالب کار
تیمي؛
بهبود در وضعیت ایمني محیط کار؛
بهبود کیفیت خدمات ارائه شده؛
بهبود روابط انساني؛
دسترسي سریع به اسنا ،مدارك و سوابق؛
ایجاد بستر و زمینه مناسب برای اجرای سایر نظام های مدیریتي ،از جهت عادت به نظم پذیری و استاندارد سازی
سیستم؛
تسریع در جابجایي؛
کاهش هزینه های در گردش؛
بهبود و تقویت عملکرد تیم های کاری (بخشي نیک.)0090 ،

 -6-2نظام آراستگی در مدیریت شهرداری
در نگاه اول ممکن است این طور استنباط شود که اجرای «پنج اس» کاری پرهزینه و پردردسر است؛ اما پس از استقرار نظام
«پنج اس» متوجه مي شویم که با دور کردن چیزهای غیرضروری هم از مکان بدست آمده بهره مند مي شویم ،هم از فروش
ضایعات درآمد بهتری کسب مي نمائیم و هم هزینه های نگهداری ،کاهش مي یابد ،محصوالت ما درخط تولید مرتب تر چیده
شده و صدمه نمي بینند.
ما بعد از اجرای این نظام در مي یابیم:
 پس از خانه تکاني اولیه ،خانه تکاني همیشگي در سازمان ما بوجود مي آید؛ آلودگي ها از محیط دور شده ،بي نظمي ها وآشفتگي های محیط کار از بین رفته و محیطي پرنشاط و با روحیهبوجود مي آید که انجام کار در آن آسان تر و دلپذیرتر شده است؛
 در تمام قسمت ها دسترسي آسان و کم زحمت و بدون اشتباه به مدارك ،مستندات و قطعات و لوازم صورت گرفتهو مهم تر از همه فرهنگ پیشگیری به جای درمان و آینده نگری به جای حل بحران رایج خواهد شد و افراد
وظایف خود را درست تر انجام خواهند داد؛
 قبل از اجرای نظام «پنج اس» ناچاریم به هنگام بازدیدهای مهم سازمان را در هر نوبت با زحمت زیادی مرتبکنیم اما باز به زودی به حال اولش بر مي گردید ،اما با اجرای «پنج اس» و خانه تکاني اساسي و فرهنگ سازی
تقریبا همه واحدهای ما بدون اطالع قبلي آماده بازدید خواهد بود؛
عالوه بر موارد فوق ما به نتایجي دست مي یابیم که خالصه آن به شرح زیر مي باشد:
 روشن شدن و شاد شدن محیط کار به خاطر رنگ آمیزی و تغییر رنگ های تیره و دل مرده به رنگ های شاد؛ خط کشي مرتب محیط کار و تفکیک و خیابان بندی و مرزبندی خیابان ها ،ایستگاه های کاری ،محل استقرارپالت ها و محدوده های سرپرستي؛
 رواني رفت وآمد لیفتراك های ماشیني و دستي در محیط کار و کاهش خطر برخورد آنها با موانع دسترسي آسان و کوتاه و سریع به همه چیز؛ پاکیزگي محیط کار توسط کارکنان به ویژه اشاعه فرهنگ کثیف نکردن به جای تمیز کردن؛ رعایت نظم توسط همکاران؛ -کاهش خطا و ضایعات تولید؛

-

کاهش ضایعات ناشي از نابساماني و درهم ریختگي؛
کاهش حوادث انساني ناشي از زمین خوردگي و سقوط در چاله ها ،کانال هاو گودال های بي درپوش (نادعلي،
.)0031

 -3پیشینه های پژوهش
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مقتدایي و محمدی دنیایي ( )0091امکان استقرار مولفه های نظام آراستگي را جهت کیفیت به محیط های آموزشي فني و
حرفه ایي بررسي نمودند .یافته های این پژوهش نشان داد که بیش ترین میزان کیفیت بخشي مولفه های نظام آراستگي مربوط به
مولفه انضباط و کمترین میزان کیفیت بخشي مولفه های نظام آراستگي مربوط به مولفه ساماندهي مي باشد .احمدی و همکاران
( )0090شیوه های فرهنگ سازی را در استقرار بهینه نظام آراستگي  1اس بررسي نمودند .یافته های پژوهش نشان داد که بین
بکارگیری شیوه های فرهنگ سازی با استقرار بهینه نظام آراستگي و مولفه های آن رابطه معناداری وجود دارد .هر کدام از این سه
شیوه؛ اجرای برنامه های آموزشي ،تعامالت و ارتباطات سازماني و الگوبرداری ،به ترتیب نقش مهم تری در ایجاد شرایط استقرار
بهینه نظام آراستگي داشته و اهمیت اجرای آموزش بیش از سایر شیوه ها است .کاربرد هر  0مي تواند پیش بیني میزان استقرار
بهینه نظام آراستگي را تا سطح باالیي افزایش دهد .باغبان و حسینیان ( )0090پیاده سازی نظام آراستگي محیط کار را در تعمیرگاه
های فني بررسي کردند .این پژوهش بیان نمود که یکي از بهترین نظام های بهبود دهنده سیستم ها در محیط های کارگاهي،
نظام آراستگي محیط کار ( )1Sاست .نتایج نشان داد که باید؛ جلسات برگزار شده بخوبي ثبت وضبط شود و خروجي آنها بایگاني
گردد .جلسات منظم بین سر تیم های  1Sبرگزار شود .مسولیت ها چرخشي تفویض و تعویض گردند .از نظرات کارکنان برای رفع
مشکالت استفاده شود .موفقیت ها سریع اطالع رساني شوند .تفرشي و صفوی ( )0092امکان سنجي پیاده سازی نظام  1Sدر
مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه ملي ایران را بررسي کردند .نتایج نشان داد که کارکنان معتقد بودند با رعایت نظم و ترتیب،
کارها سریعتر انجام شده و از دوباره کاری و اتالف وقت جلوگیری مي شود .سینگ و همکاران ( )7201عوامل تاثیرگذار بر اجرای
موفق تکنولوژی  1اس را در شرکت های کوچک و متوسط حوزه وادودار بررسي کردند .از نظر آنان مهمترین عوامل موفقیت در
اجرایي موفق  1Sعبارتند از :مدیریت فایل ها ،کار تیمي ،ایمني و مسائل تصادفي .هاما کرم و ابوطالیب ( )7201تاثیر عوامل
اخالقي را بر  1Sبررسي کردند .سازمانها برای غلبه بر مشکالت هزینه ایي و تولیدی از روش های تولید ناب مانند  1Sو TPM
استفاده مي کنند .نتایج این پژوهش توانمندسازی تاثیر چنداني بر اجرای  1Sندارد .درحالیکه آموزش اخالقي و دستوالعمل اخالقي
و دستورات در اجرای تکنیک  1Sتاثیرگذار هستند .کازمیرسکي ( )7201عواملي که بر اجرای  1Sناب ،تاثیرگذار بودند ،بررسي کرد.
در این پژوهش چرایي عدم موفقیت در اجرای  1Sاز سوی برخي از سازمانها بررسي شد .در این پژوهش عوامل مؤثر در اجرای 1
اس ،رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختي با عوامل مؤثر در اجرای  1اس ،رابطه بین متغیرهای شناختي با عوامل مشخص شده
بررسي شد .نتایج نشان داد که رابطه قوی بین کلیه عوامل ،مولفه ها و مراحل اجرای  1اس وجود دارد 9 .متغیر تاثیرگذار شناسایي
شدند که عبارتند از :تعهد مدیریت به  1اس ،آموزش مدیریت درباره  ،1Sآموزش کارکنان درباره  1Sارتباطات بین مدیران و
کارکنان ،مسولیت پذیری فردی کارکنان ،برنامه تدوین شده اجرایي  ،1Sمنابع مورد نیاز کافي ،زمان موردنیاز کافي ،کار تیمي.

 -4روش شناسی پژوهش
 -1-4روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفي – پیمایشي است .جامعه آماری این پژوهش را
مدیران شهرداریهای استان آذربایجان شرقي تشکیل دادندکه  12نفر از آنان به صورت تصادفي انتخاب شدند .جهت گردآوری
داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  29291بدست آمد .جهت تحلیل دادهها از تحلیل سلسله مراتبي و
نرمافزار EXPERT CHOİCEاستفاده شد.

 -2-4متغیرهای پژوهش
پس از بررسي مقاالت داخلي و خارجي انجام شده در این حوزه متغیرهای زیر انتخاب شدند؛
 کار گروهي تشویق تعهد مدیر ارشد توان علمي مدیر نظم شخصي حمایت مدیر ارشد باور کارکنان فعال بودن فرهنگ سازمان -مشارکت کارکنان
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 -5تحلیل یافته ها
 -1-5نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبرای عامل های پژوهش
در این پژوهش  02عامل اصلي به منظور اولویت بندی عوامل و شاخصهای مربوط به عوامل تأثیر گذار بر بکارگیری سیستم 1
اس در شهرداریهای استان آ-شرقي براساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي شناسایي شده است .پس از ساخت مدل در برنامه
 Expert Choiceو ورود ماتریس مقایسات زوجي ،وزن معیارها و زیرمعیارها به گونه ای که در زیر نشان داده شده است ،بدست
آمد .در شکل ( )0اولویت بندی عوامل اصلي تأثیر گذار بر بکارگیری سیستم  1اس در شهرداریهای استان آ-شرقي براساس
ترکیب روشهای تصمیم گیری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبي  AHPبه کمک نرمافزار  Expert Choiceنشان داده
شده است.
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شکل  -1اولويّت بندی عوامل اصلی با استفاده از نرمافزار Expert Choice

جدول  -2اولويّت بندی عوامل مؤثر بر بکارگیری سیستم  5اس در شهرداریهای استان آ-شرقی
اولویت
وزن
معیار
ردیف
7
29000
تعهد مدیر ارشد
0
0
29020
حمایت مدیر ارشد
7
2
29291
فرهنگ سازمان
0
0
29000
مشارکت کارکنان
0
9
29292
تشویق
1
1
29027
نظم شخصي
1
0
29022
فعال بودن
2
1
29027
کار گروهي
3
3
29290
توان علمي مدیر
9
02
29232
باور کارکنان
02

نرخ ناسازگاری مقایسات زوجي  ./21بدست آمده است که چون کمتر از  ./02است ،این مقایسات قابل قبول مي باشد.
همچنانکه در شکل  0نیز دیده مي شود ،به ترتیب عوامل مشارکت کارکنان ،تعهد مدیر ارشد ،فعال بودن ،حمایت مدیر ارشد ،کار
گروهي ،نظم شخصي ،فرهنگ سازمان ،توان علمي مدیر تشویق و باور کارکنان از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه بخوردارند.

 -6نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
آشنایي با نظام آراستگي در واقع آشنایي با چگونگي مدیریت مطلوب محیط کار است این نظام در سازمانهای تولیدی و
خدماتي بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته و نتایج با ارزشي در ساماندهي و مرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادت
های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایي داشته است .این سیستم در برخي از سازمانهای تولیدی و خدماتي کشور ما به اجرا در آمده
است .نظام آراستگي با تاکید بر آراستگي جنبه های سخت و نرم محیط های کاری ،روحیه ،نشاط ،ایمني و کیفیت را به ارمغان مي
آورد و با حذف محدودیت های محیطي ،کارآیي و سالمت کارکنان را افزایش مي دهد .در محیط هایي که با اجرای نظام آراستگي
مدیریت مي شوند ،اشیا زائد و غیر ضروری وجود ندارد و اقالم موجود با نظمي خاص مرتب مي شوند و این امر تا حد زیادی موجب
صرفه جویي و ایمني محیط خواهد شد .اجرای منظم مراحل نظام آراستگي محیطي پاکیزه و بهداشتي را فراهم مي آورد و از همه
مهم تر تالش برای ایجاد عادت های صحیح در کارکنان مهم ترین عامل در تحقق محیط های آراسته است .وجود محیطي سامان
یافته از لوازم تولید یا ارائه خدمات با کیفیت است .از اینرو توجه به نظام آراستگي و عوامل تاثیر گذار بر اجرای موفق آن مهم و
6
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ضروری به نظر مي رسد .ما در این پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر بکارگیری سیستم  1اس یا نظام آراستي پرداختیم و به نتایج
زیر رسیدیم؛
به ترتیب عوامل مشارکت کارکنان ،تعهد مدیر ارشد ،فعال بودن ،حمایت مدیر ارشد ،کار گروهي ،نظم شخصي ،فرهنگ
سازمان ،توان علمي مدیر تشویق و باور کارکنان از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه بخوردارند.
در ادامه پیشنهادهایي برای بهبود پژوهش به شرح زیر ارائه شدند؛
پیشنهاد برای ساماندهی در شهرداریها :در این راستا توصیه مي گردد مدیران با تقویت کارگروهي و افزایش استفاده
از تیم های کاری ،میزان تسهیم دانش و تجربیات افراد با همکاران در سازمان را ارتقا بخشند ،افراد را به خاطر تسهیم و به اشتراك
گذاری دانش خود تشویق نمایند ،امکانات الزم جهت تسهیم دانش در سازمان را ایجاد نمایند ،با ایجاد جو اعتماد متقابل در سازمان
برای ارائه دانش افراد به کل سازمان زمینه مناسب را فراهم کنند و همچنین جلسات منظم و مستمر برای تبادل اطالعات میان
مسئولین و کارکنان برگزار نمایند .همچنین پیشنهاد مي شود :میزان ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به دانش کارکنان ،پژوهش
ها و تجارب ارزنده ،اطالعات مربوط به مراجعان ،مستندسازی و نگهداری از اطالعات مربوط به پروژههارا با تجهیز سازمان به یک
حافظه الکترونیکي ارتقا دهند و با مستندسازی و نگهداری از تجارب آموخته شده در موفقیتهای مهم یا دالیل شکستها و نیز
ایجاد ساز و کارهایي برای روزآمدسازی دانش ذخیره شده به تسهیم مناسب اطالعات مبادرت ورزند .عالوه بر این پیشنهاد مي
گردد تصمیمات با توجه به دانش موجود در سازمان اتخاذ شود ،حلقه های بازخورد بین رفتار و نتایج آن در سازمان ایجاد گردد،
میزان استفاده از دانش در جهت اهداف سازماني به اطالع تمامي کارکنان رسانده شود تا شاهد تصمیمات مشترك خود و سازمان
باشند ،کارکنان کلیدی جهت ثبت و نگهداری دانش آنها شناسایي گردند ،میزان استفاده از دانش افراد در امر تصمیم گیری به
وضوح برای کارکنان شفاف سازی شود.
پیشنهاد برای پاکیزه سازی در شهرداریها :پیشنهاد مي شود؛ مدیران با اجرای سیستمهای ارزیابي عملکرد و نیز
ارائه نتایج به کارکنان ،میزان یادگیری از اشتباهات در بین کارکنان را افزایش دهند ،در این راستا پیشنهاد مي گردد از سیستم های
ارزیابي جامع و کاملي نظیر کارت امتیازی متوازن استفاده شود همچنین تعریف استانداردهای مشخص و بیان دقیق شرح شغل
برای تمامي کارکنان مي تواند مفید باش عالوه بر این نظارت و ارزیابي بایستي توسط افراد ذی صالح و کارآزموده که عدالت و
صداقت آنها مورد تائید است انجام شود و طبق معیارهای عادالنه و از پیش تعیین شده صورت گیرد تا نتایج ارزیابي مورد پذیرش
همه کارکنان ومدیران باشد .همچنین پیشنهاد مي شود به منظور نظارت بر عملکرد از فناوری های روز مانند دوربین های مدار
ب سته استفاده شود .با این روش در هر لحظه و هر کجا مي توان به نحوه ی عملکرد هر یک از کارکنان رجوع کرد .عالوه بر این
پیشنهاد مي شود به منظور حذف فرایندهای تکراری و خسته کننده ،شرح هر شغل مورد بازبیني قرار گیرد و فعالیت های زائد حذف
شوند همچنین میزان با ارزش بودن تولید دانش وایده جدید در سازمان را با پاداش ها و نظام های انگیزشي ارتقا بخشند و فضای
مناسب برای به اجرا درآوردن نظریه ها و ایده های جدید را بوجود آورند و با بکارگیری سامانههای مدیریت ایدهها همچون نظام
پیشنهادات ،اتاق فکر ،شورای مشورتي و  ...در سازمان نظرسنجي و انتقال دانش را بهبود بخشند این موراد همگي فضای خالق
(بدون مسائل تکراری و خسته کننده) را در محیط کاری افزایش مي دهد .همچنین سیستمهای اطالعاتي که باعث افزایش دانش
سازماني میشوند ،بکار گیرند و از همه مهمتر به ایجاد چشم انداز واستراتژی مشخص در حوزه دانش مبادرت نمایند.
پیشنهاد برای نظم و ترتیب در شهرداریها :پیشنهاد مي شود؛ مدیران به افزایش مهارت و دانش تخصصي کارکنان
با برگزاری کالس های آموزشي ،بپردازند .عالوه بر این توصیه مي شود مدیران منابع انساني اقدام به استخدام افراد تحصیلکرده و
متخصص در زمینه ی مورد نیاز نمایند و مالك های استاندارد و به دور از اعمال سلیقه های شخصي یا جناحي برای تمامي مراحل
استخدام و مصاحبه برای نیروهای مورد نیاز به کار گرفته شود .همچنین با برگزاری دوره های آموزش ضمن و قبل از خدمت ،به
ارتقا مهارت ها و دانش تخصصي کارکنان کمک نمایند .استفاده از تکنولوژی های مرتبط در فرایند اموزش نیروی انساني و نیز
تکنولوژی های مورد نیاز در انجام وظایف شغلي کارکنان ،بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا در کنار سیستم پرداخت پاداش
مي تواند کارکنان را برای ارائه ایدههای نو و خالقانه یاری رساند .همچنین برنامه ریزی به منظور افزایش رضایت شغلي در میان
کارمندان با به اصالح نظام پرداخت دستمزد و پاداش ،استفاده از سبک رهبری تحول گرا و مشارکتي به منظور افزایش احساس
مفید بودن برای ایشان ،اصالح نظام ارزیابي عملکرد کارکنان ،به کار گیری متخصصان کار آزموده و مشاوران روانسنجي سازماني
در بخش منابع انساني ،اصالح نظام استخدام و به کار گیری افراد بر اساس اصول شایسته ساالری ،طراحي منطقي و عادالنه ی
مسیر پیشرفت شغلي برای ایجاد انگیزش در میان کارکنان ،به کار گیری و به روز رساني سیستم ها و تکنولوژی های مورد استفاده
در محیط کاری ،حمایت از جو دوستانه و صمیمي در میان کارکنان نیز مي توانند مفید باشند.
پیشنهاد برای استانداردسازی در شهرداریها :پیشنهاد مي شود؛ ضمن حفظ دقت کنترل ،از اعمال سخت گیرانه که
منجر به دلسردی کارکنان در انجام وظایف مي شود ،بپرهیزند و سیستم های ارزیابي خود را با معیارهای منصفانه پیش ببرند و قبل
و بعد از ارزیابي ،کارکنان را مطلع نمایند .همچنین به منظور گسترش استفاده از دانش سازماني ،پیشنهاد مي گردد از سیستم های
اطالعات که به همین منظور طراحي شده اند و با اهداف سازماني متناسب مي باشند ،استفاده شود .کارکنان برای کار با این سیسم
ها اموزش داده شوند و همواره برای رفع مشکالت احتمالي ،مشاوران یا متخصصاني در دسترس باشند تا تسهیم و انتقال دانش به
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این طریق در کل سازمان تسری یابد .عالوه بر این ،کاهش تمرکز در ساختار سازمان و استفاده از سبک تصمیم گیری مشارکتي،
به افز ایش همکاری در بین کارکنان و سرپرستان و نیز ایجاد یک جو خوشایند پرداخت .در این راستا کاهش پیچیدگي های
فرایندهای اداری نظیر گزارش دهي و نیز مسیر پیشرفت شغلي ،کاهش بوروکراسي های پیچیده و زائد اداری ،ارائه ی چارت
سازماني شفاف و مناسب ،لحاظ نمودن شرح شغل منطقي و منصفانه ،ایجاد زیر ساخت های الزم به منظور افزایش کارایي در
سرتاسر زنجیره ی ارزش اعم از تامین مواد اولیه ،پردازش و نهایتا عرضه و از همه مهمتر در بخش نیروی انساني ،مطالعه و بازبیني
روش انتخاب تامین کنندگان با استفاده از فنوني نظیر مهندسي ارزش ،مطالعه و بازبیني فرایند تولید با تکیه بر مهندسي مجدد ،بنچ
مارکینگ و الگو برداری از همکاران موفق داخلي و خارجي در این راستا مي تواند مفید باشد.
پیشنهاد برای انضباط در شهرداریها :تمرین نظم و ترتیب (آموزش ،نظارت مستمر ،ارزیابي و پاداش به پرسنل جهت
نظم و انضباط)؛ تمرین وقت شناسي (آموزش استفاده بهینه از زمان ،بخصوص در بخش تعمیرات در سالن ها و برقراری جلسات)؛
توجه به زیبایي ها و رعایت ظواهر (استفاده از لباس های کار مناسب در اداره و یا سازمان)؛ نگرش مدیریت به فضاهای عمومي
(ایجاد فضاهای سبز و یا امکانات رفاهي در محل کار)؛ استفاده از تابلوهای اعالنات و یا تابلو های عمومي برای درج پیام های
آموزشي «پنج اس»؛

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :خرداد  ،1033جلد یک

منابع
 .0آقایي ،اصغر .)0032( .بررسي شرکت ابران خودرو دیزل از نظر اصول بنیادین  .LTPMپایان نامه کارشناسي .دانشکده
مدیریت .دانشگاه آزاد اسالمي .وحد تهران مرکز
 .7احمدی ،مرضیه؛ فرجي ارمکي ،اکبر و خواجه ای ،سعید .)0090( .نقش شیوه های فرهنگي سازی در استقرار بهینه نظام
آراستگي محیط کار .نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام آموزشي .شماره .07
 .0باغبان ،حسن و حسینیان ،سید مجتبي .)0090( .پیاده سازی نظام آراستگي محیط کار در تعمیرگاه های فني .دهمین
کنفرانس ملي نگهداری و تعمیرات.
 .0بخشي نیک ،نسرین .)0031( .استقرار آراستگي محیط کار  1اس در حوزه های ستادی شرکت .ها .تهران ،شرکت قطار های
مسافری رجا
 .1پاسبان ،محمد؛ ابراهیمي ،محمدصادق و محمدی پور ،علي .)0090( .نظام آراستگي  1اس در سازمان .سومین همایش ملي
سالیانه علوم مدیریت نوین .گرگان
 .1تفرشي ،شکوه و صفوی ،زینب ( .) 0092امکان سنجي پیاده سازی نظام فایو اس در مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه ملي
ایران .فصلنامه دانش .سال چهارم .شماره .07
 .2تیموری ،لیال .)0031( .کتاب مهندسي فعالیت های سوپر 1 s؛ ترجمه مهندس کاردان .سمینار سازمان آموزش و فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان.
 .3جعفرنژاد ،احمد و فاریابي ،محمد .)0031( .مفاهیم اساسي مدیریت تولید و عملیات .انتشارات صفار .چاپ پنجم.
 .9مقتدایي ،لیال و محمدی دنیایي ،فاطمه .)0091( .بررسي امکان استقرار مولفه های نظام آراستگي جهت کیفیت بخشي در
محیط های آموزشي فني و حرفه ایي اصفهان .پنجمین همایش ملي و چهارمین همایش بین المللي مهارت آموزی و
اشتغال.
 .02نادی ،رضوان .)0031( ،بررسي جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد براساس نظریه نوناکا و رابطه آن با
فرهنگ سازماني .پایان نامه کارشناسي ارشد چاپ نشده .دانشگاه فردوسي مشهد.
 .00نیلي پور طباطبایي ،اکبر؛ پویایي ،ایمان؛ خدایي ،محمود؛ دشتي ،مهدی و کابلي ،میالد .)0031( .بستر سازی اجرای TPM
از طریق پیاده سازی نظام آراستگي  1اس (مطالعه موردی صنایع زرین خودرو اصفهان) .مگ ایران.
12. Hama Kareem, Jamal Ahmed and Abu Talib, Noraini. (2015). Role of Ethical Factors in
5S and TEM Implementations. International Journal of Mechanical and Production
Engineering. Vol3. Iss5. Pp79-86.
13. Kazmierski, Randy. (2015). Factors that influence the implantation of the lean 5S tool
within U.S. automotive Suppliers. Eastern Michigan Universit
14. Singh, Swati; Mistry,Nishant; Chavda, Jayver; Patel, Tanmay and Patel, Nikunj. (2015).
Identification of Factors which are affecting for effective Implementation of 5S
Technique in SMEs of Vadodara Region. International Journal on Theoretical and
Applied Research in Mechanical Engineering. Vol4. Iss.3. Pp29

8

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :خرداد  ،0033جلد یک

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزى ﻣﻌﻴﺸﺖ در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار
روﺳﺘﺎﻳﻰ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :جغﻴن از ﺗﻮاﺑﻊ شهرﺳﺘﺎن رودان)

مهدی روان کارجغین ،*1محمد

منتظری2

تاریخ دریافت0022/26/62 :
تاریخ پذیرش0022/20/62 :
کد مقاله22500 :

چکیده
توسعه روستایي ب ه مفهوم استفاده از منابع طبيعي و انساني ،تکنولوژي ،تسهيالت زیربنایي ،نهادها و  ...به منظور تشویق و
تسریع رشد اقتصادي در مناطق روستایي جهت ایجاد اشتغال و بهبود کيفيت زندگي روستایي براي ادامه زندگي و پایداري
حيات است .توسعه روستایي را ميتوان عاملي در بهبود شرایط زندگي افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن روستا و
خودکفاسازي آنان در روند توسعه کالن کشور دانست .اتخاذ راهبرد اشتغال براي روستایيان با حمایت از سياستهاي
عمومي بر مبناي راهیابي سرمایهگذاري ،اشتغال و خدمات به مناطق روستایي منجر به تقویت کشاورزي و ایجاد تغيير در
توليدات کشاورزي و منابع طبيعي و ایجاد اشتغالهاي غيرکشاورزي ،افزایش درآمد و افزایش تقاضا براي کشاورزي محلي
و توليدات غير کشاورزي منجر خواهد شد .تأسيس شرکتهایي روستایي ،توسعه صنایع تبدیلي و توسعه و ترویج تعاونيها
و خدمات کشاورزي اقدام مطلوبي در جهت نيل به هدف توسعه روستایي و کارآفریني است .مطالعه حاضر  ،از روشهاي
اسنادي و پيمایشي استفاده شده و از دادههاي بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  Spssاستفاده شده است .ابزار اصلي این
تحقيق پرسشنامه بود .نتایج نشان داد که در شهر مورد مطالعه ،بخش کشاورزي قادر به تأمين معاش خانوارها نيست.
همچنين مشخص شد که قابليتهاي طبيعي و زیستمحيطي با ضریب  ،2/004بيش از سایر عوامل (عوامل اقتصادي و
اجتماعي) در ایجاد تنوع در امرار معاش روستایي شهر نقش دارد ،عالوه بر موانع موجود  ،موانع مدیریت نهادي با 22460
اصليترین موانع تنوع در روستاهاي این شهرستان است.

