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چکـیده
تصمیمگیری از مهمترین ارکان هر سازمان و تضمینکننده رسالت سازمانی و پیش برنده سازمان به سمت اهداف و
خطمشی سازمانی است .ازاینرو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن هم بسیار مهم است .هوش تجاری سازمان یکی از
عوامل مهم و بسیار تأثیرگذار بر این امر میباشد .لذا این پژوهش قصد دارد تا به بررسی نقش هوش تجاری سازمان بر
تصمیمگیری سازمانی بپردازد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی – پیمایشی
است .جامعه آماری آن را مدیران شهرداریهای استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند که  21نفر از آنان بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  15820به دست آمد.
فرضیههای تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل آزمون شدند .نتایج حاصل از تحلیل دادهها به
شرح زیر میباشد؛ هوش تجاری سازمان ،قابلیت انگیزشی ،قابلیت بهروزرسانی ،قابلیت برنامهریزی سازمان ،قابلیت
اطمینان و فهم و تبادل سازنده بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار بودند .در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه
شدند.

واژگـان کلـیدی :هوش تجاری ،تصمیمگیری سازمانی ،شهرداری ،آذربایجان شرقی
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hossein_mahmodi90@yahoo.com
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 -1مقدمه
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در دنیای پرتالطم و دشوار تجاری فعلی سازمانها همواره به دنبال راهی برای رشد و بقا هستند .تصمیمگیریهای درست،
اصولی و بهموقع میتواند این امر را برای سازمان محقق سازد .تصمیمگیری از مهمترین ارکان هر سازمان و تضمینکننده رسالت
سازمانی و پیش برنده سازمان به سمت اهداف و خطمشی سازمانی است .تصمیمگیری ،انتخاب یک راهکار از میان دو یا چند
گزینه در یک رفتار پیشگیرانه و بهمنظور حصول یک هدف یا ستاده خاص با حداقل ریسک ممکن است؛ بنابراین تصمیمگیری
هسته مرکزی برنامهریزی را تشکیل می دهد .به طور کلی تصمیمگیری یک فرآیند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر
زندگی خود با آن سرو کار دارند .فرآیند تصمیمگیری در پرتو فرهنگ ،ادراکات ،اعتقاد و ارزش ها نگرش ها ،شخصیت ،دانش و
بینش فرد صورت می گیرد و این عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند .در مدیریت معاصر تصمیمگیری به عنوان فرآیند حل یک
مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیمگیری ،حل مسأله نیز گفته می شود .یک فعالیت عمدی و ذهنی که شامل گام های
متوالی قابل تجزیه و تحلیل دقیق و تلفیق شده میباشد که به منظور دقت و ظرافت برای حل مسائل و شروع کاری انجام می
شود .فرآیند تصمیمگیری در درجه ی اول شامل :فعالیت آگاهانه و داوطلب ذهنی به انضمام برخمی از رفتارهای آگاهانه است که
بر سرعت و جهت در اثر می گذارد .هر مدیری با خود شناسی و تجزیه و تحلیل می تواند پاره ای از جنبه های نیمه آگاهانه
تصمیمگیری را مشخص نماید که در نتیجه بتواند فرآیند تصمیمگیری و شرایط متغیر محل کار را بپذیرد(.مهدوی و موسی نژاد،
 .)0701ازاینرو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن هم بسیار مهم است .هوش تجاری سازمان یکی از عوامل مهم و بسیار تأثیرگذار
بر این امر میباشد ...امروزه ،هوش تجاری یکی از مفاهیم مهم مدیریت و سازمان می باشد و به یک نهاد پیشرو در زمینه بازارهای
جهانی تبدیل شده و مزیت هایی در تمام فعالیت ها و فرآیندها فراهم می اورد .هوش تجاری یک فعالیت غیر حرفه ای است (اما)
در عین حال نیاز به مهارت های خاص دارد و به این ترتیب شرکت های پیشرو در این زمینه ،بخش های جداگانه ای در سازمان
به نام "واحد هوش تجاری " ایجاد می نمایند .شرکت ها به منظور رقابت بهتر و حفظ و پشتیبانی از مشتریان و سهامداران ،نیازمند
به کارگیری ایده های راهبردی برای هدایت ،سنجش و حفظ عملکرد منحصربه فرد خود هستند .وجود تکنولوژی مناسب برای
حمایت از تصمیمگیری می تواند به افزایش قابلیتهای تصمیمگیرندگان در یک سازمان کمک نماید .یکی از دالیلی که سازمانها
هوش تجاری را به خدمت میگیرند حمایت و پشتیبانی آن از سیستم تصمیمگیری است .قاطعیت قوانین و مقررات و ثبات در یک
کشور و همچنین فرایندهای تجاری در یک سازمان ،موجب حمایت هوش تجاری در تصمیمگیریهای سازمانی می شود .ازاینرو
این پژوهش قصد دارد تا به بررسی تأثیر هوش تجاری بر تصمیمگیری در سازمان بپردازد.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2هوش تجاری
هوش تجاری ،نه به عنوان یک محصول یا یک سیستم ،بلکه به عنوان یک معماری و رویکرد جدید موردنظر است که شامل
مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاه های داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ تصمیم و کمک به
تصمیم گیری در فعالیت های هوشمند کسب و کار می پردازد .به بیان ساده تر ،هوش تجاری چیزی جز فرآیند باال بردن سوددهی
در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از دادههای موجود در فرآیند تصمیم گیری نیست .هوش کسب وکار به دنبال کوتاه کردن
مسیرهای پرس وجو در حیطه اطالعات است و خود مستقالً و بدون نیاز به اطالعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهکار مناسب
نخواهد بود( .دایی چینی و اسالم پناه .)5102 ،هوش تجاری یا هوشمندی کسب وکار که قالب عمده تری مانند استفاده های
تجاری و غیرتجاری در بر دارد نیز عبارت است از بعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت زایش
پرس وجو در راستای آنالیز بنگاه برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند .هوش تجاری ،یک چارچوب کاری شامل فرآیندها،
ابزار و فناوری های مختلف است که برای تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش ،مورد نیاز هستند (فرشادی.)0700،