واژگان کلیدی :متنوعسازى معيشت ،توسعﺔ پایدار روستایي ،جغين

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی ،دانشگاه پیام نور سیرجان (نویسنده مسئول)
softmec90@gmail.com

 -2استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
هدف اصلي مطالعات بخش سوم از برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخشيي استان هرمزگان ،ارائه برنامهها و پروژههاي
اجرایي هدفمند ،مؤثر و محرّک توسعه در هر یک از بخشهاي منتخب است .با عنایت به تمرکز این مطالعه بر برنامهریزي فضایي
راهبردي زمينهگرا با بررسي اوليه از کارکرد بخشهاي هدف و انجام بازدیدهاي ميداني" ،حوزههاي بخشيي همگن" براساس
شاخصهایي همچون دسترسي ،نوع فعاليت ،مزیتها ،ظرفيتهاي توسعه و ویژگيهاي مشترک فرهنگي حوزههاي بخشيي همگن
تعيين شد تا امکان همافزایي اقتصادي سکونتگاههاي همجوار و همگن در یک فضاي یکپارچه فراهم شود .بخش سوم مطالعات
طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخش جغين با اتکا به رویکرد جامع "برنامهریزي فضایي راهبردي زمينهگرا" براساس فرایند
چارت زیر براي همه بخشها انجام شدهاست مطابق شکل  0نشان داده شده است.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :خرداد  ،0033جلد یک
شکل  :1فرایند انجام مطالعات در بخش سوم

 -1-1معرفی کلی بخش جغین
بخش جغين از رودان در فاصله  02کيلومتري از مرکز شهرستان یعني شهر رودان و  006کيلومتري بندرعباس (مرکز استان)
قرار دارد .به لحاظ موقعيت طبيعي جغين ،در پهنﺔ جلگهاي قرار داد.
اطالعات مستخرج از نقشهها و محاسبات نرمافزار  GISنشان ميدهد که این بخش در اراضي مسطح و با شيب  2/5درجه و
در جهت غربي استقرار یافته است و ميزان خطر زلزله در آن متوسط ارزیابي مطابق شکل 6شده و جدول  0است.
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شکل  :2جایگاه حوزه بخشیی همگن گناری در رودان
جدول  :1ویژگیهای محیطی بخش جغین (مأخذ :مطالعات مشاور)

2/5

( 652/45غربي)

00/62

متوسط

نتایج سرشماري سالهاي  0062تا  0065نشان ميدهد که جمعيت بخش جغين از  00426نفر در سال  0062به  00625نفر
در سال  0065افزایش یافتهاست .با توجه به نرخ رشد جمعيت پنج ساله (معادل  6/22درصد) طي سالهاي اخير افزایش جمعيت در
این بخش رخ داده است .بررسي نسبت جنسي در بخش جغين براساس اطالعات مستخرج از فرهنگ آباديها طي سالهاي 0062
و  0065حاکي از نابرابري ساختار جنسي بخش و عدم تعادل آن به نفع زنان بوده است .به گونهاي که در سال  0062تعداد 2626
نفر مرد و 4065نفر زن (نسبت جنسي حدود  )62در بخش ساکن بودند .وضعيت فوق در سال  0065شرایط بهتري نسبت به 5
سال گذشته کسب نموده و جمعيت زنان ساکن در بخش به  42422و مردان به  46050نفر و نسبت جنسي به عدد تقریبي 60
رسيده که در جدول  6مشخص است .با این حال هنوز با شرایط ایدهآل فاصله دارد.
جدول  :2تحوالت جمعیتی بخش جغین طی سالهای ( 1931-1931مأخذ :مطالعات مشاور  :فرهنگ آبادی های
استان هرمزگان ( 1931و ))1931
سال

جمعیت

خانوار

0062
0065

00426
00625

0622
0022

نرخ رشد جمعیت

بعد خانوار
(جمعیت/خانوار)

5200
0206

6222

تعداد

تعداد

مردان

زنان

2626
42422

4065
46050

نسبت جنسی

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :خرداد  ،0033جلد یک

شیب (درجه)

جهت شیب

ارتفاع از سطح دریا (متر)

میزان خطر زلزله

(مردان/زنان)
×111

26226
60220

شاخص لحاظ شده در بررسي وضعيت فرهنگي بخش ،نرخ باسوادي است ،که یافتهها حاکي از افزایش آن طي سال هاي
سرشماري  0062تا  0065است .براساس آمار و اطالعات مستخرج از فرهنگ آباديها ،نرخ باسوادي کل در بخشي مورد مطالعه از
40/46درصد در سال  0062به 42/02درصد در سال  0065رسيده است که در جدول  0مشخص است.
جدول  :9وضعیت سواد بخش جغین طی سالهای  1931 1931مأخذ :مطالعات مشاور  :فرهنگ آبادی های استان هرمزگان
( 1931و )1931

سال
0062
0065

کل
40246
42/02

نرخ باسوادي (درصد)
مرد
20226
22/24

زن
20200
42/05

در بخش اقتصادي ،شاخصهاي اقتصادي ارائه شده در فرهنگ آباديهاي استان هرمزگان نشان ميدهد ،نرخ مشارکت در
فعاليتهاي اقتصادي بخش جغين ،در دو دوره سرشماري اخير همواره رو به کاهش بوده و از رقم 64/04درصد در سال  0062به
00

 65/22درصد در سال  0065کاهش یافتهاست .همچنين با توجه به آمار موجود ،نرخ اشتغال بخش در سال  ،0062برابر با 64/66
درصد برآورد شده است و در سال  0065این مقدار به  22/06رسيده که در جدول  0مشخص است.
جدول  :4شاخصهای اقتصادی بخش جغین طی سالهای ( 1931-1931مأخذ :مطالعات مشاور :فرهنگ آبادی های
استان هرمزگان ( 1931و ))1931

سال
0062
0065

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :خرداد  ،0033جلد یک
02

نرخ مشارکت
(جمعيت فعال /جمعيت ده
ساله و بيشتر) ×022
64/04
65/22

نرخ اشتغال
(جمعيت شاغال/جمعيت
فعال) ×022
64/66
22/06

نرخ بيکار
(جمعيت بيکار/جمعيت
فعال) ×022
6/42
00/50

بار تکفل واقعي
(کل جمعيت-جمعيت
شاغل)/جمعيت شاغل
0/02
5/02

از منظر اقتصادي ،فعاليتهاي بخشيي در دو بخش کشاورزي و خدمات قابل بررسي است .با توجه به مطالعات ميداني و
اطالعات اسنادي ،به طور کلي اقتصاد بخش جغين وابسته به کشاورزي با محوریت توليد صيفي جات و مرکبات و خدمات با
محوریت کارگري است .در بخشي فوق توليدات صنایع دستي و باغات نخل خرما صرفاً جهت مصرف شخصي وجود دارد .عالوه بر
آن اهالي بخش جغين جهت تأمين معاش  2222رأس دام سبک و  022رأس دام سنگين پرورش ميدهند .اهالي بخش جغين از
کمبود آب آشاميدني رنج ميبرند و درگير مشکالت کمبود آب و خشکسالي هستند.
امکانسنجي ایجاد زنجيره هاي ارزش و توليد
در این بند با توجه به تأکيد شرح خدمات در خصوص بررسي دقيق زنجيرههاي ارزش ،توليد و خوشههاي کسب و کار در هر
بخش ،تالش شد تا این بررسي ها در دو بخش زنجيره هاي وضع موجود و همچنين امکان سنجي ایجاد زنجيرههاي ارزش در
بخش صورت گيرد .بررسي زنجيره هاي ارزش و توليد وضع موجود بخش جغين نشان ميدهد که در بخش توليدات دامي ،صنایع
دستي وجود دارد ولي سطح توليدات فراتر از مصارف شخصي و خانوارهاي ساکن در بخش نيست و فعاليتهاي حاصله درآمدزایي
براي اهالي ندارد.

 -2ﻃرح مﺴﺄﻟه
یکي از مهمترین ابعاد زندگي ،فعاليتهاى اقتصادى است که انسان به کمک آن اساسيترین نيازهاى خود از قبيل مواد غذایي،
پوشاک ،مسکن ،آموزش ،بهداشت ،نيازهاى فراغتي را برآورده ميسازد .روستا و اقتصاد روستایي با کشاورزى ارتباط زیادى دارد تا
آنجا که این نزدیکي را در تعاریﻒ ارائهشده از روستا نيز ميتوان شاهد بود (محمدى یگانه و وﻻئي .)55 .،0060 ،کشاورزى از
قدیميترین شکل فعاليت اقتصادى و توليدى جامعه است (طالب ،0026 ،ص )02 .و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادى سياسي و
بينالمللي کشورها انکارناپذیر است (اوفارل ،6220 ،0ص)66 .؛ به طورى که »با زیربخشهاى خود ميتواند از طریق تأمين سرمایه
براى سایر بخشهاى اقتصادى ،فروش محصوﻻت آن به بازارهاى خارجي و افزایش درآمدهاى ارزى و کمک به کاهش واردات
مواد خام نياز بخش صنعت ،جریان رشد و توسعهى اقتصادى را تسهيل کند (شکورى ،0020 ،ص .)6 .اغلب روستاها از دیرباز محل
توليد محصوﻻت کشاورزى بودهاند ،بنابراین ،درصد باﻻیي از معيشت روستایيان در رابطه با استفاده از زمين قرار دارد (مهدوى و
شمسالدیني ،0066 ،صص .)60 .کشاورزى مهمترین فعاليت در نواحي روستایي است که به صورت سنتي و معيشتي در
سکونتگاههاى روستایي ایران صورت ميگيرد .چنين ساختار اقتصادى و شغلي در نواحي روستایي مسائل خاصي را به دنبال داشته
است .مشکالت موجود در مناطق شهرى را تنها ميتوان با ایجاد فرصتهاى شغلي در مناطق روستایي حل کرد .پس ،تنها توسل
به فعاليتهاى کشاورزى در روستاها چارهساز نبوده ،ایجاد مشاغل متنوع یا تنوعبخشي به فعاليتها به عنوان یک هنجار شناخته
ميشود (ایزدى ،بدرى و نامدار ،0060 ،صص .)0204 .اغلب نظریهپردازان توسعه در راستاى کاهش اثرات منفي ساختارى و در
چهارچوب الگوى توسعﺔ پایدار رویکرد متنوعسازى فعاليتهاى اقتصادى را پيشنهاد کردهاند (جوان ،شایان ،نوغاني و قاسمي،
 ،0062ص .)0 .بنابراین ،اقتصاد روستایي نيازمند متنوعسازى است (مطيعي لنگرودى .)0022،025 ،رویکرد متنوعسازى فعاليتهاى
اقتصادى ،یکي از رویکردهاى مورد توجه در توسعﺔ همهجانبه اجتماعات روستایي است؛ به گونهاى که وجود تنوع در اقتصاد روستا،
ﻻزمﺔ دستیابي به توسعﺔ پایدار روستایي بيان شده است (جوان و همکاران ،0062 ،ص .)0 .نقش و جایگاه روستاها در فرآیند
توسعه اقتصادي – اجتماعي و سياسي در مقياس محلي ،منطقهاي ،ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستایي
چون فقر گسترده ،نابرابري فزاینده ،رشد سریع جمعيت ،بيکاري ،مهاجرت و غيره موجب توجه به توسعه روستایي و حتي تقدم آن
بر توسعه شهري گردیده است .برنامههاي توسعه روستایي ،جزئي از برنامههاي توسعه هر کشور محسوب ميشوند که براي
دگرگونسازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستایي به کار ميروند .این گونه برنامهها را که دولتها و یا عامالن آنان در
مناطق روستایي پياده ميکنند ،دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز ميگویند .این امر در ميان کشورهاي جهان سوم که
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دولت ها نقش اساسي در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند ،مورد پيدا مي
کند .از سوي دیگر توسعه روستایي را ميتوان عاملي در بهبود شرایط زندگي افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن روستا و
خودکفاسازي آنان در روند توسعه کالن کشور دانست  .توسعه روستایي به نوین سازي جامعه روستایي مي پردازد و آن را از یک
انزواي سنتي به جامعه اي مدرن تغيير خواهد داد که با اقتصاد ملي عجين شده است بنابراین هدفهاي توسعه روستایي در محدوده
یک بخش خالصه نمي شود ،بلکه مواردي چون بهبود و بهره وري  ،افزایش اشتغال ،تامين حداقل غذا ،مسکن و آموزش و
بهداشت را در بر مي گيرد  .اهداف توسعه روستایي را مي توان به چهار دسته کلي تقسيم کرد :اهداف اقتصادي  ،اجتماعي ،سياسي
و طبيعي  .به طور کلي توسعه روستایي ،فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبيعي و انساني ،تکنولوژي ،تسهيالت
زیربنایي ،نهادها و سازمانها ،سياستهاي دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادي در مناطق روستایي جهت ایجاد
اشتغال و بهبود کيفيت زندگي روستایي براي ادامه زندگي و پایداري حيات است.
از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان 2عقبماندگي مناطق روستایي بيشتر عيان گردیده است .از آن
جایي که عموماً روستایيان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد کمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند 2اقشار
روستایي فقيرتر و آسيبپذیرتر محسوب ميشوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز ميشود .علت این امر نيز
پراکندگي جغرافيایي روستاها ،نبود صرفه اقتصادي براي ارایه خدمات اجتماعي 2حرفهاي و تخصصي نبودن کار کشاورزي (کمبودن
بهرهوري) ،محدودیت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت) و عدممدیریت صحيح مسؤوﻻن بوده است .به همين جهت ،براي رفع
فقر شدید مناطق روستایي ،ارتقاي سطح و کيفيت زندگي روستایيان ،ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوري آنان ،تمهيد ”توسعه
روستایي“ متولد گردید .بنا بر تعریﻒ ،برنامههاي توسعه روستایي ،جزئي از برنامههاي توسعه هر کشور محسوب ميشوند که براي
دگرگونسازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستایي به کار ميروند .این گونه برنامهها را که دولتها و یا عامالن آنان در
مناطق روستایي پياده ميکنند ،دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز ميگویند .این امر در ميان کشورهاي جهان سوم که
دولت ها نقش اساسي در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند ،مورد پيدا مي
کند .از سوي دیگر توسعه روستایي را ميتوان عاملي در بهبود شرایط زندگي افراد متعلق به قشر کمدرآمد ساکن روستا و
خودکفاسازي آنان در روند توسعه کالن کشور دانست.
از آنجایي که اقتصاد سکونتگاههاى روستایي شهرستان بر کشاورزى و دام داري استوار است و چنين ساختار اقتصادى نيز در
برابر عوامل مختلﻒ آسيبپذیر است بنابراین ،اقتصاد کنوني روستاهاى این شهرستان باید متحول شود .به این منظور ،راهبرد تنوع
سازى معيشت راهکار مناسبي براى این نواحي است .بر این اساس و با توجه به مسأله مورد نظر ،تحقيق حاضر با هدف شناخت
موانع و قابليتهاى تنوعسازى معيشت در روستاهاى بخش جغين پرداخته شده است .از این رو ،به دنبال پاسخگویي به سؤال اصلي
زیر است.
بخش جغين در راستاى متنوعسازى معيشت با چه توانها و محدودیتهایي روبهرو است؟

 -3ﭘیﺸینﺔ ﺗحقیﻖ
تحقيقات و منابعي که به لحاظ موضوعي ميتوانند به عنوان پيشينﺔ این تحقيق محسوب شده و در بهانجامرسيدن آن مفيد
واقع شود ،عبارتاند از:
عنابستاني ،طيبنيا و رضواني ( )0060پژوهشي با عنوان تحليل موانع متنوعسازى فعاليتهاى اقتصادى در روستاهاى مرزى
شهرستان مریوان انجام دادند که یافتهها نشان داد که موانع نهادى مدیریتي به عنوان عمدهترین مانع فراروى متنوعسازى
فعاليتهاى اقتصادى روستاها بوده است .ریاحي و نورى ( )0060در مقالهاى با عنوان »تنوعبخشي فعاليتهاى اقتصادى و پایدارى
روستاها ،مورد :شهرستان خرمدره« نشان دادند که ميان تنوعبخشي فعاليتهاى اقتصادى و پایدارى اقتصاد ارتباط معنادارى وجود
دارد؛ به نحوى در روستاهایي که تنوع فعاليتهاى اقتصادى بيشتر بوده است ،سطح پایدارى اقتصادى نيز باﻻتر است .قاسمي و
جوان ( )0060در مقالهاى با عنوان »تبيين رابطﺔ تنوعبخشي فعاليتهاى اقتصادى و توسعﺔ پایدار روستایي ،مطالعﺔ موردى:
شهرستان مشهد« نشان دادند که رابطﺔ بين پایدارى و تنوع مستقيم و به ميزان  44،2بود که از نظر شدت قوى است .براساس
مطالعﺔ صورتگرفته ،تنوعبخشي ميتواند پایدارى سکونتگاههاى روستایي را تقویت کند .مفهوم پایداري براي اولين با ر درسال
 0646در پاسخ به تخریب محيط توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته و عموميت یافت ( .)Sumner, 2005واژة «پایداري»
امروزه به طور گستردهاي به منظور توصيﻒ جهاني که در آن نظامهاي طبيعي و انساني تواماً بتوانند تا آیندهاي دور ادامه حيات
دهند ،به کار گرفته ميشود (فرجي سبکبار و همکاران .)0026 ،توجه به تأثير پایداري در توسعه چه در سياستهاي ملي و چه در
سياستهاي بينالمللي در دهﺔ گذشته مدام در حال افزایش بوده است .به طوري که امروزه پایداري ،هستﺔ اصلي سياستهاي
دولتها از پروژههاي تحقيقاتي دانشگاهي گرفته تا استراتژيهاي سازماني ميباشد ( .)Cornelissen, 2007: 173در واقع
انگارة توسعﺔ پایدار 0در اوائل دهه  0642ميالدي در پاسخ به رشد چشمگير بحرانهاي اجتماعي و زیستمحيطي ناشي از توسعﺔ
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افسارگسيخته به وجود آمد .این ایده در واقع یک تغيير رویکرد از اندیشههاي روشنفکري و یک پاسخ عملي به مشکالت زمانه بود
( .)Sneddon,2005: 2امروزه توسعه پایدار برقراري تعادل بين ابعاد زیست محيطي ،اقتصادي و اجتماعي است اما پایداري
اجتماعي ،بين ایعاد مختلﻒ توسعه پایدار( )Colantonio, 2009:4و پایان توسعه پيوند برقرار مي کند ( Assefa, Frostell,
 .)2007باتوجه به تعاریﻒ و مضامين توسعﺔ پایدار ،اجزاي اساسي این توسعه همانا پيشرفت اقتصادي ،رفاه اجتماعي ،کيفيت
محيطي و حکمروایي خوب محسوب ميشوند ( .)Gulland and Akcakaya, 2001در فرایند توسعﺔ پایدار نقش پایداري
اجتماعي در تحقق اهداف توسعﺔ روستایي بسيار پر اهميت است .در واقع پایداري نظام اجتماعي به معناي ارتقاء کيفيت زندگي و
توسعﺔ منابع انساني و در نهایت خود تواني نظام اجتماعات محلي براي غلبه بر چالشها و مسائل دروني و واکنش در برابر تغييرات
بيروني و مدیریت حفظ ارزشهاست .در این معنا اهداف اجتماعي توسعه پایدار در مضاميني چون فرصت هاي برابر (درون و بين
نسلي) ،توانمندسازي ،ارتقاي کيفيتزندگي ،کرامت و حقوق انساني ،فقرزدایي ،تنوعفرهنگي ،همبستگي اجتماعي ،مشارکت
اجتماعي ،ظرفيت سازي نهادي ،امنيت اجتماعي ،مسئوليت پذیري ،رفاه احتماعي و تعلق خاطر مکاني به شکلي گسترده مورد تأکيد
قرار گرفته است (پور طاهري و همکاران .)0026 ،مورفي در تعریﻒ پایدارياجتماعي به چهار رکن اصلي اشاره ميکند که عبارتنداز:
عدالت ،مشارکت ،آگاهي براي پایداري و همبستگي اجتماعي ( .)Murphy, 2012عالوه براین پایدارياجتماعي به کيفيت جوامع
اشاره دارد و نشاندهنده ماهيت روابطاجتماعي و یا روابطدروني جامعه است ( .)Littig, Griesler, 2005پایداري اجتماعي در
بعد دیگرشامل عدالت اجتماعي که اشاره به توزیع عادﻻنه منابع و اجتناب از تکنيک هاي انحصاري داشته و اجازه ميدهد افراد یک
جامعه به طور کامل در مسائل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي مشارکت داشته باشند که این امر ارتباط نزدیکي با عدالت محيطي مي
شود (.)Dempsey et al, 2012, 94
به جرأت ميتوان گفت شکافها و فواصل درون نسلي از یک سو و نابرابریهاي ناحيهاي و سکونتگاهي از سوي دیگر بيش از
پيش نواحي روستایي کشور و فرایند توسعه پایدار روستایي در آنها را متأثر ساخته و از این رهگذر ضرورت و اولویت توجه به
پایداري اجتماعي را در برنامهریزي توسعه پایدار روستایي گوشزد مينماید .نبود پایداري اجتماعي و عدم گسترش کمي و کيفي
تأمين اجتماعي مي تواند چالشگاه توسعﺔ پایدار ،ثبات سياسي ،توسعﺔ اقتصادي ،همبستگي اجتماعي و سالمت زیست محيطي به
شمار آید .در این سالها کوشش شده است تا شاخصي چند گانه از توسعه پایدار ارائه شود .اگر چه در سالهاي اخير توجه به توسعﺔ
پایدار روستایي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است ،اما هنوز چارچوب مشخص و تعریﻒ شدهاي در خصوص روشها و مدل
هاي سنجش و رتبه بندي مراکز روستایي و به ویژه ترتيببندي نظاممند از شاخصهاي آن در سطح کشور صورت نگرفته است.
مقالﺔ حاضر سعي دارد تا با نگرشي نو به مفهوم توسعﺔ پایدار روستایي ،به تبيين و ارزشگذاري شاخصهاي آن در حيطﺔ اجتماعي
از بعد کيفي و ذهني بپردازد .در این باره سعي خواهد شد ضمن سنجش سطح پایداري اجتماعي سکونتگاههاي روستایي دهستان
پایينوﻻیت شهرستان کاشمر ،روشي مناسب جهت رتبهبندي مراکز روستایي با استفاده از ترکيب تکنيک تحليل سلسلهمراتبي دلفي
فازي و شباهت به گزینﺔ ایدهآل فازي ارائه شود .براي پژوهش گردآمده ميتوان دو هدف اساسي را به شرح زیر عنوان کرد:
سنجش سطح پایدارياجتماعي سکونتگاههاي روستایي دهستان پایين وﻻیت .ارائه روشي مناسب جهت رتبهبندي مراکز روستایي
با استفاده از ترکيب تکنيک تحليل سلسله مراتبي دلفيفازي و شباهت به گزینﺔ ایده آل فازي در شرایط غيرمطمئن .از مطالعات
خارجي که مورد توجه این تحقيق بوده کاري است که کامرون و همکاران ( ،)6224با عنوان تغييرات کشاورزي و پایداري اجتماعي
در نواحي روستایي نيوزیلند نشان داد که تغييرات کشاورزي در چند دهه گذشته ،بيشترین تأثير را بر پویایي اجتماعي و در نتيجه
مفاهيم پایداري اجتماعي نواحي روستایي داشته است .لو و همکاران ( ،)6200در پژوهشي با عنوان « عوامل تأثيرگذار بر پایداري
اجتماعي در مناطق روستایي بخش گنزي در چين» به این نتيجه رسيدند که به طور کلي منطقه بررسي شده در وضعيت مساعدي
به لحاظ پایداري اجتماعي قرار دارد .همچنين مطالعهي نایت ( )6200در کشور چين نشان داده است که افزایش نيافتن درآمد،
نابرابري اقتصادي ،فقدان امنيت اقتصادي و سوء مدیریت از تهدیدات مهم پایداري اجتماعي در بين مردم چين است .در ایران نيز
مطالعات متعددي در این زمينه صورت گرفته است ،کاري که فتاحي و همکاران ( ،)0066در پژوهشي ،پایداري اجتماعي را در
روستاهاي دهستان خاوه شمالي واقع در شهرستان دلفان بررسي کردهاند ،نتایج پژوهش نشان داده است که پایداري اجتماعي در
روستاهاي دهستان خاوه شمالي پایينتر از حد متوسط است .مطالعهي دیگر از پورطاهري و همکاران ( ،)0062با عنوان ارزیابي
پایداري اجتماعي در مناطق روستایي روستاهاي شهرستان خرم بيد استان فارس به این نتيجه رسيدند که مدل انتخاب شده مبين
تطبيق کامل با مشاهدات تجربي است .کاري دیگر از تيموري و همکاران ( ،)0060با عنوان ارزیابي پایداري اجتماعي با استفاده از
منطق فازي در تهران به این نتيجه رسيدند که نابرابري در پایداري اجتماعي در بين مناطق شهر تهران است و همچنين در
مطالعهي دیگر از توکلي ( ،)0060با عنوان سنجش پایداري اجتماعي -اقتصادي سکونتگاههاي روستایي دهستانهاي خاوه شمالي
و جنوبي استان لرستان به این نتيجه رسيده است که روشهاي استفاده شده در این تحقيق مبين این واقعيت است که روستاهاي
مورد مطالعه در شرایط نيمه پایدار قرار دارند.
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واژة «پایداري» امروزه به طور گسترده اي به منظور توصيﻒ جهاني که در آن نظام هاي طبيعي و انساني تواماً بتوانند تا آینده
اي دور ادامه حيات دهند ،به کار گرفته مي شود (فرجي سبکبار و همکاران .)004 :0026 ،درواقع توسعﺔ پایدار به معناي توسعﺔ همه
جانبه اقتصادي ،اجتماعي و محيطي است که در آن هدف یافتن راه هایي است که انسان بدون تخریب ظرفيت هاي زیستي خود
در همﺔ ابعاد ،نيازهاي فعلي اش را با نگاهي به نسل هاي آینده برآورده سازد (بدري و افتخاري .)00 :0026 ،امروزه توسعه پایدار
برقراري تعادل بين ابعاد زیست محيطي ،اقتصادي و اجتماعي است اما پایداري اجتماعي ،بين ایعاد مختلﻒ توسعه
پایدار( )Colantonio, 2009:4و پایان توسعه پيوند برقرار مي کند ( .)Assefa, Frostell, 2007:66یکي از مهمترین
محورهاي توسعﺔ پای دار ،توسعﺔ پایدار روستایي است .براي بررسي توسعﺔ پایدار روستایي اساسي ترین معيار اندازه گيري شاخص
هاي موجود در این زمينه است که به طور کلي وضعيت جامعه را نشان مي دهند .در حقيقت شاخص هاي روستایي اطالعات
مفيدي هستند که نمایانگر وضعيت پایدار و یا ناپایدار نظام سکونتگاه هاي روستایي اند و پایداري نواحي روستایي را در جهت آینده
نگري کامل بيان مي دارند (فرجي سبکبار و همکاران .)004 :0026 ،مورفي در تعریﻒ پایداري اجتماعي به چهار رکن اصلي اشاره
مي کند که عبارتنداز :عدالت ،مشارکت ،آگاهي براي پایداري وهمبستگي اجتماعي ( .)Murphy, 2012عالوه براین پایداري
اجتماعي به کيفيت جوامع اشاره دارد و نشان دهنده ماهيت روابط اجتماعي و یا روابط دروني جامعه است ( Littig, Griesler,
 .)2005یکي از ابعاد توسعﺔ پایدار ،پایداري اجتماعي مي باشد ( )Gulland and Akcakaya, 2001: 56که برآیند شاخص
هاي موجود در این باره حکایت از توسعه و رفاه اجتماعي دارند و در درون جامعه منجر به رشد و شکوفایي افراد و همچنين بالندگي
نهادهاي کوچک و بزرگ مي شوند و به عبارتي بيانگر چگونگي و ميزان رفاه ،تکامل و تعالي اجتماعي هستند (کوشيار.)00 :0026 ،
در واقع یکي از ابعاد مهم ت وسعﺔ پایدار همانا پایداري اجتماعي است که به دليل ماهيت خود کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته
است .تاکنون دامنﺔ گسترده اي از مفاهيم در خصوص پایداري اجتماعي همچون سرمایﺔ اجتماعي ،اجتماعات پایدار ،تاب آوري
اجتماعي ،توسعﺔ اجتماعي ،ظرفيت اجتماعي ،رفاه و محروميت اجتماعي صورت گرفته ،که حاصل تغيير نگرش به مفهوم توسعه به
معناي عام و توسعﺔ روستایي به معناي خاص آن بوده است ( .)Barron and Gauntlett, 2002, 4-5در ارتباط با بررسي این
وضعيت ،در پژوهش حاضر سعي شده است که با گردآوري داده هاي ذهني در ارتباط با شاخص هاي یاد شده ،پایداري اجتماعي
جوامع روستایي سنجيده شود.تک تک افراد جامعه ،سرمایه هاي اجتماعي را مي سازند و ذخيره هایي از منابع اجتماعي و انساني
هستند .پایداري اجتماعي در بعد دیگرشامل عدالت اجتماعي که اشاره به توزیع عادﻻنه منابع و اجتناب از تکنيک هاي انحصاري
داشته و ا جازه مي دهد افراد یک جامعه به طور کامل در مسائل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي مشارکت داشته باشند که این امر
ارتباط نزدیکي با عدالت محيطي مي شود (.)Dempsey et al, 2012, 94
بنابراین مفهوم توسعﺔ پایدار اجتماعي ارزشي کمتر از توسعﺔ پایدار زیست محيطي را ندارد ،لذا باید مفهوم پایداري اجتماعي را
ترویج داده و مورد توجه قرار دهيم .در واقع در ارتباط با تالش در زمينﺔ شکل گيري توسعﺔ پایدار اجتماعي باید به مواردي توجه
داشت که عدم توجه به آن خود موجب بروز مشکالتي در زمينه هاي دیگر خواهد شد .این موارد شامل برطرف نمودن نيازهاي
اساسي (غذا ،سرپناه و مواردي از این دست) ،پاسخگویي به حس عدالتخواهي (اصل توزیع عادﻻنه) ،رفاه (فيزیکي ،ذهني و
اجتماعي) ،آموزش ،امور فرهنگي و بسياري دیگر از این موارد مي باشد ( .)Hancock, 2010فرایندهایي که براي رسيدن به این
اهداف ابداع مي شوند ،زیرساخت هاي نرم جامعه ناميده مي شوند .این اصطالح توسط لن دال استاد دانشگاه برکلي کالفرنيا به کار
گرفته شد تا عناصري از جامعه را توصيﻒ نماید که در رفاه اجتماعي از اهميت برخوردار هستند .این زیرساخت هاي نرم شامل
خدمات معمولي انساني (بهداشت ،آموزش ،خدمات اجتماعي ،اوقات فراغت ،امور فرهنگي و غيره) و نيز زیرساخت هاي عيررسمي
جامعه ،شبکﺔ سازمان هاي داوطلب و روابط اجتماعي هستند که جامعه را شکل مي دهند (کاظمي محمدي و شکویي.)06 :0020 ،
برنامه ریزي روستایي اگر بخواهد جوامعي فعال ایجاد نماید باید در همﺔ امور یکپارچگي بين این عناصر ایجاد نماید و به همان
اندازه که به زیرساخت هاي سخت بهاء مي دهد به زیرساخت هاي نرم نيز توجه کند.
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 -1-5ﻗلمرو جغرافیاﻳﻰ ﺗحقیﻖ
جغين در 02کيلومتري شهرستان رودان قرار دارد که از شمال شرق و شرق با روستاي تجدانو (استان کرمان) -از غرب با
روستاي برنطين -و از جنوب با هشتبندي هم مرز است  .دشت جغين پوشيده از باغ مرکبات نظير ليمو ترش -پرتقال  -ليموشيرین
 نارنگي -و انبوهي از درختان خرما است  .رود خشکي که از وسط جغين مي گذرد و از شرق به غرب امتداد دارد جغين را به دوقسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي کند.در فصل بهار با آغاز شکوفه زدن درختان ليمو شيرین و پرتقال و نارنج و پخش شدت عطر
این گلها در فضاي روستا آن را به بهشتي بي نظير تبدیل مي کند.شغل بيشتر مردم جغين کشاورزي است .زمين هاي مستعد و
منابع آبي زیر زميني فراوان جغين را به قطب کشاورزي و باغ داري هرمزگان تبدیل کرده است  .ليمو ترش جغين شهرتي جهاني
دارد و در کشور مشتریان خاص خود را دارا مي باشد .ارتفاعات شمالي جغين زیستگاه خرس سياه آسيایي است که یکي از گونه
01

هاي کمياب و در حال انقراض جانوري مي باشد .در جغين مردم به دو لهجه ي محلي تکلم مي کنند ،اگر جغين را به دو قسمت
شرق و غرب تقسيم کنيم مردم سمت غرب به لهجه محلي هرمزگاني و افرادي که سمت شرق جغين سکونت دارند به لهجه ي
محلي جنوب کرمان ( گویش رودباري )صحبت مي کنند .سوغات جغين عمدتا ليمو ترش و خرما مي باشد  .صنایع دستي همچون
گالبتون دوزي ،خوس بافي ،شک دوزي  ،در بين بانوان و چيلک ریسي  ،سبد بافي  ،و پري دوزي در بين آقایان رواج دارد.
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مطالعه حاضر بر اساس هدف کابردي و از نظر روش توصيفي -تحليلي است .به منظور انجام این تحقيق  ،از روشهاي اسنادي
کتابخانه اي و مطالعات ميداني استفاده شده است .در روش کتابخانه اي  -اسنادي  ،از کتاب ها  ،مقاﻻت  ،رساله ها  ،رساله ها
استفاده شده است .با استفاده از این ابزار  ،زمينه و تئوري مطالعه و پيشينه تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و با بررسي داده هاي
موجود در مورد منطقه مورد مطالعه و تبدیل این داده ها به اطالعات  ،بخشي از موانع طبيعي و انساني روستاهاي بخش جغين در
رابطه با توسعه اقتصادي با استفاده از این روش شناسایي و معرفي شد .براي جمع آوري داده هاي اوليه از پرسشنامه  ،مصاحبه و
مشاهدات استفاده شد .جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقيق کليه سکونتگاههاي واقع در بخش جغين است که این روستاها به
طور جداگانه تقسيم شده و سپس با توجه به تعداد روستاهاي واقع در هر یک از چهار فرم  ،تعداد معيني از روستاها به عنوان نمونه
انتخاب شده است.بنابراین ،جامعﺔ آمارى مورد مطالعه در این تحقيق 00 ،نقطﺔ روستایي بخش جغين با  0022خانوار ( 00625نفر)
است .تعداد اعضاى نمونه نيز  040خانوار است که از طریق فرمول کوکران به دست آمد .از این رو ،این تعداد پرسشنامه در ميان
خانوارهاى روستاهاى نمونه توزیع شد .براى سنجش پایایي پرسشنامه ،ابتدا  52عدد از پرسشنامه به صورت پيشآزمون ،در
روستاهاى مورد مطالعه تکميل شد که ميزان پایایي پرسشنامه از طریق آزمون آلفاى کرونباخ  242،2به دست آمد .جهت بررسي
سهم عوامل و شاخصهاى مختلﻒ در عدم تنوعبخشي معيشت روستایي (موانع تنوعسازى معيشت) بخش جغين از رگرسيون
چندمتغيره با روش گامبهگام در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است؛ عالوه بر این ،مقالﺔ حاضر پتانسيلهاى محيطي ،اجتماعي و
اقتصادى روستاهاى بحش را نيز مورد ارزیابي قرار داده است ،براى این کار ابتدا شاخص و متغيرهاى مورد بررسي طبقهبندى شده
و با بهرهگيرى از رگرسيون چندمتغيره با روش گامبهگام سهم هر یک از شاخصها و عوامل مختلﻒ در متنوعسازى معيشت
روستاهاى شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.

 -6ﻳافتهﻫاى ﺗحقیﻖ
مشاهدات ميداني از امکانسنجي ایجاد زنجيرههاي ارزش و توليد جدید در بخش جغين نشان ميدهد جهت ایجاد زنجيرههاي
ارزش در بخش ميتوان روي زنجيره پرورش دام سنگين و فرآوردههاي دامي به خصوص فراورده هاي لبني (دامهاي پرورش داده
شده) تمرکز کرد .با توجه به ظرفيت موجود بخش ،با توسعه این زنجيرهها و بهرهگيري از فناوريهاي نوین توليد و بازاریابي،
اقتصاد بخش متحوّل شده و پویایي اقتصادي بر روابط اقتصادي بخش و محيط پيرامون حاکم خواهد شد .در زنجيرههاي ارزش و
توليد پيشنهاد شده ،یکي از اهداف اصلي استفاده از ظرفيت بخش در توليد و همچنين آموزش بخشئيان براي حذف واسطه و در
نتيجه کسب سود بيشتر براي بخشييان از توليد است .بنابراین بازاریابي و عرضه مستقيم محصوﻻت با حذف واسطه ،توسط اهالي
بخش و به مدد فناوريهاي نو همانند شبکههاي اجتماعي و اپليکيشنهاي متعدد انجام ميشود که عالوه بر ایجاد درآمد بيشتر
براي توليدکنندگان موجب ایجاد اشتغال پایدار نيز ميشود.که ميتوان در جدول  5و شکل 6و 0نشان داد.
جدول  :1امکانسنجی ایجاد زنجیره های ارزش و تولید بخش جغین (مأخذ :مطالعات مشاور)
توزیع
توليد
تأمين منابع
محصول

فراوردهها
ي لبني
پرورش دام
سنگين
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منابع
مورد نياز
سرمایه
نيروي
انساني
آّب

سرمایه

محل تأمين
خارج بخش

آموزش
و فناوري
دارد

محل بخش
محل بخش

خارج
بخش

دارد

توليد

محل ذخيره
سازي

سنتي /نوین
(صنعتي)

سردخانه

نوین
(پرورشي)

_

محل
فراوري

نحوه
بازاریابي

محل
فروش

نحوه
ارسال به
بازار

فرآوري
داخل
بخش

توسط
اهالي بخش

جغين
ميناب

بصورت
شخصي

خام
فروشي

توسط
اهالي بخش

جغين

بصورت
شخصي

شکل  :9دیاگرام زنجیره ارزش امکان تولید فرآوردههای لبنی در بخش جغین

ظرفيتشناسي نيروي انساني از طریق شناسایي جوانان و سرپرستان خانوار جویاي کار؛
یکي از منابع اصلي توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخشها ،کيفيت منابع و سرمایه انساني ،نيروهاي جوان و خالق در هر بخش
است .در واقع موتور محرکه توسعه و اقتصاد به مهارتها،دانش و توانمندي نيروي انساني همان جامعه متکي است .ارائه آموزشها به
جوانان در زمينههایي همانند کشاورزي ،دامداري ،صنایع دستي و تبدیلي ،بهداشت ،تغذیه و ( ...چه به صورت رسمي و چه به
صورت غيررسمي) اثر بسيار مهمي در نيل به اهداف توسعه اقتصادي بخشيي خواهد داشت .از این رو یکي از گام هاي اصلي در
فرایند برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایي بخشيي استان هرمزگان ،ظرفيت شناسي نيروي انساني در بخشهاي هدف مورد مطالعه
طرح است.
ظرفيت شناسي نيروي انساني و کيفيت آن در محيط بخش بر اساس مؤلفههایي نظير تعداد افراد باسواد ،تعداد جمعيت فعال
،تعداد افراد شاغل در بخش  ،تعداد جوانان و سرپرستان خانوار جویاي کارصورت گرفته است .برخي اطالعات آماري از طریق
مطالعات ميداني و اظهارات شوراي بخش و دهيار بدست آمده و برخي دیگرمستند به فرهنگ آبادي و گزارشهاي آماري است.
آمارهاي رسمي نشان مي دهد بخش جغين با  00625نفر جمعيت جمعيت شاغل داراي نرخ اشتغال  22/06درصد ميباشد .پيمایش
ميداني نشان مي دهد در این بخش ،تمامي نيروهاي فعال بخش به دليل نداشتن شغل و درآمد مشخص و مکفي جویاي کار
هستند .نرخ اشتغال  22/06درصد در جغين ،به ظاهر نشان از مناسب بودن وضعيت اشتغال بخشييان دارد ،اما واقعيت این است که،
جوانان و سرپرستان خانوار جویاي کار در سطح بخش داراي اشتغال موقتي بوده و به دليل خشکسالي به کارگري و کشاورزي روي
آوردهاند و از این حيث نيز فاقد درآمد مکفي ميباشند .که در جدول  2مشخص است.
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شکل  :4دیاگرام زنجیره ارزش امکان پرورش دام سنگین در بخش جغین

جدول  :6ظرفیت شناسی نیروی انسانی بخش جغین (مأخذ :مطالعات مشاور :فرهنگ آبادیهای استان هرمزگان
()1931

بخش
جغين

وضعيت بخش در
آمارنامه رسمي
جمعيت نرخ اشتغال
22/06
00625

گزارش محلي
جوانان جویاي کار
40

سرپرستان خانوار جویاي کار
52

موانع تنوعسازى معيشت در روستاهاى بخش جغين با استفاده از مشاهدات محقق و شناخت قبلي و با کمک برخي از استادان
دانشگاه ،کارشناسان محلي شاغل در ادارات ستادى و دستگاههاى اجرایي ذىربط (ادارة جهاد کشاورزى ،ادارة منابع طبيعي ،ادارة
شيالت و غيره) تعيين شد .این موانع براساس شاخصهاى تحقيق و سؤال از پاسخگویان مشخص شد که جدول ( )4ارائه شده
است .شاخصهاى مورد بررسي در تحقيق به  0عامل زیرساختي-نهادى ،اقتصادى ،محيطي و اجتماعي تقسيم ميشود (جدول .)4
01

جدول  :7مالحظات و الزامات محیطی ،اقتصادی ،زیرساختی ،اجتماعی و نهادی اجرای پروژههای حوزه فضایی گز

انواع الزامات

الزامات و
مالحظات نهادي
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الزامات و
مالحظات
اجتماعي

الزامات و
مالحظات
اقتصادي

الزامات و
مالحظات
زیرساختي

تشریح الزامات
 شفافيت مکانيزمهاي اداري و سازماني مربوط به اجراي طرح هماهنگي نهادهاي دولتي و عمومي ،بخش خصوصي و مردم شفافيت قوانين مربوط به اجرا و نظارت بر پروژهها حمایت دولت از ایجاد و توسعﺔ سازمانهاي غيردولتي فعال مرتبط با شناسایي فرصتهاي سرمایه گذاري در روستا برنامه ریزي بر پایه مزیت هاي نسبي و توانایي هاي بالقوه مشارکت در شناسایي فرصت هاي سرمایه گذاري در روستا کوتاه کردن فرایند پذیرش و اجرایي شدن ایدههاي کارآفریني حمایت مالي و پشتيباني دهياري و شوراي اسالمي از افراد سرمایه گذار در کسب و کارهاي جدید مشارکت در برنامه ریزي آموزش عمومي فني و حرفه اي در بخش هاي صنعت و کشاورزي مشارکت هاي مردمي و بخش خصوصي در اجراي پروژه توسعه ظرفيت ها و ارتقاء قابليت هاي موجود در زمينه هاي ميراث فرهنگي (ملموس و غيرملموس) ،طبيعي ،هنر ودانش سنتي و فناوري بومي ،صنایع دستي و گردشگري.
 توسعه ظرفيت ها و ارتقاء قابليت هاي موجود در زمينه هاي ميراث فرهنگي (ملموس و غيرملموس) ،طبيعي ،هنر ودانش سنتي و فناوري بومي ،صنایع دستي و گردشگري.
 شناسایي ،پژوهش و مستند سازي،معرفي ،آموزش و ترویج حفاظت ،احيا و بهره برداري خردمندانه از ميراث فرهنگي(ملموس و غيرملموس) و طبيعي و صنایع دستي
 تربيت نيروي انساني ماهر (باسواد و باتجربه) براي شروع کسب و کارهاي جدید تنظيم برنامه هاي اجرائي ﻻزم در جهت آموزش هاي مهارتي روستائي تنظيم برنامه هاي آموزشي فني و حرفه اي با هماهنگي سازمان هاي محلي در راستاي سياست هاي اشتغال و بازار کارمنطقه اي.
 توسعه و حمایت صنایع تبدیلي و تکميلي بخش کشاورزي و صنایع روستایي در چارچوب سياست هاي صنعتي کشور. معرفينامه دریافت تسهيالت بانکي از محل کمکهاي فني و اعتباري به شبکه تعاونيهاي روستایيوکشاورزي(شرکتها و اتحادیهها)
 سهم بري عادﻻنه عوامل در زنجيره ارزش فعاليتهاي اقتصادي روستا تنوع بخشي به اقتصاد و معيشت روستایيان؛ توانمندسازي اقتصادي روستایيان و ظرفيت سازي مشارکت تحصيلکردگان محلي در طرح اعطاي تسهيالت کم بهره جهت اجراي طرح تجهيز و آماده سازي خانه هاي روستایي جهت سکونت گردشگران توانمندسازي اقتصادي روستایيان و ظرفيت -سازي مشارکت زنان سرپرست خانوار محلي در طرح اعطاي تسهيالت کم بهره جهت اجراي طرح تجهيز و آماده سازي دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز صنایع دستيمعرفينامه دریافت تسهيالت بانکي از محل کمکهاي فني و اعتباري به شبکه تعاونيهاي روستایي تامين زیرساختهاي اوليه اشتغال زایي شامل آب ،برق و تلفن مشاوره و تائيدیه فني طرحهاي سرمایهگذاري در احداث و توسعه زیرساختهاي مورد نياز اتحادیهها و شرکتهايتعاوني تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستایي از محل کمکهاي فني و اعتباري
 احداث زیرساختهاي فيزیکي مناسب روستا (همچون جادهها و راههاي ارتباطي روستا) تاسيس و احداث هتل ها ،مهمانسراها ،خانه هاي بوم گردي و سایر مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي. -اعطاي تسهيالت براي سرمایه گذاري در ساخت زیرساختها

براى بررسي ميزان تأثير متغيرهاى زیرساختي -نهادى ،عوامل محيطي ،عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادى در عدم
متنوعسازى معيشت روستایي از روش آمارى رگرسيوني چندگانه با روش گامبهگام استفاده ميشود .در این مدل رگرسيوني عوامل
زیرساختي-نهادى ،عوامل زیرساختي ،عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادى ،به عنوان متغيرهاى مستقل و عدم تنوعسازى معيشت
روستایي به عنوان متغير وابسته مشخص شد.
براى انجام این مدل ابتدا هر چهار متغير مستقل زیرساختي-نهادى ،عوامل محيطي ،عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادى وارد
مدل رگرسيون گامبهگام ميشوند .در رگرسيون گامبهگام متغيرهاى مستقل (پيشبيني) که بر روى متغير وابسته اثر داشته باشند،
وارد مدل ميشوند و سایر متغيرهاى پيشبين که بر روى متغير وابسته اثر ندارند ،وارد مدل نميشوند .در این رگرسيون ابتدا متغير
«عوامل ساختارى-نهادى» وارد مدل ميشود ،در مرحلﺔ دوم متغير »زیرساختي« ،در مرحلﺔ سوم متغير »عوامل اقتصادى« و در
مرحلﺔ چهارم متغير »عوامل اجتماعي« وارد مدل ميشود .نتایج بهدستآمده از مدل نشان داد که همﺔ متغيرهاى مستقل در عدم
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تنوعسازى معيشت روستایي ،تأثير دارند؛ اما عوامل زیرساختي-نهادى داراى اثر بيشترى بوده و عوامل اجتماعي داراى کمترین تأثير
است.
جدول  :8ضرایب تعیین متغیرهاى مﺆﺛر در عدم تنوعبخشﻰ در معیشت منطﻘه (مأخذ :یافتههاى پژوهش)1933 ،