 -2-2مزایای استفاده از هوش تجاری
مزایای استفاده از هوش تجاری می توان به موارد زیر اشاره نمود(فرجی)0702،؛
 بهبود فرایندهای داخلی شناسایی فرصت های جدید دستیابی به مزیت های رقابتی جدیدهم چنین می توانند به شرکت ها در شناسایی روندهای بازار و مشکالتی که باید مورد توجه سیستم های هوش تجاری قرار
بگیرند ،کمک نمایند.
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 -3-2هدف سیستم های هوش تجاری
هوش تجاری یک فرایند مبتنی بر فناوری است که به منظور تحلیل دادهها برای کمک به مدیران ارشد ،مدیران میانی و سایر
کاربران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به کار برده می شود .هوش تجاری شامل مجموعه ای از ابزارها ،برنامه های کاربردی و
متدولوژی ها است که با جمع آوری دادهها از منابع درون سازمانی و برون سازمانی ،دادهها را برای تجزیه و تحلیل آماده می کند و
امکان اجرای پرس و جو را مهیا می سازد ،گزارشات و داشبوردها را ایجاد می کند به نحوی که این گزارشات در اختیار تصمیم
گیران و همین طور کارکنان قرار گیرد (هایتوور.)5110 ،
اهداف سیستم های هوش تجاری عبارتند از (حمیدی و قاسمی مدانی:)0701،
 دسترسی آسان به دادههای اشتراکی قابلیت آنالیز سیستم و دادهها باال بردن تصمی گیری شناسایی زمان های هدر رفته شناخت بهتر از تجارت -کمتر کردن ریسک گلوگاه ها

همانطور که از تعاریف متعدد استنباط می شود ،هوش تجاری در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده
از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است و به طور اعم می توان اهداف زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد( .آلتر)5110 ،؛
 تقسیم بندی مشتریان تعیین گرایش های تجاری سازمان افزایش کارایی سازمان در امور داخلی و شفاف سازی رویه تحلیل عمیق بازارفرایندهای کلیدی
 پیش بینی بازار استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان باالبردن سطح رضایتمندی مشتریان تسهیل در تصمیم گیری شناسایی مشتریان دائمی تشخیص زود هنگام خطرات -ایجاد تنوع در روش برخورد با هرگروه از مشتریان

 -5-2تصمیمگیری
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 -4-2ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها

تصمیمگیری صرفا عمل گزینش میان راه حل های جایگزین یا بدیل های موجودی است که در موردشان یقین و قطعیت
نداریم  .در طی نسل آخر ،توجه ها از تصمیمگیری به عنوان صرف گزینش انتزاعی میان بدیل های ممکن که به قصد پیشینه
ساختن مطلوبیت انجام می گیرد ،به سوی تصمیمگیری به عنوان فرآیندی تدریجی معطوف شده است که از انتخاب های جزیی و
سازش میان منافع سازمانی و فشارهای روانی رقیب هم تشکیل شده است .فراگرد مدیریت را می توان به تصمیمگیری و اجرای
تصمیم تجزیه کرد .از این رو ،بعضی از صاحبنظران ،تصمیمگیری را با مدیریت مترادف دانسته و آن را قلب تپنده سازمان تلقی می
کنند ،زیراکه مدیران ،بخش عمده ای از وقت و نیروی خود را صرف تصمیمگیری می سازند و مسلما همه وظایف مهم مدیریت
مستلزم تصمیمگیری است .آنها برای حل مشکل یا اقدام تازه ،تصمیم می گیرند و آنگاه تصمیم خود را به مرحله عمل می سپارند.
تصمیم در مرحله عمل ،چارچوب فعالیت کارکنان یک واحد سازمانی یا کل سازمان را تشکیل می دهد( .زرندی و عزتی.)0700،

 -6-2انواع تصمیمگیری
فرآیندهای تصمیمگیری متنوع و متعدد است و بصورت کلی می توان آنها را در  5دسته جای داد(زرندی و عزتی)0700،؛
تصمیمگیریهای فردی :تصمیمگیریهای فردی مدیران را می توان در دو بخش تحلیل نمود .بخش اول رهیافت عقالیی
است که نشان می دهد که چگونه مدیران سعی می کنند که تصمیم بگیرند .در بخش های بعدی به این روش و نکات قوت و
ضعف آن خواهیم پرداخت و بخش دوم روش عقالیی محدود است که شرح می دهد که چگونه واقعا یک تصمیم با محدودیت
هایی که در زمان و امکانات مدیر با آنها مواجه است ساخته می شود.
تصمیمگیریهای سازماني :سازمانها ترکیبی از مدیرانی را در خود دارند که تصمیمگیریهای عقالیی و یا شهودی انجام
می دهند ،با این تفاوت که در یک سازمان ،تنها یک مدیر نیست که تصمیم می گیرد .در سازمانها عالوه بر مدیران متعدد ،در
شناخت مسئله و راه حل های آن تعدادی از بخش ها و ادارات ،نظرات متفاوت و حتی سازمانهای دیگر دخالت دارند .ساختار
4

داخلی سازمان و درجه ثبات محیط خارجی سازمان نیز بر تصمیمگیری سازمانی موثرند .سه دسته فرآیندهای مربوط به
تصمیمگیری سازمانی وجود دارد که عبارتند از رهیافت علمی مدیریت ،مدل کارنگی و مدل ظرف زباله.
عوامل موثر در تصمیمگیری عبارتند از ( حمیدی و قاسمی مدانی )0701،؛
عوامل عقالیي :منظور ،عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه ،زمان ،پیش بینی ها و غیره میباشد .یک تمایل عمومی وجود
دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم.
عوامل روانشناختي :مشارکت انسان در پدیده تصمیمگیری روشن است .عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر ،توانائی های
او ،تجربیات ،درك ،ارزش ها ،آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیمگیری می باشند.
عوامل اجتماعي :موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تأثیر می گذارد ،از مسائل مهم تصمیمگیری
است .توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می کاهد.
عوامل فرهنگي :محیط دارای الیه های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه ،فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی
خوانده می شود .همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید در نظر قرار گیرد .این فرهنگ ها بر تصمیم فردی و یا سازمانی مدیران در
قالب هنجارهای مورد قبول جامعه ،رویه ها و ارزش ها تأثیر می گذارند.

 -7-2اهمیت استراتژیك هوش تجاری در تصمیمات سازمان
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رشد تصمیم گیری سازمان معموال بدین ترتیب است که پایین ترین سطح انجام فعالیت های تجاری یک سازمان ،سطح
عملیاتی است که فرایند در دفعات باال و معموال به صورت تکراری در رده های پایین سازمان انجام می شود و معموال با حجم
کمی از دادهها سر و کار دارند  .تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مسائل ساخت یافته و توسط مدیران رده پایین
اتخاذ می شود .نتایج حاصل از این تصمیمات ،تاثیرات کوتاه مدت و خرد در سازمان دارند .سطح تاکتیکی در سازمان مربوط به
عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام می شود .این عملیات می تواند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین ،نحوه انجام
آن ،گزارش گیری و نهایتا جمع بندی دادههای مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد.تصمیمات گرفته شده در این
سطح غالبا در حوزه مسائل نیمه ساخت یافته و توسط مدیران میانی اتخاذ می شود و نهایتا باالترین سطح استراتژیک مربوط به
تصمیم گیریهای کالن سازمان است که توسط مدیران رده باال اتخاذ می شود .این نوع استفاده ها در دفعات کم و در دوره های
طوالنی انجام می شود ،اما ممکن است با حجم باالیی از اطالعات و پردازش ها همراه باشد .تصمیمات گرفته شده در این سطوح
غالبا در حوزه مسائل غیر ساخت یافته و توسط مدیران ارشد انجام می شود و نتایج حاصله تاثیرات بلند مدت و کالنی در مسیر
حرکت سازمان دارند .کاربرد هوش تجاری در سطح استراتژیک را می توان به نوعی برای کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و
بهینه سازی فرایندها در کنار یکدیگر ،در نظر گرفت .این سیستم ها روی برخی ویژگی های مهم مالی و سایر پارامترهای مهم
دیگر در افزایش کارایی سازمان متمرکز می شوند .بدیهی است که سیستم در این سطوح میبایست فرایندهای خارجی سازمان را
نیز در بر بگیرد .خصوصیات مختلف برنامه های کاربردی در مقاطع مختلف سازمان ،باعث ایجاد تفاوت هایی در ابزارها ،تکنیک ها
و زیرساخت های مورد نیاز برای هر یک از آنها می شود .استفاده از ابزارهای تحلیلی و هوشمند بیشتر در سطح باال انجام می شود
که نیازمند پردازش های باال با میزان دسترسی انبوهی از اطالعات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی بیشتر از عملیاتی است .بخش
عملیاتی هوش تجاری بیشتر وظیفه جمع آوری اطالعات و ذخیره سازی آنها را در پایگاه دادههای خصوصی بر عهده دارد .در
عصری که زمان ،کلید اصلی در تجارت است ،شرکت ها به استفاده از ابزارهای اطالعاتی روی آورده اند تا بتوانند اطالعات مورد
نظر را بسرعت ازمنابع استخراج کنند هوش تجاری در امر تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان بویژه سطوح مدیران ارشد با
تحلیل اطالعات و روش های پرس و جو تسهیالت زیادی را فراهم می کند(.فرجی؛ .)0702

 -3پیشینه های پژوهش
شکری و قاضی زاده ( )0708تأثیر هوش تجاری را بعنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود شاخص های کلیدی عملکرد
هولدینگ های سرمایه گذاری بررسی کردند .جامعه آماری آنرا  01نفر از مدیران ،کارشناسان و صاحبنظران علوم مدیریت اقتصادی
و فناوری اطالعات در هلدینگ های سرمایه گذاری تشکیل می دهند .جهت تحلیل دادهها از روش پویایی سیستم استفاده شد.
نتایج حاصل از شبیه سازی با نرمافزار ونسیم ،نشان داد که هوش تجاری و مدیریت دانش بر شاخص های کلیدی عملکرد سازمان
از جمله شاخص سود خالص ،بازگشت سرمایه و رشد اقتصادی میباشد .سبک رو و همکاران ( )0703تأثیر هوش تجاری را بر
ساختار نوآوری باز بررسی کردند .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است.
جامعه آماری آنرا  070نفر از کارکنان یک شرکت تولیدی در شهر کرمانشاه تشکیل دادند که با کمک فرمول آماری کوکران تعداد
 00نفر تشکیل دادند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه هوش تجاری پردویچ و پرسشنامه نوآوری باز محقق ساخته استفاده شد.
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دادهها با کمک آزمون  tمستقل و مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزارهای  SPSSو  PLSتحلیل شدند .نتایج نشان داد که
هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز تأثیر مثبت و معنادار دارد و تمامی فرضیات پژوهش مورد تائید واقع شدند .زارعی و زارعی (
 )0703تأثیر هوش تجاری را بر عملکرد غیر مالی بانک های ایران بررسی کردند .ابتدا هوش تجاری با کمک مولفه های اصلی
رویکردهای ویکسوم و همکاران ( )5118کمی شدند .از سوی دیگر ،بازده دارایی ،سرمایه ،نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به
درآمد بعنوان نماینده ای از شاخص های سالمت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی استفاده شد .یافته ها نشان داد که هوش
تجاری در دوره زمانی  0707 0782با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی داری داشته و با یک
سال وقفه افزایش بازده سرمایه را فراهم می کند .شفیعی و همکاران ( )0705تأثیر هوش تجاری را بر عملکرد مالی از طریق
نوآوری و موفقیت برند بررسی کردند .یافته ها نشان داد که هوش تجاری به ترتیب اثر معناداری بر نوآوری و عملکرد مالی
باشگاههای ورزشی خصوصی دارد .تأثیر نوآوری بر موفقیت برند و عملکرد مالی معنادار میباشد .موفقیت برند بر عملکرد مالی تأثیر
دارد .میرکازهی ریگی ( ،)0700تأثیر هوش تجاری را بر عملکرد سازمان مناطق آزاد بررسی کردند .با مطالعه پژوهش های قبلی
مشخص شد که نیازهای مدیران از طریق ابزارهای هوش تجاری پاسخ داده می شوند .در نتیجه بکارگیری سیستم هوش تجاری
در یک سازمان در جهت تحلیل و پیش بینی سریع حجم وسیع اطالعات و تبدیل آن ها به دانش ،به مدیران سازمان امکان
دستیابی به اهداف سازمان نظیرداشتن مزیت رقابتی ،حفظ عملکردی مثبت و مستمر و تصمیمگیری بهنگام صحیح را می دهد که
گرفتن تصمیمات صحیح و به موقع در سازمان می تواند موفقیت آن را در عرصه رقابت تضمین می کند .الجوردی و رحیمی پور
( )0700نقش هوش تجاری را بر بهبود عملکرد مدیریت بنادر بررسی نمودند .نتایج این پژوهش نشان داد شاخص های تعیین شده
از دیدگاه کارشناسان فناوری اطالعات و امور بندری میباشد .تحلیل های گزارش دهی هوش تجاری که با شاخص های کلیدی
عملکرد و دانشبوردها ترکیب شده اند ،مدیران اجرایی بندری و دریایی را برای رسیدن به بهبود مستمر ،دستیابی به گزارش های
کیفی و به موقع و اتخاذ تصمیم های استراتژیک کمک می کنند .چن و لین ( )5151رابطه بین قابلیت های هوش تجاری را با
عملکرد شرکت بررسی کردند .این مطالعه مدل هوش تجاری را مبتنی بر قابلیت های پویا و نظریه تکامگی سازمانی توسعه می
دهد تا قابلیت های اصلی هوش تجاری را توضیح دهد .نتایج نشان داد که قابلیت های مرتبط با هوش تجاری می تواند کارایی
عملیاتی و عملکرد شرکت را افزایش دهند .بوزیچ و دیمووسکی ( )5100رابطه بین هوش و تحلیل تجاری با دوگانگی نوآوری و
عملکرد تجاری را بررسی کردند .نتایج نشان داد که استفاده از هوش و تحلیل تجاری بطور مثبت با ایجاد تعادل موفقیت آمیز بین
فعالیت های نوآوارنه اکتشافی و بهره برداری همراه است .این امر به نوبه خود به بهبود عملکرد کمک می کند .کاسریو و کوئلو
( )5103تأثیر ظرفیت هوش تجاری ،یادگیری شبکه ایی و نوآوری را بر عملکرد استارت آپ ها بررسی کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد که ظرفیت های هوش تجاری بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد شبکه ایی تأثیر دارد .همچنین با توجه به تاثیری که می
تواند بر عملکرد شرکت داشته باشد ،باید به ظرفیت های هوش تجاری در استارت آپ توجه کرد.