ضریب تعيين تعدیلشده
222
2220
2222
2224
* معنيدارى در سطح 2225

ضریب تعيين ()R2
222
2225
2224
2226

ضریب همبستگي
2240
2226
2260
2260

مدل
0
6
0
0

جدول  :3میزان تأﺛیر متغیرهاى مﺆﺛر در عدم متنوعسازى معیشت روستایﻰ (مأخذ :یافتههاى پژوهش)1933 ،

سطح معنادارى
()Sig
*2/222
*2/222
*2/222
*2/222
*2/222

آماره t
-00/00
-65Jan
02/04
00222
02220

ضریب بتا
استاندارد
غيراستاندارد
-2/240
--2/500
2/522
2/460
2/252
2/000
2/660
2/262
2/022

متغيرها
ضریب ثابت
عوامل اقتصادى
زیرساختي-نهادى
عوامل محيطي
عوامل اجتماعي

نتایج بدست آمده در جدول  6نشان مي دهد که سطح معني مدل  22222و کمتر از  2/25است .بنابراین  ،با اطمينان ، ٪65
مدل رگرسيون برازش شده یک مدل مناسب و قابل توجه است.
براي مقایسه تأثير و نقش هر یک از عوامل مingثر در عدم تنوع بخشي به معيشت روستایي  ،از جدول ( )02و ضرایب بتا
استاندارد استفاده شد .ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به عامل بين ساختاري مهمترین موانع بر سر راه متنوع سازي معيشت در
روستاهاي این شهر است که مقدار بتا استاندارد آنها  2/460است که با  04شاخص بارگيري و محاسبه شد .بنابراین  ،عامل
زیرساختي نهادي در مناطق روستایي شهر بيش از سایر عوامل در عدم تنوع معيشت روستایي در منطقه تأثير دارد.عامل اقتصادى
دومين عامل تأثيرگذار در عدم متنوعسازى معيشت است که در آن  2شاخص قرار دارد که مقدار بتا استاندارد آن  2/550است .و
عوامل زیرساختي و اجتماعي هرچند با تأثير کمتر نسبت به دو عامل قبلي ولي از موانع سوم و چهارم در مدل رگرسيون است که
عوامل محيطي با اجتماعي با  06شاخص سنجيده شدهاند و مقدار بتا استاندارد عوامل زیرساختي و اجتماعي به ترتيب  2/000و
 2/262شده است.
در جدول  ، 02از ضرایب بتا استاندارد شده براي مقایسه تأثير و نقش هر یک از عوامل موثر بر عدم تنوع بخشي به معيشت
روستایي استفاده شده است .ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به زیرساخت  -سازماني  2/460محاسبه مي شود که بيشترین مقدار را
در مقایسه با سایر متغيرهاي مستقل وارد شده در مدل رگرسيون دارد .بنابراین  ،مي توان گفت که عوامل زیرساختي موجود مانند
جاده هاي دسترسي نامناسب ،عدم دسترسي به ورودي هاي مختلﻒ کشاورزي  ،عدم اجراي برنامه هاي توسعه در منطقه  ،کمبود
یا عدم دسترسي به وامها و منابع مالي ،عدم سرمایه گذاري در بخش هاي دولتي و خصوصي ،عدم بازاریابي محصوﻻت کشاورزي
و غيره بيش از سایر محدودیت ها در عدم تنوع معيشت روستایي در منطقه تأثير بيشتري دارد و در بعدي ،عوامل اقتصادي  ،عوامل
زیرساختي و عوامل اجتماعي در عدم تأثير متنوع سازي معيشت روستایي.
کشاورزى در مناطق روستایي منطقه به صورت سنتي است و تا حدود زیادى به شرایط زیرساختي و آب و هوایي بستگي دارد.
این ساختار ضعيﻒ اقتصادى موجب شده است که روستایيان این شهرستان با مشکالت عدیدهاى مواجه شده که در نهایت ميتواند
موجب کاهش جمعيت این روستاها و در نهایت ،تخليﺔ بسيارى از روستاها شود .جهت تغيير این ساختار اقتصادى و حرکت به سمت
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مطابق جدول  ، 2ضریب تعيين ( )6Rبا توجه به نتایج تجزیه و تحليل رگرسيون  2/20است و این بدان معني است که بيش از
 ٪24تغييرات در متغير در مدل یا به عبارت دیگر  ،به عبارت دیگر  ،از جمله متغيرهاي نهادي دلهره آور  ،عوامل محيطي  ،عوامل
اجتماعي و عوامل گنجانده شده است.
از نظر اقتصادي  ،حدود  ٪25از عوامل م theثر در عدم تنوع معيشت روستایي توضيح مي دهد .نتایج آزمون رگرسيون گاما-
گاما در جدول  6نشان داده شده است.
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توسعﺔ پایدار اقتصادى در روستاهاى این منطقه پيشنهاد ميشود .تحقق این راهبرد ،با موانعي روبهرو است که لزوم پرداختن به این
موانع و بررسي آنها جهت برداشتن آنها ضرورى است .در کنار این موانع ،روستاهاى منطقﺔ مورد مطالعه از توانهاى باﻻیي در
زمينﺔ تنوعسازى و ایجاد مشاغل غيرکشاورزى برخوردار است که با استفاده از برنامههاى توسعهاى مناسب و با تالش برنامهریزان و
مسئوﻻن امر ميتوان این توانهاى بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد تا پایدارى سکونتگاههاى روستایي بخش جغين تضمين شود.

 -7ﻗابلیت ﻫا و ﺗنگناﻫای

جدول  :11قابلیت ها و تنگناهای بخش جغین در زمینه منابع تولید (مأخذ :مطالعات مشاور)

طبيعي

قابليت
تنگنا
قابليت

اجتماعي
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مهمترین قابليت بخش جغين بر اساس مطالعات ميداني ،موقعيت مکاني بخش و قرارگيري آن در مسير آسفالته دسترسي به
دریاي خليج فارس و بواسطﺔ آن صيادي است .درحالي که صيادي به صورت شخصي در بخش وجود دارد اما نبود صنایع تبدیلي و
تکميلي مرتبط با شيالت در بخش یا حوزه برنامهریزي ،مانند کارگاههاي فرآوري و بستهبندي ماهي و ميگو و نهایتاً خام فروشي
آبزیان از تنگناهایي است که گریبانگير ساکنان جغين است .به طور کلي با ارائه تسهيالت کم بهره و احداث کارگاههاي فرآوري
آبزیان که اصليترین منبع اقتصادي بخش جغين است ،ميتوان قدرت اقتصادي خانوارهاي ساکن بخش را افزایش داد و گام مثبتي
در جهت اشتغالزایي و افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و صنایع کارگاهي نهاد .از مهمترین مسائل اجتماعي و اقتصادي بخش،
کمبود سرمایه ،پایين بودن درآمد و عدم رضایت شغلي است .همچنين قرارگيري بخشي از اراضي بخش در محدودة اراضي ملي از
تنگناهاي مهم بخش از نظر طبيعي است که در ارائه برنامه براي مدیریت اراضي و مکانیابي کاربريها تأثير قابل توجهي دارد .از
دیگر تنگناهاي زیر ساختي بخش ،نبود خدمات پشتيباني توليد است.

تنگنا

اقتصادي

قابليت
تنگنا

فناوري

قابليت
تنگنا

منابع توليد ( زمين ،آب ،سرمایه مالي ،نيروي انساني)
اولویت 0
اولویت 6
اولویت 0
قرارگيري بخش در
قرارگيري تاﻻب بين المللي
امکان دسترسي به منابع آبي
اراضي مسطح جلگهاي
خورآذیني در مسير بخش
دریاي عمان
قرارگيري اراضي ملي در
کمبود آب و خشکسالي
محدوده بخش
وجود دانش بومي
وجود نيروي فعال جویاي
وجود حس مشارکت اجتماعي
کشاورزي و دامداري
کار
در بين اهالي
عدم وجود خدمات بيمه
عدم وجود آموزش هاي ﻻزم
اجتماعي و اقتصادي
براي راه اندازي و توسعه کسب
مناسب براي حمایت از
و کار بومي
بخشئيان
امکان ایجاد دامپروري و
امکان ایجاد کارگاههاي صنایع
فرآورده هاي دامي
دستي
فقدان سرمایه گذاري خصوصي فقدان تسهيالت مالي جهت
توسعه فعاليت هاي مجدد
و دولتي
امکان توليد علوفﺔ دامي با
استفاده از فناوري نوین
به روز نبودن دانش بومي
نبود تجهيزات روز توليد و
در توليد محصوﻻت
فراوري محصوﻻت

اولویت 0
شيب اندک
بخش

 -8بحﺚ و ﻧتیﺠهﮔیرى
بررسي و برداشتهاى ميداني و توصيﻒ دادههاى جمعآورىشده حاکي از آن است که ساختار اقتصادى روستاهاى بخش مورد
مطالعه ،نامتعادل است؛ به گونهاى که صنایع و خدمات روستایي در مقایسه با بخش کشاورزى بسيار عقبمانده است؛ این به آن
معني نيست که کشاورزى بخش ،از وضعيت مطلوبي برخوردار است؛ بنابراین باید با آگاهي کامل از توانمندي هاي بخش به ویژه
روستاهاي این منطقه  ،راهکارهاي مناسبي جهت بهره گيري کامل از توانمندي هاي این منطقه ارائه شود که در نهایت منجر به
توسعه پایدار اقتصادي مي شود .با بررسي پتانسيل هاي روستاهاي مورد مطالعه  ،مشخص شد که با تغيير روش کشاورزي ،
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دامداري  ،رورش ماهي و ميگو در حوزچه هاي اب شيرین با بهره مندي از دانش کافي در زمين هاي کشاورزي و احياي توليدات
صيفي بصورت نوین و بسته بندي مناسب براي توليدات مرکبات و غيره  ،گامي اساسي در جهت اشتغال و در نتيجه افزایش سطح
درآمد روستاي مذکور است که با اجراي موارد ذکر شده در متن تحقيق را مي توان در اولين گام برداشت .روند مهاجرت از روستا به
شهر کاهش یافته و عالوه بر توسعه و توسعه روستا که یکي از استقالل اقتصادي کشور بوده است  ،گام هایي برداشته و در مرحله
بعدي مشکالت شهرها را به حداقل رسانده است  ،به ویژه کالنشهرها  ،درگير بودند و باعث کاهش سطح آنتروپي و مرگ و مير در
جوامع روستایي و شهري شدند.
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تبیین پارادایم غالب بر تئوری فرهنگ کاری در سازمان
بر اساس مبانی فلسفه علم و جامعه

سلطنت

روایی1
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کد مقاله72672 :

چکـیده
فرهنگ کار ،به عنوان شیوه زندگی ،نقش بنیادی و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد .شناسایی مبانی فلسفی
مرتبط با تئوری فرهنگ کاری در سازمان ،و تبیین پارادایمی که نظریه در چارچوب آن قرار خواهد گرفت ،راهنمای
ارزشمندی برای مدیران در راستای به کارگیری اصول تئوری فرهنگ کاری در سازمانها جهت دستیابی به بهرهوری هر
چه بیشتر خواهد بود .به همین منظور پژوهش حاضر به تبیین ماهیت پارادایم غالب بر تفکرات نظریهپردازان تئوری
فرهنگ کاری پرداخته است .در این راستا با دو روش به بررسی و تبیین رهیافت عینی گرا و ذهنی گرا و نظم دهی -تغییر
بنیادی تئوری فرهنگ کاری پرداختهایم -0 :با شناسایی پیشفرضهای بنیادین مبانی فلسفی شامل هستیشناسی،
معرفتشناسی ،انسانشناسی و روششناسی و  -4همچنین پیشفرضهای مبانی جامعهشناختی نظریه .نتایج بررسی
حاضر نشان میدهد که نظریهپردازان تئوری فرهنگ کاری از رویکرد ذهنی گرا در ارائه مفروضات بنیادین ،دیدگاه تغییر
بنیادی در تبیین مبانی جامعهشناختی تئوری ،و پارادایم غالب انسانگرای بنیادی برخوردارند.

واژگـان کلـیدی :پارادایم غالب ،فرهنگ کاری ،مبانی فلسفه و علم

 -0عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
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 -1مقدمه
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عامل انسانی ،منبعی مهم و حیاتی برای سازمان است و سازمانهای موفق ،نیازمند منابع انسانی آموزش دیده وکارآمد هستند.
به زعم بارون و کرپس؛ منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست سازمانی به شمار می آیند ،0111( .ص  )00نیروی انسانی در نظام
مدیریت منابع انسانی ،هم عامل توسعه وهم هدف و اثر پذیرنده و بهره گیرنده از توسعه می باشد .نیروی انسانی ماهر و مطلع به
عنوان سرمایه ای که قدرت باز تولید دارد؛ یعنی «سرمایه انسانی» ،میزان بهرهوری فعالیت های اداری ،اقتصادی و اجتماعی را
افزایش می دهد و شکل گیری این سرمایه با ارزش ،تنها از طریق فرایند برنامه ریزی دقیق آموزشی صورت میگیرد و انسان را به
یک عنصر نوین که دارای قدرت مولد شگرفی می باشد تبدیل می کند (مشبکی ،0022 ،ص .)081
پس میتوان گفت :در سازمانهای امروزی نیروی انسانی ،سرمایه بیبدیل و محوریترین جزء سازمان تلقی میگردد .اگر
هدف اصلی مدیران ،افزایش بهرهوری و کارایی کارکنان و سازمانها و در نتیجه رشد و توسعه جامعه است ،باید به مهمترین منبع
سازمان یعنی نیروی انسانی توجه ویژهای داشته و در جهت ایجاد زندگی باکیفیت بهتر در سایه ارتقاء بهرهوری کارکنان و افزایش
کارایی سازمان تالش نمایند .از طرفی میدانیم که بر اساس پشتوانههای نظریات جامعه شناسانه و روان شناسانه اگر در یک نظام
تولید صرفاً قوانین خشک و بیروح در تولید حاکم باشد؛ بازدهی مطلوبی نخواهیم داشت؛ اما اگر اصول و نظام مدیریتی و نظام کار،
بر یک فرهنگ ثابت و استوار و در واقع فرهنگ مثبت کار استوار باشد ،میتوان به یک تولید خوب و بهرهوری باال امیدوار بود؛ به
عبارت دیگر درست است که ماشین ،ابزار و تکنولوژی ارزشمند است اما فکر ،خالقیت و فرهنگ کار مثبت در کنار این ابزارها سبب
ثبات تولید و ایجاد فرهنگ مثبت میشود.
بنابراین مسأله ایجاد فرهنگ کار مثبت و حذف فرهنگهای منفی در روند کار سازمانی یکی از موضوعاتی است که
سازمانهای امروز با آن روبرو هستند .مسأله توسعه فرهنگ کار سازمانی حتی در سازمانهای موفق جهان یکی از دغدغههای
فکری مدیران تصمیمساز آن سازمانها میباشد .نباید فراموش کرد ،مدیران برای ایجاد و رشد فرهنگ مطلوب سازمانی با عاملی
چون انسان روبرو هستند که بسیار پیچیده است .انسان توان ،انگیزه ،اعتقاد و باورهایی نهفته در درون دارد که باید در جهت مثبت
بالفعل شود و این جز در سایه یک مدیریت کارا و قوی محقق نمیشود .اندیشمندان علم مدیریت سالهاست در پی شناخت هر چه
بهتر عواملی چون عامل اجتماعی برای شناخت رفتار نیروی انسانی در کار ،عامل روانی در جهت رفع نیازهای کارکنان از طریق
کارکردن ،عامل سازمانی که شامل ساختار سازمانی و نظریههای مدیریت در جهت ایجاد حس تعلق افراد به کار در سازمانها و در
نتیجه افزایش کارایی آنان میشود و باالخره عامل سرپرستان و شیوه سرپرستی آنها هستند .به طور کلی میتوان گفت نگرش
مثبت به کار و برخورداری از وجدان کار باال ،با ارزش جزء تشکیل دهنده فرهنگ کار در سازمان و نقطه آغاز کار بهتر و رسیدن به
بهرهوری و کارآیی مطلوب است .با عنایت به اهمیت رعایت اصول فرهنگ کاری در سازمان ،شناسایی مفروضات اساسی و زیر
ساخت های بنیادینی که تئوری از آن نشأت گرفته است؛ نقش موثری در ارتقاء کمیت و کیفیت عملکرد سازمان ها دارد .چرا که
باورها ،پیش فرض ها و دانش از جهان بر چگونگی طراحی و مدیریت سازمان توسط رهبران و چگونگی ارتباط ما با جهان و دیگر
افراد تأثیر می گذارد .براین اساس شناس ایی مبانی فلسفی تئوری فرهنگ کاری در سازمان و تبیین پارادایمی که نظریه در چارچوب
آن قرار خواهد گرفت ،راهنمای ارزشمندی برای مدیران در راستای به کارگیری اصول تئوری فرهنگ کاری درسازمان ها جهت
دستیابی به بهرهوری هر چه بیشترخواهد بود.

 -2فرهنگ کاری
 -1-2تعریف فرهنگ کار
فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد.
اصطالح «فرهنگ کار» ترکیبی از دو مفهوم فرهنگ و کار است .هنگامی که سخن از فرهنگ به میان میآید ،مراد روش یا
چگونگی انجام و عینیت یافتن موضوعی مشخص است .چگونگی کنش یا رفتار در قلمرو مشخص ،ریشه در باورها ،اعتقادات،
دانش ،معلومات و در مجموع پذیرفته شدههای مشترک اعضای یک جامعه یا گروه دارد.
در رابطه با مفهوم فرهنگ« ،ادگار شاین» میگوید :فرهنگ ساخته یک گروه انسانی است .هر کجا که یک گروه دارای حد
کافی از تجارب مشترک باشد فرهنگ شکل میگیرد.
فرهنگ کار را بایستی مقوله ای پویا دانست که در جریان صنعتی شدن روند تکاملی خود را طی می نماید.
عصاره فرهنگ کار چگونگی تولیدات ملی و میزان آن می باشد که خود بر رفاه اجتماعی اثر می گذارد و تولید به نوبه ی خود
بر فرهنگ کار و روابط اجتماعی اثر شایانی دارد(کاویانی ،0027،صص )01-28
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فرهنگ کار از فرهنگ سازمانی نشأت می گیرد .برای تصمیم گیری درباره ی فرهنگ سازمان و فرهنگ کار تشخیص و
تفکیک باورهای راهنمای بنیادی از باورهای روزمره ضروری است.
فرهنگ کار عبارت است از :مجموعه ی ارزش ها ،باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده ی یک گروه کاری در انجام
فعالیت های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش اف زوده(جعفری ،حبیبی ،0080 ،صص .) 22-20
به کالم دیگر اینکه ،در وجود کارکنان یک سازمان چه ارزشها و نگرش هایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته
است ،فرهنگ کاری حاکم برآن سازمان یا گروه را تبیین می کند.
براساس این رویکرد می توان فرهنگ سازمانی را به عنوان پدیده ی عام تری در نظر گرفت که بخشی از آن مربوط به
چگونگی انجام کار بوده و به آن فرهنگ کار گفته می شود.
بر این اساس هنگامی که فرهنگ کار در یک سازمان یا جامعه ضعیف ارزیابی می شود این بدین معنا است که کارکنان به
انجام کار مفید و مولد تمایل نداشته و در نتیجه فعالیت های آنها از اثر بخشی کمتری برخوردار است و منابع به کار گرفته شده
حداکثر بازده ممکن را نخواهد داشت.

 -2-2جایگاه فرهنگ کار در اسالم

 -3-2شاخص ها و مولفه های فرهنگ کاری

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)23 :خرداد  ،0033جلد یک

مرحوم استاد مرتضی مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم ،یکی از بهترین راههای تربیت افراد را در کار میداند و حدیث
شریفی از نبیاکرم(ص) نقل میکند که« :النفس ان لم تشغله شغلک» یعنی اگر تو خودت را متوجه کاری نکنی ،نفس تو را مشغول
به خودش میکند .هم چنین در قرآن مجید ،آیات زیادی درباره ارزش کار و تأکید بر عمل صالح وجود دارد .قرآن به شدت انسان
را از حرف زدنهای بیعمل منع و همواره تأکید میکند که فضل خدا نصیب کسانی خواهد شد که اهل جهد و کوشش و تالش
باشند .در آیات ( 01تا  20سوره نجم) آمده است" :و این که برای انسان بهرهای جز سعی و کوشش او نیست و سعی او به زودی
دیده میشود و سپس به او جزای کافی داده خواهد شد ".آن کسی که سرای آخرت را بطلبد و سعی و کوشش خود را برای آن
انجام دهد ،در حالی که ایمان داشته باشد ،سعی و تالش او پاداش داده خواهد شد"(سوره اسراء آیه .)01
بر اساس یکی دیگر از آیات قرآن ،هر کسی که مسؤل کاری است که انجام داده و باید عکسالعمل آن را چه خوب و چه بد
پذیرا باشد .در آیه  08سوره مدثر به صراحت این موضوع مطرح شده است که هر کسی در گرو اعمال خویش است.
آیه  12سوره نحل بیانگر این مطلب است که هرکس عمل صالح کند ،خواه مرد باشد ،خواه زن ،به او حیات پاکیزه میبخشیم
و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام دادهاند خواهیم داد.

سوال اساسی این است که چه عوامل یا مؤلفه هایی فرهنگ کار را تشکیل می دهد؟
به طور کلی عوامل بسیاری در شکل دادن به فرهنگ کار مؤثر هستند نظیر عوامل جغرافیایی ،محیطی ،اقتصادی و اجتماعی.
در ادبیات موضوع به مواردی نظیر میزان آمادگی و توان کاری نیروی انسانی ،تسلط کارکنان بر ماهیت شغل ،میزان حمایت
سازمان از کارکنان ،میزان انگیزه و تعهد کارکنان به کارفرما ،سازمان و مدیران ،کیفیت ارائه ی بازخوردها و غیره اشاره شده است.
(جعفری و حبیبی .(22 ،0080 ،در کل نه عامل را می توان برشمرد (.جدول شماره یک) این عوامل خود معلول شرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی حاکم ،نظام شخصیت ،نظام مدیریت و سازمان کاری است .در ادامه این عوامل بیان میگردد .یادآوری شود
می شود که فرهنگ کار بسته به موقعیت زمانی و مکانی می تواند متاثر از عوامل و پارامترهای مختلفی باشد که در نوع خود دارای
ویژگی های قابل توجهی است (سلیمی ،0024اشرفی .)0027
جدول  -1عوامل تعیین کننده فرهنگ کاری

احساس مفید بودن
سازمانی
تصویرذهنی از
استعداد کاری خود
نگرش مثبت به کار

عوامل نه گانه تعیین کننده فرهنگ کار
نخستین عامل میزان احساس مفید بودن و مؤثر بودن است .در سازمانی که به هنگام انجام فعالیت های مطلوب به
انحاء مختلف به کارکنان بازخورد مثبت داده شده و اهمیت کار وجود آنها برای سازمان به صورت مستقیم و غیر
مستقیم اعالم گردد فرهنگ کاری پرسنل به تدریج تقویت خواهد شد.
عامل د وم ،پنداشت یا تصویرذهنی فرد از توان و قابلیتهای خود برای انجام کاراست .خروجی نهایی و ستانده ی کار
یک فرد برابر با پنداشت فرد نسبت به استعداد و قابلیت های خود است  .در واقع اینکه یک شاغل چه قدر خود را
ماهر ،مجرب ،دقیق و مسلط به کار می داند بر میزان کار واقعی او اثر گذارده و از مجموع چنین پنداشت هایی در
نهایت فرهنگ کاری حاکم بر سازمان متأثر می شود .
سومین عامل تعیین کننده ی ،نگرش مثبت به کار می باشد  .فردی که از کار کردن لذت ببرد و کار را مذموم نداند
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میزان پذیرش
تغییرات وروشهای
کاری جدید
نظام فرهنگی حاکم
بر جامعه
میزان وضوح نقش ها
و روش های کار
میزان عدالت سازمانی
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ارزش های کار
(درونی و بیرونی)

برخورداری از میزان
وجدان کاری باال

چنین فردی از فرهنگ کار باالئی برخوردار است و نگرش چنین افرادی فرهنگ کار یک جامعه را در جهت مثبت
سوق خواهد داد.
عامل چها رم ،میزان تغییر پذیری و همراهی با روش های نوین است  .میزان آمادگی و استقبال ازتغییر و یا مقاومت
در مقابل آن فرهنگ کاری سازمان را تحت تأثیر قرارداده و تقویت یا تضعیف خواهد ساخت.
عامل پنجم ،نظام فرهنگی حاکم بر جامعه است  .جامعه ای که درست انجام دادن کار را مضموم نمی داند و آن را
تشویق نیزمی کند ،این باعث تقویت فرهنگ کارمی شود.
بدیهی است که چنانچه پرانگیزه ترین کارکنان در اختیار باشند لیکن نقش و روش و ابزارهای کاری آنها مشخص و
مهیا نباشد ،امکان تحقق هدف وجود نداشته و به تدریج فرهنگ کاری سازمان آسیب خواهد دید .عدم شفافیت تا
حدود بسیار زیادی به عملکرد سازمانی و مدیریت بستگی داشته و با عوامل قبل اندکی متفاوت است.
عامل هفتم که در ایجاد فرهنگ کار نقش دارد ،میزان عدالت سازمانی است  .بدین معنی که کارکنان تا چه حد بر این
باورند که درآمدها ،اختیارات و اطالعات موجود سازمان به صورت عادالنه و به حق بین افراد توزیع می شود .
ارزش های کار خود به دو دسته تقسیم می گردد  :دسته ی اول ،ارزش های درونی کار است و مراد از آن میزان،
صحیح و سازنده بودن کار برای انسان نزد شاغالن است .در دسته ی دوم ارزش های بیرونی کار مدنظر قرار می گیرد
و منظور از آن میزان دستیابی به مزایا و امکانات اقتصادی و اجتماعی نظیر احترام ،ثروت و منزلت اجتماعی از طریق
انجام کار مفید و مولد است .بدیهی است که ارزش کار نزد شاغالن در اثر تعامل با محیط و قرار گرفتن افراد در فرایند
اجتماعی شدن تعیین شده و درونی می گردد  .لیکن در هر حال وضعیت این عامل چگونگی فرهنگ کاری افراد را تا
حدود زیادی تعیین می کند.
فردی که دارای وجدان کاری باالئی است کار را به خاطر کار دوست دارد و وظیفه کاری خود را به خوبی انجام می
دهد .چنین عاملی در تقویت فرهنگ کار بسیار مؤثر است.