 -4روش شناسی پژوهش
 -1-4روش پژوهش و جامعه آماری
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری آنرا مدیران
شهرداری های استان آذربایجان شرقی تشکیل دادندکه  21نفر از آنان بصورت تصادفی انتخاب شدند .جهت گردآوری داده از
پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  15820بدست آمد ...فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادالت
ساختاری و نرمافزار لیزرل آزمون شدند.

 -2-4فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلي :هوش تجاری سازمان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است.
فرضیات فرعي

قابلیت انگیزشی بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است.
قابلیت بهروزرسانی بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است.
قابلیت برنامهریزی سازمان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است.
قابلیت اطمینان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است.
فهم و تبادل سازنده بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است.
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 -5تحلیل یافتهها
 -1-5آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی
پس از تعیین مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود
رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب دادههای مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیه های تحقیق با استفاده
از مدل معادالت ساختاری نیز آزمون شدند .نتایج آزمون فرضیه ها در نمودار منعکس شده اند.

 -2-5روایی ،پایایی و برازش مدل
جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و جهت سنجش روایی از روایی همگرا استفاده شده و
جهت سنجش برازش مدل از شاخص برازش مدل استفاده شده است :مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  ،1/3نشانگر پایایی قابل قبول
است.
 -مقدار پایداری ترکیبی برای هر سازه باالی  1/3شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازهگیری دارد.
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-

مقدار روایی همگرا باالی  1/2روایی همگرای قابل قبول را نشان میدهد.

-

با توجه به سه مقدار 1/52 ،1/10و  1/75به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای برازش مدل ،حاصل شدن 1/55
نشان از برازش قوی مدل دارد.

 -3-5نتایج تحلیل فرضیه ها
در فرضیه اصلی پژوهش ادعا شده بود که هوش تجاری سازمان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است که تجزیه تحلیل
آماری بین این دو نشان داد که عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  0505میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار
می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه شماره  0پژوهش ادعا شده بود که قابلیت انگیزشی بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است که تجزیه تحلیل آماری
بین این دو نشان نشان داد که عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  0505میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار
می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه شماره  5پژوهش ادعا شده بود که قابلیت بهروزرسانی بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است که تجزیه تحلیل
آماری بین این دو نشان نشان داد که عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  0505میباشد ،از این رو این فرضیه مورد
تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه شماره  7پژوهش ادعا شده بود که قابلیت برنامهریزی سازمان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است که تجزیه
تحلیل آماری بین این دو نشان نشان داد که عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  0505میباشد ،از این رو این فرضیه
مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه شماره  0پژوهش ادعا شده بود که قابلیت اطمینان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است که تجزیه تحلیل آماری
بین این دو نشان نشان داد که عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  0505میباشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار
می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.
در فرضیه شماره  2پژوهش ادعا شده بود که فهم و تبادل سازنده بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است که تجزیه تحلیل
آماری بین این دو نشان نشان داد که عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  0505میباشد ،از این رو این فرضیه مورد
تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت میباشد این اثر مستقیم میباشد.

 -6نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
امروزه ،هوش تجاری به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمانها محسوب می شود .هوش تجاری،
دادهها و اطالعات سازمان را یکپارچه کرده و امکان کنترل و رهیابی فرایندهای کلیدی سازمان را برای مدیران فراهم می نماید.
سامانه های هوش تجاری می توانند به عنوان سامانه هایی که دادهها را از منابع مختلف و با استفاده از داشبوردهای مناسب
گردآوری ،ذخیره و بهروزرسانی می کنند ،تعریف شوند .هوش تجاری یک سیستم هوش مصنوعی است و به عنوان ابزار مدیریت
دانش ،دانشی ایجاد کرده و مورد استفاده قرار می دهد که برای سازمانها حیاتی و مهم است و نهایت ًا مدلی برای حرکت سازمان
تدوین می کند تا سازمان بتواند براساس آن راه خویش را یافته و به توانمندی خو د مسیردهی کند و بهترین تصمیمات را اتخاذ
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نماید ،ازاینرو می توان گفت که هوش تجاری در امر تصمیمگیری سازمان بسیار مهم و حیاتی است .لذا ما در این پژوهش به
بررسی نقش هوش تجاری بر تصمیمگیری سازمانی پرداختیم و به نتایج زیر دست یافتیم ؛
 هوش تجاری سازمان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است قابلیت انگیزشی بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است قابلیت بهروزرسانی بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است قابلیت برنامهریزی سازمان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است قابلیت اطمینان بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است -فهم و تبادل سازنده بر تصمیمگیری سازمان تأثیرگذار است
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در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند:
 .0قابلیت تصمیمگیری درست و منطقی مدیران می تواند کارایی سازمان را هرچه بیشتر نماید.
 .5قابلیت باالیی برنامهریزی مدیران در جهت انجام هر چه بهتر امور سازمانی می تواند عملکرد سازمان را بهبود
بخشد.
 .7سخت کوشی و خستگی ناپذیری مدیران و ناامید نشدن آنان پس از عدم کسب موفقیت در کوتاه مدت می تواند
به بهبود عملکرد سازمان کمک کند.
 .0بهروز بودن مدیران و استفاده از اطالعات بهروز در زمینه کسب و کار می تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر برای
سازمان منجر شده و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.
 .2مدیران با انگیزه می توانند عملکرد بهتری داشته و تصمیمات بهتری در جهت رسیدن به اهداف فردی و سازمانی
اتخاذ نموده و عملکرد سازمان را بهبود بخشند.
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دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 2

ارائه الگوی شایستگی محوری در سازمانها با
تأکید بر مولفههای شایستگی در اسالم

سمیراصفائی ،1گالره سید جعفری ،2حسین حبیبی

تبار3

تاریخ دریافت3011/31/31 :
تاریخ پذیرش3011/33/31 :
کد مقاله92933 :

چکـیده
هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی شایستگی محوری در سازمانها با تأکید بر مؤلفههای شایستگی در اسالم بود .این
پژوهش از روش تحقیق آمیخته است .جامعه آماری کلیه متخصصان و خبرگان در مدیریت منابع انسانی در سازمانهای
دولتی میباشند که با روش اشباع نظری  32نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات
برای تجزیهوتحلیل این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده شد .جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و پایایی
با آلفای کرونباخ  18.0به دست آمد و همچنین دادهها با روش تحلیل محتوای کیفی و معادالت ساختاری با نرمافزار
 PLS2تجزیهوتحلیل شدند .یافتهها نشان داد که ابعاد الگوی ارائهشده شامل ارزشهای دینی و اخالقی ،شخصیت و
رفتار ،توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری ،شایستگیهای عمومی ،شایستگیهای تخصصی ،شایستگیهای مدیریتی و
شایستگیهای راهبردی میباشند .در پایان نیز پیشنهادهایی جهت اجرایی سازی مدل ارائه گردید.