 -4-2آثار فرهنگ کار
مجموعه نگرشها و ارزشهای پذیرفته شده کارکنان در مورد مقوله کار میتواند به آثاری منجر گردد که در دو وضعیت
فرهنگ کاری ضعیف و قوی پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت .در حالت وجود فرهنگ کاری قوی و مثبت در میان کارکنان
یک سازمان؛ انگیزه و کیفیت باال ،همکاری ،همدلی و همفکری امری معناداری است .به عالوه در فرهنگ کاری قوی و مثبت
محیط با نشاط میباشد و از تغییرات استقبال میشود .کسی در پی دریافت حق بیش از ضوابط پذیرفته شده نیست و سالمت
کارکنان حفظ میگردد .در حالت فرهنگ کاری ضعیف افراد به دنبال گریز از کار ،علیه یکدیگر بودن و حفظ منافع فردی هستند .از
سوی دیگر در نتیجه کیفیت و کمیت تولیدات پایین و به دلیل روابط کاری نامناسب ،انواع استرسهای مخرب محیط کاری و
بیماریهای روحی افزایش یافته و ایمنی محیط کار در اثر بیدقتیها ،کاهش خواهد یافت .موارد فوق و بسیاری دیگر از آثار و
پیامدهای فرهنگ کاری ،حاکی از اهمیت موضوع است.یکی از اصول مهم برای افزایش راندمان کار و بهرهوری باال ،ایجاد و
تقویت انگیزه در میان شاغالن بخشهای مختلف دولتی و خصوصی است .در این زمینه باید توجه داشت که نیروی انسانی به
عنوان مهم ترین عامل تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر فرهنگ کار جامعه مطرح است(جعفری و حبیبی ،0080،صص .)22-20

-3پیش فرض های اساسی درباره ماهیت علوم
به اعتقاد بورل و مورگان ،دانش بر پارادایم های مختلفی استوار است وهرپارادایم پیش فرض های خاصی درموردجهان
دارد(.هچ ،0014،ص  )08در نگاه توماس کون و هچ ،پارادایم حد اقل سه رکن اصلی دارد(:هچ ،0014،ص )20
 -0هستی شناسی ( 0یعنی چیستی ماهیت واقعیت)
 به مسئله عاملیت اشاره دارد(.انسان ها دارای اراده یا فاقد اراده) اشاره به پیش فرض های ما در مورد واقعیت دارد( .واقعیت خارج از ذهن یا صرفا در ذهن) -4شناخت شناسی ( 4یعنی چگونگی کسب دانش)

-
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در ارتباط نزدیک با هستی شناسی است و به این نکته
ا شاره دارد که  :آیا می دانید چگونه شما میتوانید بدانید؟
شناخت شناسی به دو دسته -0 :اثبات گرایی  -4ضد اثبات گرایی تقسیم میگردد.
 شناخت شناسی اثبات گرا :0
میتوان آنچه را که به طور حقیقی در سازمان ها روی می دهد را کشف کرد.



اثبات گرا

زبان آیینه واقعیت است.
بر خرد ،حقیقت و اعتبار ارزش گذاری می کند.
برای سازمان موجودیتی عینی قائل است.
شناخت شناسی ضد اثبات گرا :2
دانش میتواند صرفا از منظر افرادی که در یک فرهنگ یا سازمان خاص زندگی و کار می
کنند خلق و فهم شود.

شناخت شناسی

ضد اثبات گرا

شکل  -1شناخت شناسی

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)23 :خرداد  ،0033جلد یک

 -0روش شناسی( 7یعنی مراحل مورد استفاده برای کسب دانش)
بوریل و مورگان( ،0010ص  )00نیز از چهار پیش فرض اساسی درباره ماهیت علوم یاد می کند که بر اساس آنها
تئوری های مربوط به سازمان را میتوان مفهوم سازی نمود.
این چهارپیش فرض عبارتند از :هستی شناسی ،معرفت شناسی ،انسان شناسی و روش شناسی.
الف -هستی شناسی(نام انگاری-واقع گرایی):
نام انگاری:6
 نام انگاران معتقدند جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان چیزی نیست مگر نام ها ،مفاهیم و عناوینی کهبه منظورساختاردادن به واقعیت به کار می روند.
 ساختار واقعی را قبول ندارند. معتقدند نام هایی که ما به کار می بریم ،ساختگی است. نام انگاری غالبا با میثاق گرایی ( )Conventionalismمعادل گرفته می شود.واقع گرایی:2
 معتقد است جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان ،جهان واقعی است که از ساختارهای خشک ،ملموس ونسبتاٌ تغییرناپذیر تشکیل شده است.
 خواه ما به این ساختارها شناخت پیدا کنیم و عنوانی رابرای آن ها جعل کنیم و خواه نکنیم ،آن ها هم چنانبه منزله موجوداتی تجربی وجود دارند.
 جهان اجتماعی برای شخص واقع گرا ،جدا از درک آن به وسیله انسان وجود دارد. جهان اجتماعی چیزی نیست که انسان خالق آن باشد(.قبل از انسان وجود داشته است) به اعتقاد واقع گرایان ،جهان اجتماعی نیز همانند جهان طبیعی از وجودی خشک و ملموس برخوردار است.ب -معرفت شناسی(اثبات گرایی-غیر اثبات گرایی):
اثبات گرایی:
 به معرفت شناسی هایی اشاره دارد که تالش می کنند از طریق کاوش اصول و روابط علّی اجزاءتشکیلدهنده رویدادهای جهان اجتماعی به تبیین و پیش بینی آن ها بپردازند.
 اثبات گرایی مبتنی بر رهیافت های سنتی است. اینان معتقدند رشد دانش و معرفت فرایندی رو به افزایش است. برخی معتقدند فرضیه ها فقط قابلیت ابطال دارند .هرگز نمیتوان صحت آن ها را نشان داد .برخی نیزبرایناعتقادند که فرضیه ها را از طریق برنامه های مناسب تحقیق تجربی میتوان اثبات کرد.
غیراثبات گرایی:
 -قاطعانه در مقابل ادعای مفید بودن جستجوی قوانین و اصول زیر بنایی در امور جهان هستی می ایستند.
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-

دراین دیدگاه ،جهان اجتماعی ماهیتی نسبی دارد و فقط میتوان از نظر افرادی که مستقیماًدر فعالیت های
مورد مطالعه در گیرند به شناخت آن مبادرت کرد.
اینان معتقدند که نظر مشاهده گر که مشخصه معرفت شناسی اثبات گرایان است ،برای شناخت فعالیت
انسانی مناسب نیست.
فرد باید از طریق درون مبادرت به درک کند نه از بیرون.
برپایه این رویکرد اصوالّ باید علوم اجتماعی را به صورت یک دادو ستد ذهنی دید تا عینی.
غیراثبات گرایان این عقیده را رد می کنند که علم به نحوی از انحاء بتواند دانش عینی ایجاد کند.

ج -ماهیت انسانی(اختیارگرایی-جبرگرایی):
اختیار گرایی :8انسان کامالّ مستقل و موجودی مختار است.
جبرگرایی:1
 انسان و فعالیت های او ،کامالّ تعیین شده از ناحیه موقعیت یا محیط انسان است. -البته باید توجه داشت که حد وسطی نیز وجود دارد.
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د -روش شناختی(ایده نگاری-قانون داده بنیاد):
ایده نگاری:02
 این رهیافت مبتنی بر این دیدگاه است که انسان فقط از طریق کسب دانش دست اول درباره موضوع موردتحقیق خود میتواند جهان اجتماعی را درک کند.
 تآکیدش برنزدیک شدن انسان به موضوع است. معتقد به رویارویی انسان با موضوع است (دردفتر خاطرات ،شرح حال ها ،یادداشتها و ).... براین نکته تآکید می کند که انسان باید اجازه دهد موضوع او ،ماهیت و ویژگی های خود را درخالل فرایندتحقیق نمایان سازد.
قانون بنیادی:00
 این رهیافت براهمیت مبتنی کردن تحقیق بر روش و فن علمی نظام مند تآکید می کند. این رهیافت با ساختن آزمون های علمی و استفاده از فنون کمی برای تحلیل داده ها سروکار دارد. ابزارهای تحقیقی استاندارد شده ،بررسی ها ،پرسشنامه ها و آزمون های شخصیت از وسایل و روشهایمورد استفاده در این رویکرد هستند.
جدول  -2رهیافت های علم براساس چهارفرض اساسی(بوریل و مورگان ،1932،ص )19
رهیافت ذهنیگرا به علوم اجتماعی
رهیافت عینی گرا به علوم اجتماعی
نام انگاری
هستی شناسی
واقع گرایی
غیر اثبات گرایی
معرفت شناسی
اثبات گرایی
اختیار گرایی
ماهیت انسانی
جبرگرایی
ایده نگار
روش شناسی
قانون بنیاد

براساس طرح بیان شده ،برای تئوری فرهنگ کاری از دیدگاه عینی گرا -ذهنی گرا از چهار زیر ساخت استفاده میگردد .در
دیدگاه عینی گرا به علم ،با جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی رفتار می شود و از نظر هستی شناسی قائل به رهیافت واقع گرایی
دارد و با معرفت شناسی اثبات گرایی ،دیدگاه نسبتا جبرگرایی ماهیت انسانی و استفاده از قانون بنیادی در جنبه روش شناسی
حمایت می شود .از طرف دیگر دیدگاه ذهنی گرا به علم در تقابل بادیدگاه اول قرار دارد .این دیدگاه از نظر هستی شناسی قائل به
رهیافت نام انگاری است و با معرفت شناسی غیر اثبات گرا ،ماهیت انسانی اختیار گرا و روش شناسی ایده نگار حمایت می
شود(.بوریل ،مورگان ،0010،صص  )00-02از سوی دیگر تمامی نظریه های سازمانی برمبنای پیش فرض های فرا جامعه شناختی
قابلیت دسته بندی دارند که در این حوزه دارندف( )0171و الک وود( ،)0176در صدد برآمدند تا از یک سو بین آن دسته از
رهیافت های جامعه شناسی که بر تبیین ماهیت نظم و تعادل اجتماعی تمرکز داشتندو از سوی دیگر رهیافت هایی که به مسائل
تغییر ،تضاد و اجبار توجه داشتند ،تمایز قائل شوند .بر اساس طرح پیشنهادی بوریل و مورگان ،دو دیدگاه کلی در خصوص
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نظریههای گوناگون بر اساس پیش فرض های فرا جامعه شناختی(بعد نظم دهی -تغییر بنیادی) وجود خواهد داشت(.همان ،ص
)00
جدول  -9بعد نظم دهی -تغییر بنیادی ( بوریل و مورگان ،1932،ص )99

-

جامعه شناسی نظم دهی توجه دارد به:
وضع موجود
نظم دهی اجتماعی
همرأیی
انسجام و همبستگی اجتماعی
وحدت
ارضای نیاز
فعلیت

جامعه شناسی تغییر بنیادی توجه دارد به:
 تغییر بنیادی تضاد ساختاری شیوه های سلطه تناقض رها سازی محرومیت -امکان

-4تحلیل مبانی فلسفی تئوری فرهنگ کاری

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)23 :خرداد  ،0033جلد یک

جامعه شناسی نظم دهی و تغییر بنیادی دو دید و تفسیر کامالً متفاوتی را از ماهیت جامعه ارائه می دهند و دو چهارچوب مرجع
کامالً متفاوتی را عرضه می کنند(.همان ،ص  )02جامعه شناسی نظم دهی به ضرورت نظم دهی امور انسانی عالقه مند است؛سوال
های اس اسی که این گونه جامعه شناسی مطرح می کند براین نیاز استوار است که چرا جامعه به منزله یک هستی واحد تلقی می
شود و می کوشد به تبیین این نکته بپردازد که چرا جامعه تمایل دارد کلیت خود را حفظ کند و از هم فرو نپاشد .جامعه شناسی
تغییر بنیادی نیز به دنبال تبیین هایی برای تغییر بنیادی ،تضاد ساختاری ریشه دار ،شیوه های سلطه و تناقض های ساختاری
است.که نظریه پردازان ،آن ها را ویژگی های جامعه امروزی می دانند .این جامعه شناسی اصوالً معتقد است که انسان باید خود را
از ساختارهایی که مانع و محدودیتی علیه پیشرفت او محسوب می شود ،رها سازد .مسائل اصلی این جامعه شناسی بر محرومیت
انسان در هر دو بعد مادی و معنوی تأکید می کند.این جامعه شناسی بیشتر حالت خیالی و آرمانی داشته و به پذیرش بدیل ها بیشتر
از پذیرش وضع موجود عالقه مند است .در ادامه به تحلیل چهار پیش فرض اساسی تئوری اخالق کاری در سازمان به منظور
تعیین دیدگاه عینی گرا -ذهنی گرا بودن نظریه از یک سو و هم چنین تحلیل پیش فرض های جامعه شناختی نظم دهی-تغییر
بنیادی به منظور تعیین رهیافت جامعه شناختی تئوری می پردازیم.

قبل از ورود به بحث اصلی الزم است مطالبی مطرح گردد .مریل لوئیس معتقد است سازمان ها محیطی برخاسته از فرهنگ
هستند؛ یعنی واحدهای اجتماعی بارزی هستند که دارای مجموعه ای از ادراکات مشترک برای سازماندهی اقدام ها و زبان ها و
دیگر ابزار نمادین برای ابراز ادراکات مشترک هستند(.هچ ،0014،ص )004شاین نیز فرهنگ را الگوی پیش فرض های بنیادی می
داند که یک گروه معین در فرایند آموختن سازگار کردن خود با مسائل خارج از سازمان و انسجام درون سازمانی ابداع ،کشف یا
شکل داده و چنان روی آن کار شده است که معتبر به نظر می رسد و بنابراین به عنوان شیوه صحیح درک ،تفکر و احساس درک
ارتباط با این مسائل به اعضای جدید آن آموخته می شود ،در نظر می گیرد(.هچ ،0014،ص )004نظریه فرهنگ سازمانی شاین از
ترکیب انسان شناسی با روان شناسی بالینی در فعالیت های مشاوره ای مدیریت وی ساخته شد(.هچ ،0014،ص )008
به گفته شاین ،جوهره فرهنگ ،هسته پیش فرض های اساسی
آن است .این هسته در ارزش ها وهنجارهای رفتاری متجلی می شود
که اعضاء آن ها را پذیرفته ،نسبت به آن واکنش نشان داده و به
وسیله آن ها حفظ می شوند و آن را برای اتخاذ گزینه ها(تصمیم ها)
و اقدام های تحت راهنمای فرهنگ ،مصنوعات را تولید میکنند .به
زعم شاین ،مهمترین موضوع بحث انگیز ،تأثیری است که پیش
فرضها و ارزشهای فرهنگی روی برداشتها ،رفتارها و حاالت
عاطفی دارند .یکی از تأثیرات مهم که ارزشها بر اعضاء فرهنگ
اعمال می کنند از طریق تعریف هنجارها برای رفتار رخ می دهد.
شکل  -2سطوح سه گانه فرهنگ شاین
(هچ)027-022 ،0014،
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با این مقدمه وارد وارد بحث اصلی خود می شویم .همان طور که مطرح شد موضع نام انگاران درهستی شناسی ،پدید ها این
پیش فرض است که جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان چیزی نیست مگر نام ها ،مفاهیم و عناوینی که به منظور ساختاردادن
به واقعیت به کار می روند .در مقابل واقع گرایان معتقد است جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان ،جهان واقعی است که از
ساختارهای خشک ،ملموس و نسبتاٌ تغییرناپذیر تشکیل شده است .خواه ما به این ساختارها شناخت پیدا کنیم و عنوانی رابرای آن
ها جعل کنیم و خواه نکنیم ،آن ها هم چنان به منزله موجوداتی تجربی وجود دارند .پس براساس این رویکرد ،جهان اجتماعی نیز
همانند جهان طبیعی از وجودی خشک و ملموس برخوردار است.
تئوری فرهنگ کاری بیانگر مجموعه ای از ارزشها ،باورها و دانشهای مشترک و پذیرفته شده یک گروه کاری در انجام
فعالیتهای معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده است؛ به عبارت دیگر فرهنگ کار یعنی اینکه در وجود کارکنان یک سازمان
چه ارزشها و نگرشهایی درونی شده و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته است.
بررسی ماهیت هستی شناسی تئوری یاد شده ،نشان می دهد که نظریه پردازان به منظور شناخت پدیده فرهنگ کاری در
سازمان ،یک واقعیت خارجی که به صورت تجربی منجر به شناخت آن گردد را در اختیار ندارند.بنا براین پیش فرض هستی شناسی
دراین تئوری ،موضعی نام انگارانه است و نه واقع گرایانه.
دسته دوم از پیش فرض ها ماهیتی معرفت شناختی داردو با هستی شناسی مرتبط است؛ با این مسئله که انسان چگونه
میتوان د به درک جهان بپردازد مرتبط است.در این راستا اثبات گرایی به معرفت شناسی هایی اشاره دارد که تالش می کنند از
طریق کاوش اصول و روابط علّی اجزاءتشکیل دهنده رویدادهای جهان اجتماعی به تبیین و پیش بینی آن ها بپردازند .در مقابل غیر
اثبات گراها قاطعانه در مقابل ادعای مفید بودن جستجوی قوانین و اصول زیر بنایی در امور جهان هستی می ایستند .و معتقدند که
جهان اجتماعی ماهیتی نسبی دارد و فقط میتوان از نظر افرادی که مستقیماّ در فعالیت های مورد مطالعه در گیرند به شناخت آن
مبادرت کرد .غیراثبات گرایان این عقیده را رد می کنند که علم به نحوی از انحاء بتواند دانش عینی ایجاد کند.
بررسی تئوری فرهنگ کاری حاکی از آن است که فرهنگ کاری ،مجموعه ای از ارزشها ،باورها و دانشهای مشترک و
پذیرفته شده یک گروه کاری است که ماهیت غیرمادی داشته و براساس اصول و روابط علّی شکل نگرفته است.بنابراین مبنایی
فراطبیعی داشته و مبتنی برتصورات شخصی افراد است و رویکردی غیراثبات گرایانه دارد تا اثبات گرایانه.
دسته سوم پیش فرض ها به ماهیت انسانی و به خصوص رابطه انسان با محیط توجه دارد و با دو پیش فرض قبلی مرتبط
است.در یک سر طیف دیدگاه جبرگ رایی است که انسان و فعالیت های او را تعیین شده از سوی محیط می داندو در سر دیگر طیف
دیدگاه اختیارگرایی است که انسان را کامالً موجودی مختار می بیند و نقش محوری و خالقانه تری برای آدمی متصور است  .البته
باید به حد وسط نیز در این راستا توجه داشت.
بررسی ماهیت پیش فرض های انسان شناختی حاکم بر تئوری فرهنگ کاری نشان می دهد که در این نظریه به انسان به
عنوان موجودی مختار نگریسته می شود که مقهور محیط نیست بلکه بر آن تسلط نیز داشته و آن را کنترل می کند .افراد در
سازمان تعیین کننده معیارهای فرهنگ کاری هستند  .وارزش ها و هنجارها را شکل می دهند .بنابراین به نظر می رسد تئوری
فرهنگ کاری از نظر پیش فرض های انسان شناسی رویکردی اختیار گرایانه به انسان دارد و جبر محیطی را نمی پذیرد.
در خصوص پیش فرض چهارم؛یعنی روش شناختی ،رهیافت ایده نگاری مبتنی بر این دیدگاه است که انسان فقط از طریق
کسب دانش دست اول درباره موضوع مورد تحقیق خود میتواند جهان اجتماعی را درک کند.
بنابراین رهیافت مذکور بر نزدیک شدن انسان به موضوع تأکید دارد .در مقابل رهیافت قانون بنیاد براهمیت مبتنی کردن
تحقیق بر روش و فن علمی نظام مند تآکید کرده و با ساختن آزمون های علمی و استفاده از فنون کمی برای تحلیل داده ها
سروکار دارد .هم چنین ابزارهای تحقیقی استاندارد شده ،بررسی ها ،پرسشنامه ها و آزمون های شخصیت از وسایل و روش های
مورد استفاده در این رویکرد هستند.
بررسی ها نشان می دهد که نظریه پردازان حوزه فرهنگ کاری با داخل شدن به عمق پدیده و درگیر شدن در جریان شکل
گیری روند فرهنگ کاری در سازمان ،به بینش هایی در رابطه با موضوع رسیده اند و در خالل تحقیق ،ماهیت و ویژگی ها و ارزش
های فرهنگ کاری را در سازمان شناسایی می کنند؛ به این معنی که ذهنیت نظریه پرداز تعیین کننده است .و درک پدید های
مورد مطالعه حالت نسبی دارد .بنابراین رویکرد حاکم ایده نگارانه است نه قانون بنیاد.
جمع بندی تحلیل مبانی فلسفی تئوری فرهنگ کاری در زیر ارائه شده است:

شکل  -9مبانی فلسفی تئوری فرهنگ کاری

مبانی فلسفی تئوری فرهنگ کاری
هستی شناسی
معرفت شناسی
انسان شناسی
روش شناسی

رویکرد نام انگارانه
رویکرد غیراثبات گرا
رویکرد اختیار گرا
رویکرد ایده نگار

بنابراین براساس نتایج به دست آمده از تحلیل چهار فرض بنیادین در خصوص تئوری فرهنگ کاری ،بعد اول در حوزه تبیین
موقعیت پارادایمی که تئوری در آن قرار میگیرد ،به این شکل مشخص شد :تئوری فرهنگ کاری رویکردی ذهنی گرا به علم
داشته ،از رهیافت نام انگارانه تبعیت نموده ،از جنبه معرفت شناسی غیراثبات گراست و از نظر انسان شناسی اختیار گرا بوده و از
شیوه های ایده نگارانه بهره میگیرد.

-5تحلیل مبانی جامعه شناختی تئوری فرهنگ کاری

-6تبیین ماهیت پارادایم غالب بر تئوری فرهنگ کاری
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بوریل و مورگان ( ) 0121تمامی نظریه ها را در دو بعد نظم دهی و تغییر بنیادی دسته بندی کرده اند .همان گونه که قبالً نیز
مطرح شد ،جامعه شناسی نظم دهی بر ضرورت نظم دهی امور انسانی عالقه مند است و به دنبال تبیین این نکته است که چرا
جامعه تمایل دارد کلیت خود را حفظ کند و از هم فرو نپاشد .با این همه به نظر می رسد صاحب نظران تئوری فرهنگ کاری ،به
دنبال یافتن تبیین هایی برای تغییر بنیادی در سازمان ،شیوه های سلطه و تناقض های ساختاری ،تضاد ساختاری با ارزش های
قبلی حاکم بر سازمان است .چرا که در دنیای سرشار از تغییر کنونی ،سازمان ها باید از پویایی برخوردار بوده و خود را با شرایط و
اقتضائات محیطی وفق دهند .و هم راستا با تغییرات حرکت کنند .فضای رشد و پیشرفت را برای کارکنان در سازمان فراهم نمایند و
به جای ایجاد محدودیت ،محیطی خالقانه و باز ایجاد کنند .البته باید توجه داشت که ارزش ها و هنجارهای مربوط به فرهنگ
کاری بیشتر حالت آرمانی و ایده آل دارد و الزاماً انعکاس دهنده وضع جاری سازمان نیست .با توجه به موارد مذکور میتوان چنین
نتیجه گرفت که مبنای جامعه شناسی فرهنگ کاری در سازمان ها ماهیت تغییر بنیادی دارد .بدین ترتیب بعد دوم؛ یعنی جامعه
شناسی نظریه مطرح گردید.