واژگـان کلـیدی :شایستگی ،شایستگی در اسالم ،سازمانهای دولتی،

 -3دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت بازرگانی ،بازاریابی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ( .نویسنده مسئول)
samira_ss839@yahoo.com

 -3دانشجوی دکتری تخخصی گروه مدیریت بازرگانی ،بازاریابی ،واحد ساوه ،دانشگاه ازاد اسالمی
 -1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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اداره سالم اصطالحی است که بر الگوی مطلوب اداره سازمانهای اجتماعی داللت دارد .اداره سالم به تحقق جامعه سالم و رو
به پیشرفت کمک می کند؛ و اداره فاسد نیز به سرعت جامعه را رو به فساد می کشاند .در یک نظام شایسته ساالر ،تخصیص دقیق
و متعادل منابع به درجه شایستگی افراد وابسته است .برای نمونه ،منصب های عمومی باید به گونه ای شایسته ساالر و بر حسب
توانایی های افراد توزیع شوند .اگر سلسله مراتب اجتماعی بر پایه شایستگی افراد بنا شود ،استنباط می شود کسانی که وضعیت
باالتری دارند ،باید مستعدتر ،ارزشمند تر ،سخت کوش تر و شایسته تر از کسانی باشند که در وضعیت پایین تری هستند .این
شایسته ساالری الزمه اجتناب ناپذیر اداره سالم است (ابوالقاسمی و همکاران .)3190،شایسته ساالری به مجموعه فعالیت ها و
روش هایی اطالق می شود که از طریق آن ،افراد برای شایستگی در کار در سازمان ها گزینش می شوند و پاداش و ترفیع ها نیز
صرفاً براساس توانایی ها و مهارت ها به آنها تعلق می گیرد .شایسته ساالری ازجمله عوامل و مالک های مهم در اداره هر جامعه و
سازمان است( .عسگری و همکاران .)3199،رشد و پیشرفت حکومت ها و سازمان ها در گرو این است که شایستگان در منصب
های مناسب قرار بگیرند .در علم رایج مدیریت در مورد شایسته ساالری ،تأکید اصلی بر توانایی ها و مهارت های افراد است .فرایند
این کار به این صورت است که افراد زمانی می توانند در یک منصب یا مقام قرار بگیرند که توانایی ها و مهارت های گوناگون الزم
را برای آن منصب داشته باشند(احدی و همکاران .)319.،این نوع نگاه به شایسته ساالری ،نگاه ناقص و تک بعدی است .این نوع
نگاه ،ناشی از این است که انسان را همچون ماشین فرض کرده اند که هر قدر مهارت هایش باالتر برود ،فایده و نفع رسانی او
برای سازمان یا حکومت بیشتر خواهد بود(شیخ .)3190،درحالی که ممکن است براساس این مالک ها ،فردی شایسته منصبی باشد،
ولی با همان مهارت ها و توانایی ها ،کاری انجام دهد که موجب از دست رفتن منابع سازمان و یا فساد در سازمان و حکومت شود.
ازاین رو ،معیار شایستگی تنها نمی تواند مهارت و تخصص باشد ،بلکه باید معیار دیگری در کنار آن معیار باشد تا شایستگی داشتن
منصب و مقامی را کامل کند؛ آن معیار دیگر ،تعهد می باشد .البته در مدیریت رایج نیز ،تعهد مطرح شده است ،ولی تعهد نسبت به
اهداف سازمان یا اهداف حکومت مطرح است .در اسالم معیار شایستگی این است که فرد تعهد درونی داشته باشد؛ یعنی ایمان و
تهذیب نفس مقدم است کسانی شایستگی تصدی امور را دارند که صالح باشند .در کنار این عامل که تعهد نامیده می شود،
تخصص و مهارت هم شرط دیگر است .در آیات بسیاری از قرآن کریم ،این دو عامل با هم و در کنار هم قرار دارند؛ برخی از
شاخصه های تعهد ،تقوا و ایمان است که مهم ترین عامل در شایستگی افراد است .شایسته ساالری ،بدون در نظر گرفتن این
عامل ،ناقص خواهد بود .لذا در این تحقیق به ارائه ارائه الگوی شایستگی محوری در سازمان ها با تأکید بر مؤلفههای شایستگی در
اسالم پرداخته شد.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2مفهوم شايستهساالری
واژه شایستگی به معنای مناسب بودن است .مفهوم شایستگی ریشه در مسائل روانشناسی برای اشاره به تواناییهای فردی
در پاسخ به تقاضاهای مشخص محیطی دارد .لمونت و همکاران )3139( 3شایستگی ترکیبی از مهارتها و دانش مورد نیاز برای
انجام وظایف و اختصاصی است .فرهنگ لغات وبستر )3112( 3شایستگی را بهعنوان وجود ابزار کافی و مورد نیاز برای زندگی و
دانش کافی برای عمل تعریف مینماید .فرهنگ انگلیسی آکسفورد ،شایستگی را بهعنوان قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام یک
وظیفه به طور کافی و با کیفیت تعریف میکند(لی .)3139،1معانی شایستگی متنوع و شامل توانایی افراد برای اجرای شغل (بل،0
)313.؛ مهارتهایی که به صورت الگوی توسعه یافته (کاو )313. ،2برای یک رفتار یا سریهایی از اعمال میباشد (سیتال،2
 .)3139در صورتی که ویژگیهای مدیران متناسب با نیازهای شغل باشد ،احتماالً عملکرد بهتری خواهند داشت و موقعیت شغلی
آنان بیشتر حفظ میشود .جکسون )3130( 0شایستگی مدیر را ویژگیهای فردی مدیران ذکر میکند که در کسب نتایج مطلوب
عملکردی تأثیر دارد .اگر مدیریت عالی بتواند از مجموعه شایستگیهای مدیران به درستی استفاده نماید ،میتواند منجر به کسب
مزیت رقابتی برای سازمان شود (گریگوری .)3132 ،.مولر و تورنر )313.( 9شایستگی ترکیبی از مهارتها و دانش مورد نیاز برای
انجام وظایف و اختصاصی است .لی ( )3139در یک معنی وسیع ،شایستگی به مجموعهای از تجارب دانش مهارت ها خصوصیت
ها ذهنیت از خود یا نقش اجتماعی ارزش ها و نگرش های یک شخص است که در طول حیاتش کسب کرده است .براساس
1 Lamont
2 http://m-w.com /dictionary /competence
3 Lee
4 Bell
5.Kao
6 Sitlla
7 Jakson
8 Garigory
9 Moller & Torner
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رویکرد شایسته ساالری ،افراد با تواناییها و شایستگیهای برابر ،معموال موفقیتهای یکسانی کسب می نمایند؛ به عبارت دیگر ،تنها
فاکتوری که بای برروی موفقیت افراد مؤثر باشد ،شایستگی فرد ،یعنی تالش و استعد اد اوست (.استیوسنون و استرکواتر.)3131،3

-2-2شايستگی در اسالم

-3-2پیشینه تحقیق
عسگری و همکاران (:)3199در پژوهشی الگوی شایستگیهای مدیران دولتی جمهوری اسالمی ایران بر اساس سند چشم
انداز « باعنوان  3010به این نتیجه رسیدند که شایستگیهای شناسایی شده در این الگو ،در سه بُعد فردی » (نگرشی و رفتاری)،
شغلی (دانشی و مهارتی) و ارزشی (اسالمی و سازمانی) دسته بندی شده اند.
احمدی و همکاران ( :)319.به طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگیهای منابع انسانی در نهج البالغه با استفاده از روش
تحلیل مضمون و  ISMپرداختند .نتایج نشان داد که خدامحوری ،عدالت ،معرفت ،قوت ،درایت و سالمت از شایستگیهای منابع
انسانی به شمار می آیند.
شیخ ( :)3190در پایان نامه دکتری با عنوان الگوی قابلیت های اسالمی ایرانی مدیران در بخش دولتی ،الگویی برای مدیران
میانی در بخش صنعت و اقتصاد کشور ارائه نموده است ،در این الگو قابلیت های مدیران در چهار بعد مهارتها ،ویژگی های فردی،
دانش و ارزش ها با  33مؤلفه و  03شاخص تدوین شده است.
درگاهی و همکاران( :)3192به این نتیجه رسیدند که شایستگیهای منابع انسانی عبارت اند از :پایبندی اصول ،ارزش ها و
اخالقیات ،تفکر راهبردی ،مسئولیت پذیری ،رهبری ،خالقیت در تطبیق ،پیگیری و نتیجه گرایی ،مدیریت گروهی ،توانمندسازی،
حل مسئله ،روحیه خدمت ،شبکه سازی ،تفکر تحلیلی سیستمی ،جلب اعتماد- ،ارتباطات شفاهی ،انعطاف پذیری ،آراستگی و فهم
مالی.
استیونسون و استرکواتر ( :)3131شایستگیهای مورد نیاز مدیران پروژه را به ترتیب اولیت چنین بیان می کنند  :رهبری،
توانایی ارتباط با سطوح مختلف ،مهارتهای شفاهی ،مهارتهای نوشتاری ،صفات ،توان مواجهه با ابهام و تغییر ،تجربه ،توانایی تعدیل،
تناسب فرهنگی ،تجربه فنی ،آموزش ،مدت زمانی که قبال با کار درگیر بوده اسا ،اندازه گروه قبلی که مورد سرپرستی مدیر بوده اند.
لی ( :)3139شایستگیهای زیر را برای متخصصین فنی ذکر میکند :هدایت موفقیت ،تأثیرگذاری و نفوذ ،تفکر مفهومی ،تفکر
تحلیلی ،خالقیت ،اعتماد به خود ،درک و تفاهم بین شخصی ،عالقه به دیگران ،جستجوی اطالعات ،همکاری و کار تیمی ،خبره
شده ،هدایت خدمات مشتریان.
مولر و تورنر (: )313.در تحقیق شرح شایستگیهای رهبری ،مدیران موفق پروژه ،شایستگیهایی را در سه مؤلفه
شایستگیهای هیجانی ،مدیریتی و هوشی ،تدوین میکنند .از دید آنان ،شایستگیهای هیجانی (احساسی) شامل :انگیزش،
وظیفهشناسی ،حساسیت ،نفوذ ،خودآگاهی ،حاالت هیجانی و شهود است .شایستگیهای مدیریتی مشتمل بر اداره منابع ،به
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قرآن کریم ،کتاب هدایت بشری و همچنین بیان و سیره عملی پیامبر عظیمالشأن اسالم (ص) و گفتار و سیره امام علی (ع)
منابعی غنی برای تدوین الگوی شایستگیها میباشند و با تأسی از این منابع گفتار بهترین راهنمای عملی بدین منظور میباشند.
اینکه منصبها و پستها امانت هستند و باید به اهلش وگذار شود و برای انتصاب الزم است به معیارهایی از قبیل :خوشخلقی،
قدرت علم ،قدرت جسم ،طهارت و پاکیزگی روح و جسم ،امانتداری ،اخالص ،صداقت ،راستگویی و آگاهی ،توجه شود .از آیات
گرانقدر قرآن کریم میتوان بدانها استناد جست و ویژگیهایی چون دانایی ،تعهد تخصص بردباری و(...شیخ رضی )3109،همه
معیارهایی هستند که پیامبر بزرگ اسالم در انتصاب بدانها توجه داشته است .از طرفی نهجالبالغه کالم سراسر حکمت امام علی
(ع) ،مخصوصاً نامه  21آن معیارهای متقن و کاملی را برای شایستهساالری در اختیار قرار میدهد .جدول ذیل بعد شایستگیهای
مورد تأکید برای مدیران در متون اسالمی و بیانات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری را نشان میدهد .چکیده مالک و معیارهای
انتخاب مدیر یا کارگزار نمونه از دیدگاه اسالم عبارتند از:
 )3اهل ضابطهمندی؛  )3دوراندیش؛  )1از دانایی الزم برخوردار باشد(امیرخانی و همکاران)3190،؛  )0مسئولیتپذیری؛ )2
دارای بینش سیاسی؛(قران کریم)  )2امانتداری؛  )0عدالتطلبی؛  ).سعهی صدر؛(آقاجانی )9 )31.2،شجاعت و قاطعیت؛ )31
خیرخواهی؛  )33پاکدامنی؛  )33فرو بردن خشم؛  )31اهل تجربه؛ ) 30اهل حیا؛ )32اهل صیانت نفس(پورعزن)3191،؛ )32دارا بودن
اصالت خانوادگی؛  )30حسن سابقه؛  )3.کوشا در برآورده کردن احتیاجات مردم؛  )39پرهیز از تمایالت شخصی؛(ترابی و
همکاران )31 )3192،عدم منتگذاری بر دیگران؛(خلعت بری و همکاران )33 )3191،اهل تحمل سختی؛  )33عدم
خوشگمانی(رحیم نیا و هوشیار)3190،؛  )31دارای دانش الزم بودن؛  )30توانایی در خالفت؛  )32تخصص الزم(مقیمی)3190،؛
 )32نخبه در قضاوت؛  )30قدرت بیان(مجیبی و بانشی.)3191،