بوریل و مورگان از چهار پارادایم برای تحلیل نظریه
اجتماعی یاد کرده و معتقدند تمام نظریه پردازان اجتماعی بر
اساس پیش فرض های فرانظری که در کارشان منعکس است
درون یکی از پارادایمهای چهارگانه قرار می گیرند ،0010(.صص
 )22-77این چهار پارادایم مانعۀ الجمع هستند.آن ها به ارائه
دیدگاه هایی بدیل درباره وافعیت اجتماعی می پردازند و شناخت
ماهیت هر چهار پارادایم به این معناست که انسان به چهار دید
متفاوت از جامعه شناخت پیدا کند .این پارادایم ها شیوه های
متفاوتی را برای نگریستن مطرح می کنندو ترکیب آن ها امکان
ندارد .پارادایم ها در شکل خالص خود با هم تناقض دارند و
حداقل بر یک مجموعه از پیش فرض های فرانظری که با پیش
فرض های پارادایم های دیگر متفاوت است مبتنی می
شکل  ،4پارادایمهای چهارگانه تحلیل نظریه اجتماعی
باشد(.همان ،ص )20
همان گونه که مطرح شد پارادایم ها بدیل هستند به این مفهوم که انسان میتواند در طول زمان به صورت متوالی در پارادایم
های مختلفی عملکرد داشته باشد ،اما از این لحاظ مانعۀ الجمع هستندکه انسان نمیتواند در یک مقطع زمانی مشخص در بیش از
یک پارادایم عملکرد داشته باشد.
در ادامه چهار پارادایم به طور مختصر معرفی میگردد.
پارادایم کارکرد گرا :04
 ریشه در جامعه شناسی نظم دهی دارد.20

-

از رویکردی عینی به بحث در موضوع خود می پردازد.
این پاردایم دیدگاهی کامالً عملگرا نسبت به درک موقعیت دارد.
این پاردایم در رهیافت خود غالباً مسأله مدار بوده ،برای مشکالت عملی ،راه حل های عملی فراهم می کند.
این پارادایم پایبند به مهندسی اجتماعی جهت تغییر اجتماعی است.
این پارادایم به کنترل و نظم دهی اثربخش امور اجتماعب عالقه مند است.
این پارادایم براساس تعامل سه مجموعه از عوامل فکری؛یعنی نظریه مارکسیستی ،ایده آلیسم آلمانی و اثبات
گرایی جامعه شناختی به وجود آمده است.
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پارادایم تفسیری :00
 این پارادایم ،تبیین را در حوزه آگاهی و ذهنیت فردی و در چارچوب مرجع دست اندر کار کنش جستجو می کندکه در نقطه مقابل نظاره گر کنش قرار دارد.
 این پارادایم در رهیافت خود به علوم اجتماعی ،به نام انگاری ،غیر اثبات گرایی ،اختیار گرایی و ایده نگاری گرایشدارد.
 واقعیت اجتماعی موجودیتی خارج از ذهن هر شخص است(چیزی بیش از معانی مشترک میان ذهنی نیست). التزام آن ها به جامعه شناسی نظم دهی به جای آن که از صراحت برخوردار باشد ،ضمنی و تلویحی است. مسائل مربوط به تضاد ،سلطه ،تناقص ،امکان و تغییر هیچ نقشی در چارچوب نظری آنان ندارد. این پارادایم ،پیش فرض های هستی شناسی رهیافت های کارکردگرا در جامعه شناسی را به طور عام و مطالعهسازمانها را به طور خاص مورد چالش قرار می دهد.
پارادایم انسان گرای بنیادی :02
 این پارادایم ،جهان اجتماعی را از دیدگاهی متمایل به نام انگاری ،غیر اثبات گرایی ،اختیارگرایی و ایده نگاریمینگرد.
 یکی از اساسی ترین مفاهیمی که زیربنای کلی این پارادایم را تشکیل می دهد این است که آگاهی انسان مقهورروساخت های ایدئولوژیک می شود که انسان با آنها تعامل دارد.
 این پارادایم ،جامعه را به صورت ضد انسان می نگرد. این پارادایم بر تغییر بنیادی ،شیوه های سلطه ،رها سازی ،محرومیت و امکان تأکید می کند. پارادایم انسان گرای بنیادی دراصل مبتنی بر وارونگی پیش فرض هایی است که پارادایم کارکردگرایی را تعریفمیکند.
پارادایم ساختار گرای بنیادی :07
 نظریه پردازانی که از این پارادایم حمایت می کنند از جامعه شناسی تغییر بنیادی از دیدگاه عینی گرا جانبداری میکنند.
 تأکید بر تضادساختاری ،شیوه های سلطه ،پایبند به تغییر بنیادی ،رهاسازی و امکان متمایل به واقع گرایی ،اثبات گرایی ،جبرگرایی و قانون بنیادی -این پارادایم در رهیافت خود به علوم شباهت زیاد با رهیافت نظریه کارکردگرا دارد.
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بررسی پیش فرض های اساسی مربوط به ماهیت علم و
جامعه در خصوص تئوری فرهنگ کاری در سازمان نشان می
دهد که این تئوری به جامعه شناسی بنیادی ازدید ذهنی گرا
توجه داشته و با عنایت به این که پارادایم انسان گرای بنیادی
جامعه را به صورت ضد انسان مینگرد و بر تغییر بنیادی،
شیوه های سلطه ،رها سازی ،محرومیت و امکان تأکید
میکند؛ بنا براین میتوان گفت نظریه پردازان فرهنگ کاری
از پارادایم انسان گرای بنیادی بهره مندند.

شکل  -5پارادایم غالب تئوری فرهنگ کاری

در جهان پیشرفته با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگرشهای آن به کار و تولید؛ مفهوم فرهنگ کار از
اهمیت فزایندهای برخوردار شده است .زمانی که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی میشود و همه افراد جامعه
در سطوح مختلف کارکردن را مسیر توسعه موزون جامعه میدانند و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک مینمایند.
برای حرکت به سوی شکوفایی اقتصادی ،حمایت از فرهنگ کار مطلوب و مثبت مورد نیاز است؛ لذا وضعیت فرهنگ کار
بایستی از طریق دخالت در عوامل شناخته شده فرهنگ کار متحول گردد و گرایشها ،بینشها و دانش الزم نسبت به کار در جامعه
و سازمانها ایجاد شود .برای تحول و ارتقاء فرهنگ کار؛ استفاده و توجه به شاخص ارزشهای درونی و بیرونی کار توصیه
میگردد.
همان گونه که ذکر شد فرهنگ کار به عنوان شیوه زندگی نقش بنیادی و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد.از طرفی
شناسایی مبانی فلسفی تئوری فرهنگ کاری در سازمان و تبیین پارادایمی که نظریه در چارچوب آن قرار خواهد گرفت ،راهنمای
ارزشمندی برای مدیران در راستای به کارگیری اصول تئوری فرهنگ کاری درسازمان ها جهت دستیابی به بهرهوری هر چه
بیشترخواهد بود .به همین منظور پژوهش حاضر به تبیین ماهیت پارادایم غالب بر تفکرات نظریه پردازان تئوری فرهنگ کاری
پرداخته است.
در این راستا با شناسایی پیش فرضهای بنیادین مبانی فلسفی شامل هستی شناسی ،معرفت شناسی ،انسان شناسی و روش
شناسی و هم چنین پیش فرض های مبانی جامعه شناختی نظریه ،به بررسی و تبیین رهیافت عینی گرا و ذهنی گرا و نظم دهی-
تغییر بنیادی تئوری فرهنگ کاری پرداخته است.
نتایج بررسی ح اضر نشان می دهد که نظریه پردازان تئوری فرهنگ کاری از رویکرد ذهنی گرا در ارائه مفروضات بنیادین،
دیدگاه تغییر بنیادی در تبیین مبانی جامعه شناختی تئوری و پارادایم غالب انسان گرای بنیادی برخوردارند.
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افزایش سرمایه های اجتماعی بواسطه توسعه شهری حاصل از رونق
گردشگری شهری

فاطمه

شادالوئی1

تاریخ دریافت2911/21/40 :
تاریخ پذیرش2044/41/29 :
کد مقاله31799 :

چکـیده
امروزه توسعه به عنوان هدفی متعالی در مدیریت شهری جهت هدفگذاری طرحها ،برنامهها و پروژههای مدیریت شهری
تعریف میگردد .مدیران شهری نیز هدف اصلی اجرای برنامههای خود را امر توسعه و توسعه شهری میدانند .یکی از
عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی مفهومی
چندبعدی و چند الیه است که در سالهای اخیر در حوزههای گوناگون علوم اجتماعی ،اقتصاد و علوم سیاسی مطرحشده
است .با توجه به اینکه سرمایههای اجتماعی از الزامات توسعه (اجتماعی و سیاسی) میباشد ،ایجاد و ارتقای سرمایه
اجتماعی نیز مستلزم ،اعتماد و آگاهی و مشارکت اجتماعی میباشد .با عنایت به آنچه گفته شد ،مبنی بر اینکه؛ توسعه
شهری مستلزم توسعه در بخشهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی میباشد .این تحقیق سعی بر این دارد
که با تشریح ایجاد و تقویت صنعت گردشگری و توجه به الزامات آن از قبیل؛ بهبود منظر و نما ،مبلمان و معماری شهری،
ارتقاء فرهنگ شهروندی ،توسعه و استانداردسازی موضوع حملونقل در شهر میباشد .میتواند باعث رشد و توسعه شهری
گردیده که نتیجه آن افزایش سرمایههای اجتماعی شهری خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :توسعه شهری ،مدیریت شهری ،گردشگری شهری ،سرمایه اجتماعی

 -2کارشناس ارشد تصویر سازی کامپیوتر ،دانشگاه تهران
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شهرها کاملترین اشکال ممکن آبادی انسانی میباشد .آنها همچون مشعلی فروزان انوار خود را فرا راه انسانیت و تمدن
پاشیدهاند .آنها همچون موجشکن بر پهنه گیتی ایستاده ،امواج تعدی را درهم شکسته و بدین ترتیب به حیطه امنیت بدل
گردیدهاند .آنها آدمی را در وصول به نقطه اعالی فرهنگ یاری رسانیدهاند .آنها در پناه دیوارهای خود محیطی مناسب را برای
پرورش اصلیترین دستاوردهای علمی و هنری فراهم آورده اند(یاراحمدی )2971،چهار مشخصه عمومی پذیرفته شده برای شهرها:
تراکم های فیزیکی باال ،ساختارها ،مردم ،کارکردها و عدم تجانس های اجتماعی و فرهنگی ،اقتصاد چند کارکردی ،مرکزیت
فیزیکی در درون شبکه های منطقه ای و درون شهری است .وقتی که شهرها به عنوان چنین مکانی مطرح شود ،گردشگری
توسعه پیدا می کند ،این پیچیدگی به طرز تفکیک ناپذیری ماهیت و ساختارگردشگری شهری را تشکیل داده و به آن خصوصیاتی
می دهد که آن را از انواع گردشگری متمایز می سازد "نواحی شهری که به علت آن جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند،
غالبا مقاصدگردشگری مهمی محسوب می شوند .عالوه بر این حتی درصورتی که جاذبه های گردشگری در مناطق غیر شهری
واقع باشند ،از آنجایی که شهرها به پیرامون خود خدمات می دهند ،در رابطه با گردشگری قرار می گیرند .لذا حجم زیادی از
امکانات گردشگری در شهرها متمرکز می شوند( .پاپلی یزدی و سقایی)2919،
گردشگری فعالیتی است با آثار اقتصادی بی شمار که تبعات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دار د و توجه کامل به
هرکدام از اجزاء این پدیده حیاتی است .گردشگری از جریانهای جهانی و بیانگر ترکیب امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و
می تواند به کشور های در حال توسعه در حل مشکالت بیکاری و فقر کمک کند .ایجاد درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی
درعرضه فضا برای استفاده گردشگران یکی از این آثار است( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،گردشگری یکی از مهمترین
بخش های اقتصادی نه فقط در مورد کشورهای صنعتی ،بلکه برای کشور های در حال توسعه و نیز کشورهای عقب مانده است.
(شارپلی و همکار )2912،با توجه به رشد و اهمیت اقتصادی گردشگری در عصر جهانی شدن می توان این صنعت را ابزاری مناسب
برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در مقصدها برشمرد .رایج ترین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه
نیز همین است و به عنوان راهبرد توسعه محسوب میگردد .توریسم با نزدیک کردن مردم و فرهنگهای مختلف به یکدیگر ،نقش
مهمی در اقتصاد جهانی ایفا میکند .با افزایش دسترسی و سهولت حرکت در کشورها و آشنا شدن با فرهنگها ،بازار توریسم برای
برآورده کردن درخواست فزاینده پذیرش انواع مختلف مسافران توسعه یافته است( .کریمیان بستانی ،لطیفی پور )2917 ،گردشگری
می تواند با ایجاد و رشدو توسعه اقت صادی ،فرهنگی و اجتماعی و ثبات بخشیدن به کارکردهای شهری و نظم بخشیدن به کارکرد
آنها ،موجب فراهم آمدن فضای اعتماد و مشارکت کلیه شهروندان در امور شهر را بهرهمراه داشته باشد و که نتیجه آن افزایش و
ارتقاء سرمایه های اجتماعی شهری خواهد بود.

 -2پیشینه تحقیق
صیدایی و همکار( ) 2912در پژوهشی پیامدها و اثرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعه گردشگری را در شهر
کرمانشاه مورد بررسی قرارداده اند.
ضرابی و همکار( ،)2914در پژوهش خود با عنوان؛سنجش تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی توسعه
گردشگری از دیدگاه ساکنان ،به بررسی گردشگری بر توسعه شهری شهرستان مشکین شهر پرداخته اند.
شهابیان( ،)2914در پژوهش خود تحت عنوان؛ بررسی نقش و اثرات گردشگری در توسعه پایدار شهر؛ با تاکید بر ادراك
ساکنان به بررسی نقش و اثرات گردشگری در توسعه پایدار شهری را مورد بررسی قرار داده اند.
زهره فنی ،محمد علیزاده طولی و زینب زحمتکش( )2919در پژوهشی با عنوان  :تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از
نظر ساکنان (مورد مطالعه :جزیره قشم) به بررسی و تحقیق در خصوص بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی گردشگری
برتوسعه شهر قشم از منظر ساکنان آن اقدام نموده اند.
مریم کریمیان بستانی و محمد لطیفی پور( )2917در مقاله ای با موضوع  :واکاوی اثرات جهانی شدن بر توسعه اقتصاد شهری
با تاکید بر توریسم(مطالعه موردی :شهر شیراز) به بررسی و واکاوی اثرات جهانی شدن بر توسعه اقتصاد شهرشیراز با تاکید بر
توریسم پرداخته اند.

 -3روش تحقیق
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی -توصیفی با تمرکز بر داده ها و اطالعات و منابع کتابخانه ای و سایت ها و
منابع اینترنتی معتبر در دسترس است که از طریق مطالعه و فیش برداری و اخذ مستندات و تدوین که اطالعات جامع آنها به
تفصیل در بخش منابع و ماخذ نگاشته شده صورت پذیرفته است.
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 -4مبانی نظری و عملیاتی
 -1-4شهر
در حال حاضر ،تعاریف مختلفی از مکان شهری شده است که هیچ کدام به تنهایی رضایت بخش نیست .گاهی اوقات ،شهر بر
اساس فرهنگ شهری (تعریف فرهنگی) ،گاهی بر اساس کارکرد اداری( تعریف سیاسی -اداری) ،گاهی بر اساس افراد شاغل در
بخش غیر کشاورزی (شاخص اقتصادی) و گاهی بر اساس تعداد جمعیت (شاخص جمعیت شناختی) تعریف میشود .شهر در حیات
مدنی از سه رکن اصلی شهروند ،کالبد شهر و مدیریت شهری تشکیل میشود( .شارع پور)2912،
ساختار هر شهری تحت تأثیر نوع و میزان روابطی قرار می گیـرد کـه بـا محـیط طبیعـی یـا مصنوعی پیرامونی یا خارج از
پهنه شهری دارد .در واقع شـهر در شـبکه یـا سلسـله مراتبـی از روابط کالبدی ،عملکردی با محیط پیرامونی قرار گرفته است.
 -2بعد کارکردی یا نقش و فعالیت شهر :به عناون مثال شهر زیارتگاهی ،شهر فرهنگی یا شهر سیاسی یا پایتخت و...
 -1بعد اندازه :در این مورد عامل جمعیت در اندازه شهر نقش مهمی دارد( .یاراحمدی)2971،

 -2-4گردشگری

سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می دهد ،این سفر بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف سرگرمی و تفریح،
استراحت ،و فعالیت هایی از این قبیل است( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،و به سفرهایی گفته می شود که توسط گردشگر
بین مبدأ و مقصد به شرط عدم اشتغال و اقامت بیشتر از شش ماه وکمتر از یک روز نباشد (رضوانی)2911،
توریسم جمعی از پدیده ها و روابط ناشی شده از روابط متقابل گردشگران ،تامین کنندگان تجاری ،حکومت ها و جوامع
میزبان در فرآیند جذب و میزبانی گردشگران و توریست است .امروزه ،افزایش جمعیت ،افزایش رفاه عمومی ،پیشرفت علوم و فنون،
افزایش زمان آزاد و فراغت ،تفکیک مقوله کار و فراغت و  ...همه و همه باعث رشد روزافزون سفر و جهانگردی شده است و
کشورهای جهان به این واقعیت دست یافته اند که توجه ویژه به صنعت جهانگردی و تالش در جهت توسعه این صنعت باعث
کسب درآمدهای هنگفت و منفعتهای اضافی برای جوامع بومی و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد(پاپلی یزدی و سقایی)2919،

 -3-4گردشگری شهری

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)53 :خرداد  ،0033جلد یک

واژه گردشگری نخستین بار در سال  2122در مجله انگلیسی به نام اسپورتیگ ماگارین آمد .در آن زمان این لغت به معنای
مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعت برای کسب لذت به کارمی رفت( .محالتی ،)2912،لغت توریسم از
کلمه تور به معنای دور زدن ،رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش که از یونانی به اسپانیا ،فرانسه و نهایتا به انگلیس راه
یافت( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،سازمان جهانگردی  1WTOگردشگری را مجموعه کارهایی می داند که یک فرد در

مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرارمی گیرند فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها
را تشکیل می داده اند ،زیراپیشرفته ترین و کامل ترین قرارگاه های انسانی را تشکیل می دهند(کازس)2911،یکی از مهمترین
مقاصدی که روندهای گردشگری جهان را در دهه های گذشته تحت تاثیر قرار داده ،مراکز شهری است .رشد سفرهای کوتاه مدت
این مقاصد را به یکی از اصلی ترین مراکز گردشگری تبدیل نموده که تا حدودی تغییر سبک زندگی را در سال های اخیر نشان می
دهد .مردم مقاصد گردشگری را میخواهند که به راحتی و به سرعت قابل دسترسی باشند .این شرایط برای مقاصد نزدیک و قابل
دسترسی بسیار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگری شهری شده است(رهنمایی)2917،
توریسم در قالب الگوهای خاص فضایی بوجود می آید و یکی از این الگوها گردشگری شهری است که "دسته ای از فعالیت
های اقتصادی با نتایج مهم اجتماعی ،اقتصادی و محیطی در شهرهای ویژه است"و صرفا مختص فعالیت های گردشگران که در
شهرها بوجود می آید نیست .بلکه نوع خاصی از گردشگری و بخش جدایی ناپذیر سنتی و صحیح زندگی شهری است که گروه
های مختلف گردشگر را براساس تنوع و گوناگونی مسافرت ها و انگیزه های گردشگری به سوی خود جذب می کند(رنجبر و
جرفی)2914،
گردشگری شهری درکشورهای پیشرفته پردرآمد ترین نوع گردشگری است و در زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،اکولوژیکی و غیره تاثیرات انکارناپذیری دارد.
گردشگری شهری صنعتی است که روز به روز بر اهمیت آن افزون می شود ،و آن بنا به دالیلی چون:
 پرسودترین فعالیت است؛ در شرایط صحیح نه تنها فاقد عواقب اکولوژیک است ،بلکه به احیای محیط منجر می شود؛ اشتغال زا است و باعث افزایش درآمد می شود( .مؤذنی)2911،1 - World Tourism Organization
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 -4-4سرمایه اجتماعی
در هرجامعه ای حداقل چهار خرده نظام؛ اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی وجود دارد که در هر یک از این حوزه ها
کنشگران فردی و اجتماعی می توانند بـا رعایـت اصول و قواعد عمل جمعی مورد قبول درآن حوزه ها به چهار نوع سرمایه یعنی
سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی و سرمایه سیاسی مورد نیاز هر جامعه دست یابند( .بدیعیان ،نجفی ،عاشوری
رودپشتی )2912،سرمایة اجتماعی واژه ای است که درسالهای اخیر وارد حوزة علوم اجتماعی و اقتصادی شده و از این منظر دریچه
ای تازه را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشوده است .سرمایه درمعنای عام خود داللت بر مجموعة دارایی ها،
امکانات ومنابع در اختیار داردکه در قالب و اشکال مختلف نمود پیدا میکند( .محمودی ،غفاری)2910،
در حال حاضر اصطالح سرمایه اجتماعی به یکی از مهمترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته
است .سرمایه اجتماعی دارای مؤلفه ها و ابعاد فراوانی است که از میان آن ها سه بعد«اعتماد ،مشارکت وآگاهی» از ابعاد اصلی آن
بشمار می روند .مطالعات نشان می دهند که تقویت سرمایه اجتماعی باعث مشارکت و ارتباط فرد با افراد دیگر می شود و این به
نوبه خود ،نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دارد( .قاسمی خوزانی)2910،

 -5-4توسعه شهری
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)53 :خرداد  ،0033جلد یک

توسعه شهر ی را می توان مبنای تجدید ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی وحقوقی شهری تلقی کرد که هدف
آن در درجه اول بهبودفرآیند شهرنشینی و روند شهرگرایی ،ترمیم محیط زیست شهری ،سامان مند کردن شهری وتقویت جنبه
های سیاسی اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری دانست(صیدبیگی ،سرور و فرجی راد )2911،پرداختن به نظریات توسعه شهری هر
چند در حوزه گسترش شهر تعمیم و توصیف می یابد ،یادآور تفاوت ماهوی بین واژگان گسترش ،توسعه و پیشرفت است ،که هر
کدام معانی متفاوتی به ذهن متبادر می کنند .در مسایل شهری ،رشد شهری و توسعه شهری عمدتا با هم یکی فرض می شوند و
در منابع شهرسازی به کلمات و اصطالحات متعددی بر می خوریم که عبارتند از:گسترش فیزیکی ،گسترش کالبدی ،گسترش
مکان های شهری و(...بمانیان و محمودی نژاد )2917،توسعه شهری را به عنوان یک مفهوم فضایی می توان به معنی تغییرات
درکاربری زمین وسطح تراکم ،رفع نیازهای ساکنان شهردرزمینه مسکن ،حمل ونقل ،اوقات فراغت وغیره تعریف کرد( .مختارپور،
منطقی فسایی )2917،بسته به نوع توسعه ،توسعه شهری شامل گسترش ابعاد فیزیکی و تغییرات در عملکردها می شود .سابقا در
مورد توسعه شهری به تغییر در فضا(تحول فضاهای ساخته نشده به فضای شهری) ،همچون افزایش ابعاد فیزیکی محیط ساخته
شده اشاره می شد .رشد شهر به طورگسترده به نیروهای متخصص متکی است ،برای اینکه ناحیه شهری همواره مرکز فعالیت های
تخصصی است و بنابراین اندازه شهر به مقدار محصول وکاالها و خدمات تهیه شده بستگی دارد( .زیاری)2911،