1 Stionson & Koater

00

کارگیری ارتباطات ،توسعه دادن ،توانمندسازی ،دستیابی به اهداف میباشد و مؤلفه شایستگیهای هوشی بر دید استراتژیک داشتن،
بینش و ابتکار ،تحلیل و قضاوت بحران داللت دارد.
استیونسون و استرکواتر ( :)3130شایستگیهای مورد نیاز مدیران پروژه را به ترتیب اولویت چنین بیان میکنند :رهبری،
توانایی ارتباط با سطوح مختلف ،مهارتهای شفاهی ،مهارتهای نوشتاری ،صفات ،توان مواجهه با ابهام و تغییر ،تجربه ،توانایی
تعدیل ،تناسب فرهنگی ،تجربه فنی ،آموزش ،مدت زمانی که قبالً با کار درگیر بوده است ،اندازه گروه قبلی که مورد سرپرستی مدیر
بودهاند.
گریگوری( :)3132به بررسی شایستگیهای مدیران روابط عمومی در انگلستان پرداخت و به این نتیجه رسید که
شایستگیهای مدیران عبارت اند از :داشتن درک زیاد ،مشورت و مشارکت ،مدیریت کردن تحت فشار ،حفظ یک چشم انداز
مشترک ،درک دیگران ،تدوین راهبردها و مفاهیم.

-3روش تحقیق
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این پژوهش از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) است .جامعه آماری کلیه کلیه متخصصان و خبرگان در مدیریت منابع
انسانی در سازمانهای دولتی میباشند که با روش اشباع نظری  32نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری
دادهها و اطالعات برای تجزیهوتحلیل این پژوهش از روش پرسشنامه باز استفاده شد .در تحقیق حاضر ،ابزار اصلی جمعآوری
اطالعات در مرحله اول ،روش اسنادی و روش کتابخانهای بوده که برای اعتباریابی و تکمیل آن از پرسشنامه باز استفاده شده
است؛ بدین ترتیب که به کتابها ،مقاالت و پایاننامههای مورد نیاز فارسی و انگلیسی در سایتها و پایگاههای علمی مختلف
اینترنتی برای تکمیل ادبیات نظری تحقیق مراجعه شده است .در این تحقیق ،الگوی مفهومی شایستگیهای محوری بر مبنای
آیات الهی کتب اسالمی و بیانیه گام دوم انقالب و سایر شایستگیهای عمومی حرفه ای و علمی مورد نیاز بر اساس نظریات و
تحقیقات مختلف داخلی و خارجی برای خبرگان بانک ها در قالب پرسشنامهای باز تدوین و به آنها ارائهشده است .جهت بررسی
روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ  18.0بدست آمد و همچنین دادهها با روش تحلیل محتوای کیفی و
معادالت ساختاری با نرمافزار  PLS2تجزیهوتحلیل شدند.

-4يافتهها
-1-4يافتههای کیفی
مرحله اول :کد گذاری باز :در این مرحله با توجه به مصاحبه های صورت گرفته شده توسط خبرگان و استخراج مفاهیم
اصلی و مرتبط با مدل مورد نظر مؤلفههای مهم شناسایی شده اند که برای هر یک از خبرگان در چارچوب نظری مدنظر به صورت
مجزا قابل مشاهده است که منبع شناسایی این مؤلفه ها هستند به عبارت دیگر در این مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه دادههای
گردآوری شده ،مفاهیم مستتر در آن را بازشناسایی نمود .پس از شناسایی کدهای اولیه و درنظر گرفتن کدهای مشابه ،کدهای
مفهومی استخراج شد وسپس در مرحلة بعد با بررسی این کدها و طبقه بندی آنها ،مقوله های فرعی شناسایی شدند .در کدگذاری
باز که فرایندی تحلیلی است طی آن مفاهیم شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشف می گردد .دو فعالیت
کلیدی از کدگذاری باز مفهوم سازی و مقوله بندی هستند .مطابق سواالت تحقیق ،افراد در پاسخ به سواالت کامال آزاد بودند .
سواالت به صورت کلی بیان می شد و مصاحبه شونده گان از زوایای مختلف به موضوع می پرداختند.
مرحله دوم کد گذاری محوری :در این مرحله باید کلیه کدهای شناسایی شده از مرحله قبل غربالگری شوند و این امر
بدین گونه می باشد که کدهای تکراری که توسط چندین خبره و پژوهشگرارائهشده است از کدهای غیر تکراری کنار گذاشته شده
اند و دلی ل آن این است که هر کد باید یکبار تکرار شود و در مدل مورد استفاده قرار گیرد و همچنین برخی کدها نیز دارای معنای
یکسان و مترادف بوده اند که با هم ادغام و ترکیب شده و به یک کد غیر تکراری جدید تبدیل شده اند ،بعد از حذف کدهای
تکراری و مترادف کدهای نهایی باقی ماندند.
مرحله سوم کد گذاری انتخابی یا گزینشی :در این مرحله که مرحله نهایی است کلیه کدهای تکراری و مترادف با
هم کنار در بخش مصاحبه گذاشته شدند و کد های شناسایی شده از ادبیات تحقیق نیز به آنها اضافه شدند و هر یک در ابعاد
مربوطه قرار گرفته و دسته بندی شدند که ابعاد نهایی مدل را تشکیل خواهند داد و به عبارت دیگر می توان بیان داشت کدگذاری
انتخابی آخرین مرحله از فرایند تحلیل محتوا است که به توسعه یک تئوری نهایی می انجامد .در طی فرایند کدگذاری انتخابی،
یک مقوله محوری واحد انتخاب می شود و همه مقوله های دیگر به این مقوله محوری بر می گردند .بر مبنای این مقوله محوری،
خط سیر واحدی شکل می گیرد که همه اطالعات پیرامون آن ساماندهی می شوند .بحث در مورد مقوله محوری نهایی که طی
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی نمایان شد ،در این بخش انجام می شود .این مقوله محوری رابط بین سه سطح کدگذاری را
مفهوم پردازی و به تشریح ویژگی های مقوله ها کمک می کند که نتایج به شرح جدول 3است

جدول  -1ابعاد مدل و زیرمولفه های آن برگرفته از ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان
الف -بعد تعهد
شاخصها

مؤلفه

ارزشهای دینی و اخالق

شخصیت و رفتار

اعتقاد به معاد
عادل بودن و عدالت خواهی
والیت مداری
معنویت اخالقی و خودسازی
تعصب و غیرت
صبر و بردباری(استقامت)
ثبات و پایداری
قانون مداری
اعتقاد به نبوت
واقع گرا
کاوش گرا
اجتماعی
سنت گرا
سودا گرا
هنرگرا

نظم و انظباط
امانتداری
بصیرت
اعتقاد به امامت
وجدان داری
سخت کوشی
صالح بودن
تواضع و فروتنی
رازداری
درون گرا
برون گرا
استقبال کننده
رنجور
شکیبایی
متقاعد سازی