 -6-4گردشگری عامل توسعه شهری
توریسم جمعی از پدیده ها و روابط ناشی شده از روابط متقابل گردشگران ،تامین کنندگان تجاری ،حکومت ها و جوامع میزبان
در فرآیند جذب و میزبانی گردشگران و توریست است .امروزه ،افزایش جمعیت ،افزایش رفاه عمومی ،پیشرفت علوم و فنون،
افزایش زمان آزاد و فراغت ،تفکیک مقوله کار و فراغت و  ...همه و همه باعث رشد روزافزون سفر و جهانگردی شده است و
کشورهای جهان به این واقعیت دست یافته اند که توجه ویژه به صنعت جهانگردی و تالش در جهت توسعه این صنعت باعث
کسب درآمدهای هنگفت و منفعتهای اضافی برای جوامع بومی و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد(پاپلی یزدی و سقایی)2919،
کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راه کارهای الزم جهت بهبود آن ،از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبرد های
عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید .از جمله بخش هایی که در عرصه اقتصادی جهان طی سال های اخیر از
رشد چشمگیر و خیره کننده ای برخوردار بوده و تا دو دهه آینده به پردرآمدترین و تأثیرگذارترین بخش اقتصادی کشورها تبدیل
خواهدشد صنعت گردشگری است( .صالحی ،خوشفر)2971،
در شهرهای توریستی ،گردشگری خود را در ساختار اقتصادی محکمی پایه گذاری می کند .در شهرهای گردشگرپذیر،
گردشگری ترقی دهنده رشد و توسعه های شهری است و در شهرهای غیرتوریستی ،این صنعت به عنوان یک فرصت مطرح است
و برنامه ریزان و مدیران شهری به ایجاد تصویرهای جدید از شهرها و افزایش جاذبه ها ی مقاصد نیازمند هستند .در ادبیات مربوط
به گردشگری ،رشد و توسعه شهرنشینی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در پیدایش گردشگری محسوب می شود .به عبارتی
دیگر"یکی از عوامل موثر در توسعه گردشگری ،توسعه شهرنشینی است .بسط تاریخی گردشگری و تحقق آن از نقطه نظر
اجتماعی و اقتصادی بدون توجه به توسعه شهرنشینی امکان پذیر نیست( .رنجبر و جرفی)2914،
گردشگری جدیدترین صنعت دنیاست که با ویژگی خاص خود صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود .بنابراین سرمایه
گذاری دراین صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی رو به افزایش است .امروزه جذب گردشگران به رقابتی
فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است زیرا این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای
ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجاد کننده مشاغل جدید است و برای کشورهای
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دارای پتانسیل در این زمینه ،می تواند به مهمترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود مشروط بر اینکه برنامه ریزی صحیح و همه
جانبه توام با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود.
صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که برای اغلب کشورها ،گردشگری
منبع مهمی برای فعالیت های تجاری ،کسب درآمد ،اشتغال زایی و مبادالت خارجی محسوب می شود از این رو بسیاری ازکشورها
درآمد اصلی خود را از این صنعت بدست می آورند( .ویسی)2919،
اصوالَ اشتغال در صنعت گردشگری دارای اشکال مختلفی است که عباتند از:
الف) اشتغال مستقیم :همانند اشتغال در هتل ها ،رستوران ها ،و...
ب) اشتغال غیرمستقیم :که در بخش های عرضه کننده کاال همانند تولیدات کشاورزی ،شیالت و صنایع دستی میباشد.
ج) اشتغال القایی :شامل کسانی است که از درآمد افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت گردشگری فعالیت
میکنند پشتیبانی میشوند.
د) اشتغال در بخش ساختمان :شامل افرادی است که در بخش احداث تاسیسات و زیر ساخت های گردشگری فعالیت می
کنند.
در مجموع اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم گردشگری درتوسعه شهری را می توان درموارد زیرخالصه کرد:
 ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی در سطح جامعه ورود سرمایه ها و سرمایه گذاری های خارجی به شهرها معرفی شهر به عنوان یک قطب گردشگیری افزایش تعداد شاغل در امور مرتبط با گردشگری رشد ساخت و ساز و نوسازی در سطح شهرها به کارگیری توانایی های موجود محلی(نوربخش وهمکار)2911،از آنجا که هدف مدیریت شهری ،تقویت فرایند توسعه شهری است به نحوی که در سطح متعارف جامعه زمینه و محیط
مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی فراهم شود .در قالب این هدف کالن
می توان سه هدف خرد فراگیر برای تمام سیستم های مدیریت شهری به شرح زیر تعیین کرد:
حفاظت ازمحیط فیزیکی شهر ،تشویق توسعه اقتصادی واجتماعی پایدار ،ارتقاء شرایط کار و زندگی کلیه شهروندان باتوجه ویژه
به افراد وگروه های کم درآمد( .سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور )2914،صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد
و ایجاد اشتغال در سطح ملی و منطقه ای می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمرو شهری و ملی باشد،
گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش می باشد ،جایگزین مناسبی برای
آنها و راهبردی برای توسعه است( .پاپلی یزدی و سقایی)2919،
امروزه گردشگری به عنوان پدیده ای اجتماعی که به جهت توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اثرات بسیاری در جوامع
مقصد به جای می گذارد ( .پاپلی یزدی و سقایی )2919،به همین جهت توسعه گردشگری برای رشد اقتصادی و اجتماعی اهمیت
ویژه ای دارد که می توان آن را به منزله نیروی محرکه توسعه در تمام کشورها به حساب آورد .هیچ کشوری نیست که فاقد مواد
اولیه الزم برای توسعه گردشگری باشد .آنچه که کشورها را از همدیگر متمایز می سازد خود به تنهایی جاذبه گردشگری به
شمارمی رود .بنابراین هر کشور با کوشش درخور و سرمایه گذاری مناسب در زمینه گردشگری میتواند وارد کننده جهانگرد بوده و از
این راه به رشد خودکمک نماید .گردشگری پول و جمعیت را از مرکز ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی می کشاند و یا
تعداد زیادی را به سوی مراکز شهری روانه می سازد و این حرکت آنها باعث بازده مضاعف در اقتصاد کشورهای جهانگردپذیر
میشود .امروزه همه کشورهای دنیا در صددند تا از تمامی ظرفیت گردشگری خود به عنوان مدرن ترین صنعت دنیا برای توسعه
همه جانبه از جمله توسعه شهری بهره مند شوند .گردشگری در ابعاد مختلف از مباحثی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده
است ،شاید یکی از دالیل پرداختن به جهانگردی گسترش ارتباطات و افزایش روز افزون تقاضا برای گردشگری و کنجکاوی و
تفحص در دیگر فرهنگ ها از یک طرف و آثار اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بویژه در برخی از مناطق گردشگری از طرف
دیگر باشد .طوری که درآمد حاصل از جهانگردی نقش اساسی در رشد اقتصادی و فرهنگی جوامع دارد .در دهه های گذشته
گردشگری همواره رو به رشد و در حال متنوع شدن ویکی از بزرگترین بخش های اقتصاد جهان بوده است( .ویسی)2919،

 -7-4عوامل موثر بر صنعت گردشگری
گسترش جهانگردی و دستیابی به این درآمدهای کم نظیر ،بدون توجه به زیرساخت های مورد نیاز این صنعت امکان پذیر
نیست .در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگر هستند و نبود یکی از آنها باعث ناکارآمدی وجود دیگری می
شود .لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم .بخش
دولتی با ایجاد زیر ساخت ها می تواند نقش اساسی را در توسعه این صنعت داشته باشد .یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی،
مدیریت کالن و تعیین سیاست های کلی دراین صنعت می باشد که با گسترش جاده ها ،تجهیز فرودگاه ها و ترمیم و اصالح
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سیستم های حمل و نقل زمینه های امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند .با وضع قوانین و مقررات بسترسازی جهت
ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای گردشگران و جهانگردان که فاکتور مکمل و بسیار مهمی در راستای توسعه صنعت گردشگری
است صورت گیرد .به توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند .با تدوین قوانین حمایتی از سرمایه گذاری در
این صنعت راه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار سازند .با تبلیغات و اطالع رسانی زمینه های الزم را برای سفر
گردشگران به کشور ایجاد کنند .می توان به این نتیجه رسید که مدیریت کالن و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را
میزند .برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه مدیریت استراتژیک می تواند زمینه های الزم جهت توسعه و گسترش این
صنعت در پیش داشته باشد .بخش خصوصی با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاری می کند و با در نظر گرفتن طرح جامع
گردشگری که توسط مدیریت کالن تدوین شده است باید طرح های خود را به اجرا بگذارند .ساخت هتل ها و تاسیسات گردشگری
و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه تورهای گردشگری و اطالعات به گردشگران جهت سفر به شهرهای مختلف کشور دامنه
توسعه صنعت توریسم و گردشگری را گسترش میدهند و منجر به پویایی گردشگری در کشور خواهند شد (یزدانی ،علیپور و
همکاران.)2917،
به طور کلی گردشگری دارای سه جنبه است :حفاظت از محیط زیست ،حفظ منابع و میراث فرهنگی و حرمت و احترام به
جوامع در بعد فرهنگی نهادهای محلی می توانند از این ظرفیت خود استفاده نمایند و با جلب و حضور مشارکتی مردم ،جوانان ،و
نوجوان ،در جشن ها ،انواع گردهم آیی ها ی اجتماعی ،برپایی نمایشها و معرفی فرهنگهای گوناگون ،،اشکال گوناگون ،تعامالت
اجتماعی و فرهنگی و هر آنچه مظهر تنوع فرهنگی و قومی یک ملت است می توانند در چنین فضاهایی زمینه های جلب
گردشگران ،داخلی و خارجی را فراهم سازند .نهادها و تشکلهای مردم نهاد ،به عنوان بازوان ،قدرتمند ارگان های دولتی و
خصوصی از ظرفیت باالیی به خصوص درحوزه سیاست گذاری ،برنامه ریزی و اجرای پروژه های گردشگری برخوردار می باشند.
نهادهای مردمی به عنوان ،جایگزینی مناسب برای دولت می توانند نقش حفاظتی از میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری را
برعهده بگیرند .آنها می توانند ازظرفیت اعتمادسازی ،مشارکتی و تعاملی خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری کالنی را در راستای
توسعه گردشگری به سمت عناصر و جاذبههای گردشگری شهری سوق دهند .تشکل های مردم نهاد در بسیاری از زمینه ها در
حوزه محیط زیست ،میراث فرهنگی و گردشگری گامی جلوتر از دستگاه های دولتی در حفظ میراث قدیمی و کهن برداشته اند .از
طرف دیگر نهادهای محلی با توجه به ظرفیت و ازطرفی همکاری با دولت قادر خواهند بود تا درحوزه هایی مانند میراث فرهنگی و
گردشگری فعالیت های بسیار خوبی صورت گیرد به نحوی که فعالیت این تشکل ها می تواند از واردآمدن گزند وآسیب به
بافتهای تاریخی شهری ممانعت نمایند .که این امر به دنبا خود گردشگری پایدار شهری را به ارمغان ،میآورد( .کالنتری خلیل
آباد ،پوراحمد و همکاران)2913،

 -8-4توسعه و سرمایه اجتماعی
آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمی آید این است که این مفهوم در بردارنده مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری و
روابط متقابل بین اعضای یک گروه است .به نحوی که ،سرمایه اجتماعی ،سبب میشود گروه به سمت ارزش ها و هنجار های
تحسین و مثبت شده در جامعه گام بردارد .مفهوم سرمایه اجتماعی درکنار منابع مالی و نیروی انسانی از عوامل تأثیرگذار بر ارتقای
سطح توسعه در جوامع انسانی برشمرده می شود .بنابر تعبیر پیر بوردیو ،سرمایه به هر نوع قابلیت ،مهارت و توانایی اطالق می شود
که فرد می تواند در جامعه به صورت انتسابی ویا اکتسابی به آن دست یافته و در روابطی که با سایرگروه ها و افراد دارد .بتواند
درجهت پیشبرد موقعیت خویش بهره مند شود( .موحدمجد )2911،کلمن ازسرمایه اجتماعی یک تعریف کارکردی ارائه داده است
که تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه اقتصادی را از طریق سرمایه انسانی و توسعه می داند .به اعتقاد وی تأثیرسرمایه اجتماعی
برسرمایه اقتصادی مستقیم نیست ،بلکه سرمایه اجتماعی ابتدا سبب تولیدسرمایه انسانی وتوسعه شده و سپس از طریق این دو،
سرمایه اقتصادی را ایجاد میکند .به اعتقاد فوکویاما سرمایه اجتماعی ،نظامی از ارزش ها و هنجارهای اخالقی را فراهم می سازد
که به واسطه آن جامعه از فروپاشی اخالقی و مبتال شدن به انواع انحرافات اجتماعی مصون می ماند و بدین ترتیب سالمت
اجتماعی جامعه سبب رشد خواهدشد( .درستی ،ادیبی سده و ادهمی )2917،به طور معمول آنچه توسعه و رشد برپایه آن بنا نهاده
شده است شامل سرمایه طبیعی ،فیزیکی و انسانی است که بعنوان ثروت یک جامعه شناخته می شود .اما این سه نوع سرمایه فقط
بخشی از فرآیند رشد را تعیین می کنند .پس برای بررسی اختالف رشد میان کشورهایی که ازنظر سه سرمایه موصوف دارای
وضعیت یکسان و مشابهی هستند .باید درپی حلقه مفقوده ای بودکه آن سرمایه اجتماعی می باشد( .پناهی و اشرف )2914،توجه به
موضوع سرمایه اجتماعی( )social capitalدر سالهای اخیر در محافل و بروشورهای علمی و دانشگاهی جهان روند رو به
گسترش سریعی داشته همانند سایر حوزه های اقتصاد ،توجه به نقش مهم سرمایه اجتماعی ،ضروری می نماید .به نظر می رسد که
رشد ،عالوه بر نیاز به سرمایه مادی(پول ،امکانات و تجهیزات)وسرمایه انسانی(نیروهای متخصص و توانمند) ،نیازمند به سرمایه
اجتماعی است .سرمایه اجتماعی به پیوندها ،ارتباطات مبتنی براعتماد میان مجموعه های انسانی وسازمانی به عنوان منبعی ارزشمند
اشاره داردکه باخلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود( .الوانی و شیروانی )2913 ،کاربرد نظریه سرمایه
اجتماعی بدون توجه به محیط ،بعدها و شرایط اجرای آن ،ناقص است .بازنگری در مفهوم و شناخت د قیق اجزای آن با توجه تبیین
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نقش سرمایه اجتما عی در فرایند توسعه ضروری است .فرآیند توسعه مستلزم مشارکت وسیع همه شهروندان می باشد .واین امر
وظیفه نهادها می باشد .امروزه اعتقاد بر این است که بعد اجتماعی و مولفه نهادی توسعه پایدار ،بویژه نهادها و سرمایه اجتماعی،
اهمیت خاصی درفرآیند رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارند( .صمدی)2911،

 -5نتیجه
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با درنظر گرفتن توان ،و ظرفیت محدود بستر اکولوژیک شهرها ،توسعه پایدار شهری با توجه به ویژگی های محلی و محیطی
در همین قالب و بارعایت اصول اساسی توسعه پایدار ،امکان ،پذیرخواهد بود .بسیاری از کشورهای پیشرفته ،گردشگری را بهترین
راه اعتالی فرهنگ ،ایجاد تفاهم بین المللی و دستیابی به درآمدهای سرشار اقتصادی می دانند .جابه جایی و حرکت انسان ها به
جز تاثیرات فرهنگی و روحی ،ثمرات اقتصادی عظیمی دارد در حا ل حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از
گردشگری شهرهای خود دریافت می کنند و درآمدهای گردشگری را برای توسعه زیرساخت های شهری بکار می برند .گردشگری
در اثرگذاری و اثرپذیری متقابل با شهر و در یک سیستم انسان -محیط میتواند منجر به توسعه پایدار شهر شود .با توجه به اینکه
توسعه پایدار به عنوان جریانی مداوم در تغییرات اقتصادی -اجتماعی و زیست محیطی برای افزایش و ترقی رفاه مستمر کل اجتماع
تعریف می شود و پویشی چند بعدی است( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،صنعت گردشگری عالوه بر ارتقای فرهنگ و
عناصر وابسته به آن ،پویایی جریان های مولّد اقتصاد شهری منتج از جذب گردشگران داخلی وخارجی را فراهم کرده است .نحوه
ی هزینه گردشگران ،یکی از مباحث مورد توجه در فرایند اقتصادگردشگری است .به طور کلی هزینه های یک گردشگر در مقصد،
شامل مواردی چون هزینه ی غذا و خوراك ،تفریحات ،بازدید ،تردد و حمل و نقل ،اقامت ،گشت و گذار ،خدمات ارتباطی ،خدمات
شهری و مانند آن است( .بدری ،طیبی)2912،
با عنایت به آنچه عنوان گردید صنعت توریسم یا گردشگری شهری ،با تاثیر بر اقتصاد ،فرهنگ و روابط اجتماعی شهر در
دوسطح محلی و ملی ،و بروز رسانی و تغییرات الزامی که به جهت باقی ماندن و خارج نشدن از میدان رقابت جذب گردشگر باسایر
شهر ها بایستی همواره اعمال نماید .می تواند یکی از عوامل مهم در توسعه شهری به لحاظ کالبدی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی و حتی سیاسی داشته باشد .با امعان نظر به آنچه در خصوص موضوع توسعه شهری ذکر گردید؛ مدیریت شهری باتوجه به
وظایف و تکالیفی که بر عهده دارد در جهت توسعه و پیشرفت شهر ها می تواند نقش اساسی داشته باشد .و با طراحی و برنامه
ریزی دقیق موضوعات مرتبط با رشد و توسعه شهری در زمینههای اجتماعی و فرهنگی و روابط شهروندی و همچنین تعیین نقش
وکاربری فضاها و معماری شهری و سازمان دهی سیما و منظرشهری ،سیستم حمل و نقل شهری مناسب ،ارائه خدمات مطلوب
شهری در حوزه های رفاهی و تفریحی و سایر خدمات مربوطه که موجب ایجاد فضای مناسب جهت جذب گردشگر و توسعه
صنعت توریسم داشته باشد .نقش مهمی در رشد و توسعه شهری خواهد داشت .با توجه به اینکه؛ یکی از اثرات مطلوب پیشرفت و
توسعه شهری افزایش و ارتقاء سرمایه اجتماعی نزد شهروندان را به همراه خواهد داشت .می توان با به کار گیری فنون مناسب با
مدیریت شهری گردشگری در جهت تو سعه شهر در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب نظرگردشگران به شهر را
داشت .و نتیجتاً اینکه صنعت گردشگری می تواند با تاثیر مستقیم بر توسعه شهری در زمینه های گونان که ذگر گردید .بر زایش و
ارتقاء سرمایه های اجتماعی شهری تاثیر گذار بوده و نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.
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بررسی فازی فاکتورهای اثرگذار بر محیط کسب و کار شرکتهای
غذایی بورسی در شرایط کرونا

رضا سوری

1

تاریخ دریافت0033/30/03 :
تاریخ پذیرش0033/30/00 :
کد مقاله03001 :

چکـیده
محیط کسبوکار شرکتها و به خصوص شرکتهای غذایی در شرایط بحرانی فعلی بازار و وجود ویروس کرونا دارای
ساختاری پیچیده و مشکل در اندازهگیری شده است .در اقتصاد هر کشوری محیط کسبوکار بسیار مهم است زیرا بر رشد
اقتصاد اثرگذار است .هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر محیط کسبوکار شرکتهای غذایی بورسی
میباشد .این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-توسعهای(اکتشافی) است که در سال  0033در شرکتهای غذایی
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد .برای انجام تحقیق در روش دلفی و دلفی فازی  03نفر از خبرگان
انتخاب شدند .در این تحقیق دو سؤال اصلی تنظیم شد .بعد از تکمیل تحقیق و محاسبات ریاضیاتی دلفی فازی هفده
عامل مؤثر بر محیط کسبوکار شرکتهای غذایی بورسی در شرایط کرونا مشخص شدند .مشتری مداری مجازی
مهمترین عامل بود.

واژگـان کلـیدی :محیط کسبوکار ،شرکتهای غذایی بورسی ،بررسی فازی ،کرونا
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کرونا(ویروس کویید  )01که از سال  0301از چین شروع شد و سرتاسر دنیا را فرا گرفت در حال حاضر همه بازارهای جهانی را
تحت تاثیر قرار داده است .شاخص های جهانی به شدت کاهش یافته اند .مباحث غیر طبیعی همچون بیماری هایی که در دهههای
اخیر مطرح شده بر تصمیم گیری ها اثرگذارند .ویروس کوید  01نمونه بارزی از این مباحث است که بازارهای سرمایه و به خصوص
شرکتهای غذایی را در سال های اخیر مورد هجوم قرار داده است( .اسمالس.)0300 ،0
علی رغم افزایش عوامل حائز اهمیتی نظیر نیروی کار و سرمایه ،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی مهیا شدن محیطی
است که کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی ،اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در آن مشغول فعالیت و کسب و کار باشند .در روند
توسعه در مورد نقش دولت و بازار و سهم آنها از رشد اقتصادی موضوعات متعددی وجود دارد؛ اما در شرایط فعلی بحرانی اقتصاد
جهان ،اجماع فزاینده ای در مورد عملکرد کارای اقتصاد مبتنی بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد شکل گرفته است .ورود
بخش خصوصی و کارآفرینان به عرصه فعالیتهای اقتصادی و به تبع آن ارتقای رشد اقتصادی مستلزم ایجاد بستر مطلوب کسب و
کار می باشد .محیط مطلوب کسب و کار موجب فراهم آوردن انگیزه و امنیت الزم و به حداقل رساندن موانع موجود پیش روی
تولید می شود(باصری وشاه حسینی .)0031 ،مطالعات زیادی نشان داده اند که محیط کسب و کار بر عملکرد شرکت ها و توسعه
اقتصادی اثر گذار است .محیط کسب و کار در کشورهای مختلف متفاوت است .این موضوع با توجه به تفاوت های موجود در
ش رایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و امثالهم نشاندهنده این است که عوامل متفاوتی بر محیط کسب و کار شرکتهای
موجود در کشورهای مختلف اثرگذار است .برای مثال مطالعات مختلف عوامل اثرگذاری همچون فرهنگ بهداشتی مردم ،قوانین و
مقررات ،حاکمیت ،شرایط رقابتی ،شفافیت ،کیفیت بوروکراسی اداری ،فساد و ترتیب و مقررات ،سیستم های قانونی و زیربناها و ...
را تاکنون شناسایی نموده اند که هر یک در کشورهای مختلفی مطرح بوده اند که تعداد زیادی از مطالعات نشان داده اند که اولویت
های شرایط رقابتی شرکت و همکاری شرکت مهم ترین عوامل اثرگذار بر محیط کسب و کارند(تریثانکار و چانچال .)0303 ،0همه
موارد فوق سبب طرح مسئله بررسی عوامل اثر گذار بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی و با توجه به محیط متفاوت
بازار کشور در شرایط فاصله گذاری اجتماعی شد.
با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای نفتی در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصت ها ،ظرفیت ها و امکانات
از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود ،فضای مطلوب کسب و کار برای فعاالن اقتصادی در این منطقه
است(باصری و شاه حسینی .)0031 ،از سویی به دلیل نرخ باالی بیکاری در این کشورها کارآفرینی از اهمیت باالیی برخوردار است.
تجارب توسعه کشورها و مطالعات نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی نشان می دهد که محیط کسب و کار ،بر توسعه
کارآفرینی تاثیر مستقیم دارد(احمدپورداریانی و همکاران .)0031 ،در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم ،بهبود محیط کسب و
کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی ،گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم
قلمداد شده است(خضری .)0031 ،همه این موارد نشان می دهد که بررسی عوامل موثر بر محیط کسب و کار از اهمیت زیادی
برخوردار است.
به عالوه در میان این عوامل بحث کرونا ویروس یا همان کوید  01بسیار داغ شده و مورد توجه سرمایه گذاران زیادی قرار
گرفته است .سرمایه گذاران دارای ترس و واهمه ای شدند که آیا رشد اقتصادی از این هم بیشتر کاهش یابد و اقدام سیاستمداران
برای جلوگیری از کاهش آن کافی نباشد .در پاسخ بانک های مرکزی در بسیاری از کشورها نرخ بهره را کاهش داده اند و از این
طریق افزایش هزینه های سرمایه گذاران را کاهش دهند .البته اغلب تحلیلگران هشدار داده اند که تا زمانی که این ویروس وجود
دارد بازارهای جهانی بی ثبات خواهد بود و از اینرو سرمایه گذاران در هنگام خرید سهام بسیار احتیاط می کنند و این موضوع
بازارهای مالی را تا حد زیادی با ریسک رو به رو خواهد نمود .در کشور ما نیز به دلیل شرایط تحریمی و اقتصادی تاثیر این ویروس
بر افراد جامعه بسیار گسترده است و لذا ضرورت دارد که در همه موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار مورد توجه قرار
گیرد(منتی.)0011 ،

 -2تعاریف مفهومی
3

محیط کسب و کار  :مجموعه عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه
اثر می گذارند ،نظیر قوانین و مقررات ،میزان بارندگی ،فرهنگ کاری در یک منطقه ،ارتباطات با ذی نفعان موجود و ویژگی های
ذی نفعان و (...تریثانکار و چانچال.)0303 ،
عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی :عواملی هستند که بر اداره و عملکرد شرکتهای سهام
عام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است(تریثانکار و چانچال.)0303 ،

 -3تعاریف عملیاتی
1 . Smales
2 . Tirthankar & Chanchal
3 . Business Environment
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محیط کسب و کار :مجمو عه عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر
می گذارند ،نظیر قوانین و مقررات ،میزان بارندگی ،فرهنگ کاری در یک منطقه ،ارتباطات با ذی نفعان موجود و ویژگی های ذی
نفعان(شامل محیط دولت ،رقبا ،عرضه کنندگان و مشتریان) و ( ...تریثانکار و چانچال .)0303 ،در این تحقیق منظور محیط کسب و
کار شرکتهای سهامی عام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار است که برای این منظور محیط کسب و کار بازار شرکتهای غذایی
مورد بررسی قرار می گیرد.
عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی :شامل مواردی همچون مشتری مداری ،برقراری
روابط خوب با فروشندگان ،دقت بر بازار موجود ،فعالیت رقبا ،پتانسیل های موجود در محیط ،سلیقه مشتریان ،تغییر نیازهای
مشتریان ،سیاست های مالیاتی ،مخارج نیروی انسانی ،هزینه مجوزها ،کیفیت نظام قضائی ،قوانین مصوب ،ویژگی موسسان،
سالمت سیستم اداری ،مخارج بازاریابی ،بافت سیاسی و اقتصادی کالن و اهداف راهبردی میباشد.

 -4پیشینه تحقیق
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اسمالس ( )0300پژوهشی با عنوان گرایش سرمایه گذار و بازده بازار جهانی در دوران کوید  01انجام داد .این پژوهش در 00
کشور و در  30گروه انجام شد .برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده شد .از میان شاخص های موجود برای اندازه
گیری در این پژوهش برای اندازه گیری ژنتیک از شاخص اشرف و گالر ( )0300استفاده شد .یافته ها نشان داد که بحران ویروس
کوید  01بر بازار سرمایه و اوراق قرضه تاثیر منفی داشته است .سرمایه گذاران به دنبال اطالعاتی برای از بین بردن شرایط عدم
اطمینان اند .فیلیپ 0و همکاران( )0303در پژوهش خود با عنوان تأثیر سرمایه خطر پذیر بر تعادل ساختار سرمایه شرکتهای دانش
بنیان نشان دادند که تأمین مالی سرمایه ریسکپذیر بر محیط کسب و کار شرکتها و تعادل ساختار سرمایه اثر گذار است و همین
موضوع بر عملکرد شرکتهای اروپای شرقی اثرگذار بوده است.
کوی و ژانگ )0301( 0در پژوهش خود با عنوان رشد قبل از عرضه اولیه و سرمایه در خطر و عملکرد بلند مدت نشان دادند
که تأمین مالی سرمایه ریسکپذیر با بهبود محیط کسب و کار شرکتها بر عملکرد شرکتهای دارای عرضه اولیه چینی اثرگذار است
و شرکتهایی که سرمایه ریسک پذیر بیشتری دارند عملکرد بهتری دارند.تریثانکار و چانچال ( )0303پژوهشی با عنوان عوامل موثر
بر محیط کسب و کار محلی شرکت ها در کشورهای هند و چین انجام دادند .یافته ها نشان داد که عوامل شناسایی شده در هر دو
کشور با یکدیگر تفاوت دارند .حاکمیت و پشتیبانی زیر بنایی در شکل دهی محیط کسب و کار هر دو کشور اثرگذارند گرچه در
خصوص هند دینامیک های قانون مداری نقش بیشتری داشت .نتایج نشان داد که تفاوت های عمده در عوامل شناسایی شده با
تفاوت های محیط کسب و کار مرتبط بود.لیو )0303(0پژوهشی با عنوان ارتباط بین سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی و عملکرد ـ با
در نظر گرفتن نقش تعدیلی روابط تجاری و عدم اطمینان محیطی انجام داد .یافته ها نشان داد که بین ابعاد سرمایه فکری و
عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد و سرمایه اجتماعی نقش تعدیلگری در خصوص ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد
سازمان بازی می کند .به عالوه ارتباط تجاری در خصوص ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد نقش مثبتی بازی می کند و عدم
اطمینان محیطی در این ارتباط نقش منفی ایجاد می کند.
دات )0303(0پژوهشی با عنوان تاثیرمحیط کسب و کار بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار انجام داد.
یافته ها نشان داد که سیاست های دولت و قوانین مرتبط با دستمزد بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تاثیرات مثبتی داشته است .همچنین نتایج نشان داد که گرچه میزان رشوه با عملکرد شرکتها رابطه مثبتی دارد اما با افزایش میزان
شدت رشوه این رابطه معکوس می شود و عملکرد شرکت ها کاهش می یابد .نانه و وانزیل )0300(3پژوهشی با عنوان دستیابی به
عملکرد تجاری بهتر با بهبود رویه محیط کسب و کار در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادر آفریقای جنوبی انجام دادند.
یافته ها نشان داد که بین رویه های بازاریابی ،برنامه ریزی راهبردی ،رویه های مدیریت منابع انسانی ،رویه های مدیریت ریسک و
رویه های مدیریت عملکرد و رویه های کارگروهی و عملکرد شرکتهای بورسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین 13
درصد از شرکتهایی که عوامل شش گانه فوق را مورد توجه قرار داده بودند دارای عملکرد خوبی بودند.
منتی( )0011پژوهشی با عنوان بررسی اثرات ویروس کرونا کووید  01بر اقتصاد جهانی انجام داد .ر نوشتار حاضر تالش شده
است تا ضمن ترسیم نمایی کلی از اثرات اپیدمی کروناویروس-کووید  01بر اقتصاد جهانی ،به ویژه اقتصادهای بزرگ دنیا و
کشورهایی که درگیری بیشتری با این بحران دارند ،به طور کلی سناریوهای احتمالی توسعه و نحوة اثرگذاری این اپیدمی بر جامعه
و اقتصاد جهانی بررسی شود .در وهله بعد ،با بررسی آمار و اطالعات منتشرشده از منابع معتبر جهانی دربارة وضعیت کنونی اپیدمی
کروناویروس-کووید  ،01اثرات همهگیری این ویروس بر بخشهای مهم اقتصاد جهانی ،نظیر بازارهای مالی ،بازار نیروی کار ،بازار
انرژی و مسافرت و صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در نهایت و در بخش نتیجه گیری ،به منظور شناخت
1 . Filipe
2 . Que and Zhang
3 . Liu
4 . Dut
5 . Neneh and Vanzyl
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راهکارهای مختلف اقتصادی مدیریت اثرات این بحران ،به صورت اجمالی به بررسی سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در
مواجهه با اپیدمی کروناویروس-کووید  01پرداخته شد و بیان شد که راهکار هر کشور متفاوت میباشد.
شجاعی فرد( )0013در پژوهشی با عنوان توانمند سازی و ایجاد کارآفرینی روستایی در محیط های کسب و کار کوچک
عواملی از جمله عوامل زیر ساختی ،اقتصادی ،دانش و آگاهی ،اعتماد به نفس ،خالقیت فردی ،نوآوری و خالقیت ،زیرساخت
فیزیکی و دسترسی به تسهیالت را به عنوان عوامل اثرگذار بر محیط کسب و کار روستایی معرفی نمودند .ربیعی منفرد()0013
پژوهشی با عنوان تبیین عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای دانش بنیان با روش دلفی و رتبه بندی آنها با فرآیند تحلیل رتبه ای
انجام داد ..در مرحله دلفی  0عامل اصلی و  01عامل فرعی شناسایی شد .بعد از تکمیل تحقیق و محاسبات ریاضیاتی ماتریسی
عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای دانش بنیان رتبه بندی شدند .نهایتاً عامل درونی و سرمایه فکری به عنوان مهم ترین عوامل
موثر بر موفقیت شرکتهای دانش بنیان شناسایی شدند .بابکی و سلیمی فر( )0010پژوهشی با عنوان نقش محیط کسب و کار و
آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی ( )0330-0300انجام دادند .نتایج برآوردها با
استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی ،تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی
دارند .همچنین ،نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب و کار
بر رشد اقتصادی بیشتر است .خضری( )0031پژوهشی با عنوان دورنمای محیط کسب و کار در الیحه برنامه پنجم توسعه
کشورانجام داد .در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم ،بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و
پرشتاب اقتصادی ،گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است .در الیحه برنامه پنجم توسعه ،که
قاعدتا باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد ،نیز بر بهبود محیط کسب و کار به مثابه
راهبردی موثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر ،بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است .در
این مقاله ،برخی از عمده ترین آسیب های الیحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است
احمدپورداریانی و همکاران( )0031پژوهشی با عنوان محیط مساعد کسب و کار ،پیش نیاز توسعه کارآفرینی در ایران انجام
دادند .نتایج این پژوهش نشان داد محیط کسب و کار کشور از نظر متخصصان داخلی نامساعد و نامطلوب است .نتایج این پژوهش
با رتبه بندی الگوی بانک جهانی و سایر الگوهای محیط کسب و کار هم گرایی دارد .باصری و شاه حسینی( )0031پژوهشی با
عنوان بررسی تاثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی انجام دادند .نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب
و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی شده است؛ هر چند که این وضعیت در بین کشورها از شدت و
ضعفهایی برخوردار می باشد .در عین حال حذف فضای دیوانساالرانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای
شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در ایجاد محیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.

 -5روش پژوهش
پژوهش حاضر در مرحله اول در جهت پاسخگویی به سواالت پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع
توصیفی ـ اکتشافی است ،زیرا در پی شناسایی عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی است .در مرحله دوم نیز
در جهت آزمون فرضیه ها پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی است .برای پاسخ سوال اول و دوم به ترتیب از روش دلفی و
دلفی فازی استفاده میشود ،لذا این پژوهش ،پژوهشی کیفی ـ کمی است.

 -6سواالت و فرضیههای پژوهش
جهت دستیابی به اهداف پژوهش نیاز است که پس از پاسخگویی به دو سوال زیر فرضیه پژوهش طراحی گردد:
 عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی کدامند؟ مهم ترین عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی کدامند؟فرضیه پژوهش در رابطه با سوال دوم :عوامل موثر بر محیط کسب و کار از نظر خبرگان از اهمیت متفاوتی برخوردار است.

 -7پاسخ سوالهای تحقیق
جامعه تحقیق شامل پژوهشگران و همچنین افراد متخصص و پاسخ دهنده موسسان و مدیران شرکت ها است .در خصوص
پرسشنامه دلفی نمونه ای به تعداد  03نفر انتخاب شد(در روش دلفی نمونه تحقیق باید بین  3تا  03متخصص باشد) که به روش
گلوله برفی انتخاب می شوند(احمدی .)0033 ،بدین صورت که از نمونه اول نمونه پیشنهادی بعدی برای پاسخگویی به سؤاالت
پرسیده می شود.
سوال اصلی تحقیق بدین شرح است:
 .0عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی کدامند؟
 .0مهم ترین عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی کدامند؟
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برای پاسخگویی از مراحل زیر استفاده شد :مطالعه متون تخصصی ،نظرخواهی از متخصصان خبره صرفا برای نهایی نمودن
مولفه ها ،نظرخواهی از متخصصان خبره برای نمره دهی فازی به مولفه ها
پس از مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی دلفی و دلفی فازی در نهایت عوامل زیر شناسایی شد:
جدول  :1معرفی عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی
عوامل موثر
مشتری مداری در فضای
مجازی
برقراری روابط خوب با
فروشندگان
دقت بر بازار موجود
فعالیت رقبا
پتانسیل های موجود در محیط
سلیقه مشتریان

سیاست های مالیاتی
مخارج نیروی انسانی
هزینه مجوزها
کیفیت نظام قضائی
قوانین مصوب
ویژگی موسسان
سالمت سیستم اداری
مخارج بازاریابی
بافت سیاسی و اقتصادی کالن
اهداف راهبردی

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)43 :خرداد  ،0333جلد یک

تغییر نیازهای مشتریان

توضیحات
مشتری یکی از مهم ترین ذی نفعان کلیدی هر شرکتی است که شرکت ها با رابطه خوب می توانند بر
محیط کسب و کار خود اثر بگذارند.
فروشندگان یکی از مهم ترین ذی نفعان کلیدی هر شرکتی است که شرکت ها با رابطه خوب می توانند بر
محیط کسب و کار خود اثر بگذارند.
رصد نمودن شرایط بازار در رشد شرکت مهم است.
رقبا برای دستیابی به اهداف خود دست به فعالیت های زیادی می زنند که برخی نیز قابل پیش بینی نیستند.
توجه به منابع موجود کشور بسیار مهم است.
هر جامعه ای دارای مشتریان خاص با سالیق خاص میباشد.
مشتریان با توجه به تغییرات زمانی و مکانی خواسته هایشان تغییر می کند که این موضوع نیز بر محیط
کسب و کار شرکت ها اثر گذار است.
سیاست های مالیاتی و نرخ آن بر فعالیت های شرکتها اثرات زیادی دارد.
هزینه نیروی کار سبب تغییرات زیادی در میزان هزینههای شرکتها میشود زیرا این هزینه یکی از مهم
ترین هزینه های شرکت هاست.
روال اداری دریافت مجوز برای هر فعالیت بر محیط کسب و کار شرکتها اثرات زیادی دارد.
کیفیت نظام قضایی در مواردی که شرکت ها با مشکالت و دعاوی حقوقی روبه رو هستند بسیار اثر گذار
است.
قوانین و مقررات مرتبط با قعالیت های هر شرکت بر فعالیت شرکتها تاثیر دارد.
قدرت موسسان از لحاظ پولی و رابطه ای بر فعالیت شرکتها بسیار اثر گذار است
سالمت سیستم اداراتی که به نوعی با شرکت سر و کار دارند بر فعالیت شرکتها تاثیرات مثبتی دارد
مخارج بازاریابی نیز یکی از مهم ترین هزینه ها برای معرفی محصوالت شرکت است که میزان آن بر
عملکرد شرکتها اثر گذار است.
بستر ساز بوده ،محیط کسب و کار فضای بهره وری و محیط رقابت شرکت ها را بهبود می بخشد ،استراتژی
و عملیات شرکت ها مناسبات داخلی و یا ثبات برای رشد بهره وری شرکت ها را فراهم می سازد.
استراتژی های انتخابی شرکتها و عملیات مد نظر آنها بر همه چیز اثر گذار است.

که محاسبات آن نیز به شرح ذیل بود:
مرحله اول :پاسخگویی در قالب فازی
جدول :2عوامل شناسایی شده
نظر متخصص خبره 0
عوامل موثر بر محیط کسب و کار
N M
L

نظر متخصص خبره 03
N M
L

0
0
0
3٫1
0
0
3٫1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3٫1

0
0
0
0

مشتری مداری در فضای مجازی
برقراری روابط خوب با فروشندگان
دقت بر بازار موجود
فعالیت رقبا
پتانسیل های موجود در محیط
سلیقه مشتریان
تغییر نیازهای مشتریان
سیاست های مالیاتی
مخارج نیروی انسانی
هزینه مجوزها
کیفیت نظام قضائی

3٫1
3٫1
3٫1
3٫33
3٫1
3٫1
3٫33
3٫1
3٫1
3٫1
3٫33

3٫1
3٫1
3٫33
3٫33
3٫33
3٫33
3٫33
3٫33
3٫1
3٫1
3٫33

0
0
3٫1
3٫1
3٫1
3٫1
3٫1
3٫1
0
0
3٫1

0
0
0
0
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نظر متخصص خبره 0
N M
L

عوامل موثر بر محیط کسب و کار
قوانین مصوب
ویژگی موسسان
سالمت سیستم اداری

3٫33
3٫1
3٫1
3٫1
3٫1
3٫1

مخارج بازاریابی
بافت سیاسی و اقتصادی کالن
اهداف راهبردی

3٫1
0
0
0
0
0

نظر متخصص خبره 03
N M
L
3٫33
3٫1
3٫1
3٫1
3٫1
3٫1

0
0
0
0
0
0

3٫1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

مرحله دوم :محاسبات فازی برای میانگین گیری در این مرحله بر اساس طیف  3گزینه ای انجام می شود:
جدول :3محاسبات دلفی فازی
جمع فازی

عوامل موثر بر محیط کسب و کار
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مشتری مداری در فضای مجازی
برقراری روابط خوب با فروشندگان
دقت بر بازار موجود
فعالیت رقبا
پتانسیل های موجود در محیط
سلیقه مشتریان
تغییر نیازهای مشتریان
سیاست های مالیاتی
مخارج نیروی انسانی
هزینه مجوزها
کیفیت نظام قضائی
قوانین مصوب
ویژگی موسسان
سالمت سیستم اداری

∑L

∑M

∑N

∑N/20 ∑M/20 ∑ L/20

03٫3
03٫0
00٫0
00٫03

03٫33
01٫33
01٫03
03٫33
01٫13
01٫13
00٫13
03٫33
01٫33
01٫03
01٫13
03٫13
01٫33
03٫33
03٫33
01٫03
01٫33

01٫3
01٫1
03٫1
03٫0
03٫1
03٫1
01٫0
01٫1
01٫1
01٫1
03٫1
01٫3
01٫1
01٫3
03٫1
01٫1
01٫1

3٫133
3٫113
3٫313
3٫333
3٫103
3٫103
3٫303
3٫113
3٫113
3٫113
3٫103
3٫133
3٫113
3٫133
3٫103
3٫113
3٫113

00
00
00٫03
03٫3
03٫0
01٫3
00٫33
00٫03
03٫0
03٫3
00٫1
01٫3
03٫0

مخارج بازاریابی
بافت سیاسی و اقتصادی کالن
اهداف راهبردی

میانگین فازی
3٫333
3٫313
3٫11
3٫1033
3٫3
3٫3
3٫1033
3٫31
3٫313
3٫303
3٫1333
3٫3033
3٫313
3٫333
3٫303
3٫303
3٫313

3٫1033
3٫1333
3٫3333
3٫3303
3٫3033
3٫3033
3٫3003
3٫1033
3٫1333
3٫1333
3٫3003
3٫3303
3٫1333
3٫1033
3٫3333
3٫1333
3٫1333

مرحله  :0میانگین نهایی برای رتبه بندی نهایی و مقایسه با آستانه پذیرش  3.3به شرح ذیل است:
جدول :4میانگین و رتبه نهایی پذیرش
عوامل موثر بر محیط کسب و کار نمره آستانه پذیرش نتیجه نهایی
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رتبه

مشتری مداری در فضای مجازی

3٫13

3٫3

پذیرش

0

برقراری روابط خوب با فروشندگان.

3٫13

3٫3

پذیرش

0

دقت بر بازار موجود

3٫13

3٫3

پذیرش

0

فعالیت رقبا

3٫13

3٫3

پذیرش

0

پتانسیل های موجود در محیط

3٫10

3٫3

پذیرش

0

سلیقه مشتریان

3٫10

3٫3

پذیرش

0

تغییر نیازهای مشتریان

3٫1

3٫3

پذیرش

0

سیاست های مالیاتی

3٫1

3٫3

پذیرش

0

مخارج نیروی انسانی

3٫1

3٫3

پذیرش

0

هزینه مجوزها

3٫31

3٫3

پذیرش

0

عوامل موثر بر محیط کسب و کار نمره آستانه پذیرش نتیجه نهایی

رتبه

کیفیت نظام قضائی
قوانین مصوب
ویژگی موسسان

3٫31
3٫30
3٫30

3٫3
3٫3
3٫3

پذیرش
پذیرش
پذیرش

0
3
3

سالمت سیستم اداری

3٫30

3٫3

پذیرش

1

مخارج بازاریابی

3٫31

3٫3

پذیرش

3

بافت سیاسی و اقتصادی کالن

3٫30

3٫3

پذیرش

3

اهداف راهبردی

3٫30

3٫3

پذیرش

1

لذا فرضیه اول که در رابطه با سوال دوم تحقیق بود تایید می شود یعنی عوامل موثر بر محیط کسب و کار از نظر خبرگان از
اهمیت متفاوتی برخوردار ست.

بحث و نتیجه گیری
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)43 :خرداد  ،0333جلد یک

کووید  01که در موازات سالمتی انسان اقتصاد کشورها را نیز تهدید میکند ،موجب فروپاشی اقتصادی بیسابقه از جنگ
جهانی دوم بدینطرف گردیدهاست .تولیدات در کارخانههای بسیاری از کشورهای جهان به نقطه رکود رسیده و برخی از مغازههای
شرکتهای عمدهفروشی نیز بستهشدند .بحران کروناویروس-کووید  01پیش از هر چیز تهدیدی برای سالمت عمومی شناخته
میشد ،اما رفته رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی جهانی شده است .هرچند راهی برای مشخص کردن دقیق آسیب های اقتصادی
ناشی از اپیدمی کروناویروس جدید وجود ندارد ،در بین اقتصاددانان این اجماع وجود دارد که این اپیدمی ،تأثیر منفی شدیدی بر
اقتصاد جهانی و محیط کسب و کار خواهد گذاشت .سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی هشدار داده است که در ماه های
آینده ،برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود میشوند و سالها طول میکشد تا آسیب اقتصادی کروناویروس-کووید  01جبران
شود .به اعتقاد برخی از اقتصاددانان ،ضربة اقتصادی اپیدمی اخیر بیش از بحران جهانی سال  0333خواهد بود .حتی اگر شاهد رکود
جهانی نباشیم ،برخی از اقتصادهای جهان یا هیچ گونه رشدی نخواهند داشت یا رشد اقتصادی شان منفی خواهد بود .این شامل
برخی از اقتصادهای بزرگ هم میشود .بنابراین امسال نه تنها شاهد نرخ پایین رشد هستیم ،بلکه بهبود رشد اقتصادی هم در آینده
زمانبر است .در اقتصاد کنونی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل توجه و بحث برانگیز در میان
اقتصاددانان تبدیل شده است .علی رغم افزایش عوامل حائز اهمیتی نظیر نیروی کار و سرمایه ،یکی از چالشهای اساسی رشد
اقتصادی مهیا شدن محیطی است که کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی ،اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در آن مشغول فعالیت و
کسب و کار باشند .در روند توسعه در مورد نقش دولت و بازار و سهم آنها از رشد اقتصادی موضوعات متعددی وجود دارد؛ اما در
شرایط فعلی اقتصاد جهان ،اجماع فزاینده ای در مورد عملکرد کارای اقتصاد مبتنی بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
شکل گرفته است .ورود بخش خصوصی و کارآفرینان به عرصه فعالیتهای اقتصادی و به تبع آن ارتقای رشد اقتصادی مستلزم
ایجاد بستر مطلوب کسب و کار می باشد .محیط مطلوب کسب و کار موجب فراهم آوردن انگیزه و امنیت الزم و به حداقل رساندن
موانع موجود پیش روی تولید می شود .به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهاده های تولید ،نوآوری و تحوالت فنی و بکارگیری
ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد ،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیط کسب و کار است که کارگزاران اقتصادی اعم
از بنگاه ها و سرمایه گذاران در آن مشغول فعالیت هستند .هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر محیط کسب و کار
شرکتهای غذایی بورسی میباشد  .در این تحقیق هفده عامل به عنوان عوامل موثر بر محیط کسب و کار شناسایی شدند .توجه به
این عوامل سبب بهبود محیط کسب و کار شرکتهای غذایی بورسی خواهد شد .بازار سرمایه از ارکان مهم اقتصاد هر کشور است
که باید مورد توجه قرار گیرند .اغلب اقتصاددانان ،علت توسعه نیافتگی و تفاوت کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته را تنها در
این نکته می داند که مردم فقیر این کشورها محصول دارند ،ولی سند فروش رسمی ندارند .کسب وکار و دارایی دارند ،اما فاقد
شخصیت حقوقی هستند .در کشور ما برای فعالیت های تولیدی به مجوزهای زیادی نیاز است .در نتیجه افراد ترجیح می دهند که
به جای ثبت رسمی ،به صورت زیرزمینی و غیر رسمی کارکنند .به بیان دیگر موانع نظام اداری در کشورهای در حال توسعه ،بخش
خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی ،غیررسمی و غیرمولد سوق می دهد .تولیدکنندگان در برابر رقبای خارجی شکست می خورند .در
واقع نظام اداری عامل بخش عمده ای از این مشکالت است .عالوه بر این مورد تمامی موارد شناسایی شده در کشور ما در حالت
نرمالی نیستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
در خصوص فرضیه تحقیق تنها پیشنهاد این است که موارد شناسایی شده به ترتیب مورد توجه قرار گیرند .نتایج نشان داد که
موارد زیر همگی مورد پذیرش متخصصین و خبرگان قرار گرفت .گرچه رتبه موارد فوق متفاوت است ،اما آنچه مشخص است این
است که همگی در آستانه پذیرش قرار گرفته اند و نمره پذیرش آنها باالتر از  3.3بود و نمره آنها تفاوت بسیار ناچیزی با یکدیگر
داشتند و لذا همه موارد به ترتیب باید مورد توجه قرار گیرند .مدیریت صحیح به همراه برنامه ریزی و کنترل دقیق دولتمردان بر این
موارد اثرگذار است که قوانین و نظارت دقیقی را می طلبد که باید مورد توجه به ترتیب دولت ،مردم و مدیران قرار گیرند .با توجه به
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شرایط اقتصادی کشور عوامل موثر بر محیط کسب و کار را بررسی و آنها را بهبود بخشند تا شرکتها با سوداوری بیشتر بتوانند
تو لیدات بهتری ارائه دهند .در شرایط نابسامان محیط کسب و کار فعلی و وضعیت بی ثبات اقتصادی دولت مردان باید به این
موضوع توجه بیشتری نمایند .در حال حاضر تولید کنندگان دغدغه های زیادی در رابطه با ذی نفعان کلیدی خود شامل مشتریان،
عرضه کنندگان ،رقبا و دولت دارند که باید موانع مربوطه در این زمینه ها حذف گردند .شرکت ها برای تبلیغات با مشکالت زیادی
روبه رو هستند که باید مورد توجه قرار گیرد .مراحل دریافت مجوز بسیار پیچیده ،زمانبر و هزینه بر است و خود به تنهایی گاها
سبب بی انگیزگی تولید کنندگان می شود .تنها همت باالی مردم و مسئولین این مشکالت را حل می نماید که با افزایش
پاسخگویی مسئولین و فرهنگ سازی و افزایش آگاهی مردم این موضوع نیز بهبود می یابد .پیشنهاد می شود که تحقیقات بیشتری
در رابطه با محیط کسب و کار شرکتهای خاص انجام شود و عوامل موثر بر موفقیت فضای کسب و کار کنونی نیز با توجه به
شرایط ایجاد شده از بیماری کرونا بررسی و عنوان شوند.
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