دلسوزی
خوش خلقی
وفاداری
عزت نفس
محبوبیت
شجاعت
پایبندی به اصول و ارزشها
خدمت به دیگران
واقع بینی
سازگار
قاطعیت
انعطاف پذیری
استقالل فکری
وقار و متانت
بلند همتی

بخشندگی
جدیت
وظیفه شناسی
پارسایی
تعهد داشتن
انقالبی
روحیه جهادی
اراده قوی
روراستی و صداقت
اعتماد
رفتار شهروندی
استقبال کننده
بیشن راز داری
اعتماد به نفس

ب -بعد توانایی
مؤلفه

ذهنی و فکری

توانایی جسمی و

شاخصها
سن مناسب
قدرت بدنی کافی
دقت باال
جنسیت
اراده قوی

شایستگیهای عمومی

تصمیم گیری
خالقیت
یادگیری و تغییر مستمر
جامعه پذیری سازمانی
اخالق حرفه ای
مهارت های مالی
مشتری مداری
تحصیالت آکادمیک
آشنایی به قوانین و مقررات
سازمانی
مهارت های ریاضی

حواس پنج گانه
سالمت جسمی
سالمت روانی
درک و گسترش فکری

سالمت روانی
اعتماد به نفس
هوش و ذکاوت
کنجکاوی

قدرت تفکر
استقالل فکری
فعال وپرکار
زبدگی و کارآمدی

هم دردی بین فردی
سخنوری
درک متقابل
روابط عمومی
حمایت و همکاری
تفکر سیستمی
عالقه به کار و حرفه
بهبود و توسعه فردی
آگاهی از سیاستها و خط مشی
سازمان
تمایل به توسعه

استقبال از ایده های جدید
ثبات حرفه ای
شایستگیهای علمی
نتیجه مداری
انگیزه دادن
تفکر خالق
هوش کسب و کار
تجربه و مهارت شغلی
آشنایی با فرهنگ سازمان و
محیط

درک سازمانی
مهارت گوش دادن
نگرش شغلی
تعلق سازمانی
روحیه رقابت پذیری
آگاهی اجتماعی
موفقیت مداری
کارتیمی و مشارکت
مهارت های فناوری اطالعات و
ارتباطات
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خداباوری

پاکی وبی آالیشی

خدا ترسی

نوع دوستی

ج -بعد تخصص
شاخصها

مؤلفه

شایستگیهای تخصصی
ی مدیریتی

شایستگیها

مهارتهای اداری
دانش تخصصی
تسلط قوانین ملی و بین المللی
مرتبط
هوش اجتماعی
معنا سازی
تفکر انطباقی و بدیع
پدیرش مسئولیت اجتماعی
رهبری و هدایت پیروان
مدیریت دانش
مدیریت پروژه

نظارت و کنترل
آموزش ضمن خدمت
تسلط بر یخشنامه ها و
دستورالعملها
کارراهه شغلی
توانمند سازی
تسلط به امور کاری
توانمند سازی
مدیریت ارزش
سازماندهی
مهارتهای عمومی و تخصصی
سازمان

مهارتهای فرهنگی
توان کار با فرهنگهای مختلف
آشنایی به زبانهای ملی و بین
المللی
توانایی تحلیل و تفسیر
سواد رسانه ای
شغل محوله

مسئولیت پذیری و پاسخگویی
رعایت قوانین زیست محیطی
آگاهی از مسایل حقوقی و
قانونی
تسلط بر فنون مذاکره
تحقیق و توسعه
ذهنیت طراحی

خلق و مفهوم سازی
اقدام و عمل
واکنش سریع به تنشها و
مشکالت

برنامه ریزی راهبردی
بودجه بندی
تسط بر محیط درون و برون
سازمانی

04

مدیریت تعارض
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران

مهارت های ارتباطی
اجراء و پیگیری
مدیریت بار شناختی

هدایتگر

آینده نگری

مدیریت استرس
مدیریت کیفیت جامع
هدایت زیر دستان

مهارت های فنی و اداراکی
مدیریت عدم اطمینان
خود مدیریتی

راهبردی

شایستگیهای

شایستگیها منحصر به فرد یا
ویژه

تحلیل وتفسیر اطالعات پیچیده

تاثیر مثیت بر زندگی بشریت

خلق ارزشهای جدید

کار آفرینی و ابتکار

خبرگی

ستاره در کار و حرفه

مخترع و مبدع

-2-4يافتههای کمی
 -1-2-4يافتههای توصیفی
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در این بخش به بررسی یافتههای توصیفی مؤلفههای مدل پرداخته می شود که با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان
داشت با توجه به اینکه زیر مؤلفه ها با طیف  2نقطهی لیکرت سنجیده شده بودند ،بررسی جدول  3نشان می دهد که همه میانگین
های زیر مؤلفه ها بیشتر از نقطه برش (برش طیف) طیف  2نقطه ای لیکرت ( )3/2می باشد و با عنایت به اینکه این میانگین نیز ار
نقطه برش طیف بیشتر است و نتایج فوق نشان می دهد که پاسخگویان نسبت به سواالت تحقیق همسو با اهداف تحقیق جواب
داده اند و دادهها با انحراف معیارمتناسب اطراف میانگین پراکندگی دارند و نتایج بدست آمده از تحلیل میانگین و انحراف معیار در
جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول -2یافتههای توصیفی متغیرها
مؤلفه ها
ارزشهای دینی و اخالقی
شخصیت و رفتار
توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری
شایستگیهای عمومی
شایستگیهای تخصصی
شایستگیهای مدیریتی
شابستگی های راهبردی

میانگین
1802
1833
1822
1813
1832
1810
3890

انحراف معیار
18012
18220
18130
18220
18233
18201
18200

 -2-2-4بررسی پراکندگی دادهها
نرمال بودن توزیع دادهها باید از طریق محاسبه چولگی و کشیدگی بررسی شود تا میزان دوری پراکندگی دادهها از توزیع
نرمال مشخص شود هرچند توزیع نرمال دادهها در روش حداقل مربعات جزیی شرط اساسی نیست .بررسی جدول  1نشان می دهد
که توزیع دادههای همه زیر مؤلفههای مدل نرمال می باشد چون میزان چولگی و کشیدگی ما بین (  3و  ) -3می باشد.
جدول  -3آزمون نرمال بودن توزیع دادهها برای ابعاد مدل
پراکندگی3
ابعاد مدل
18211
ارزشهای دینی و اخالقی
18202
شخصیت و رفتار
18022
توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری
18020
شایستگیهای عمومی
18222
شایستگیهای تخصصی
18032
شایستگیهای مدیریتی
18022
شابستگی های راهبردی

کشیدگی3

18211
18013
18012
18200
180..
18100
18219

1 Kurtosis
2 Skewness

03

 -3-2-4بررسی همگنی و بررسی هم خطی چند گانه متغیرها
یکی دیگر از پیش فرضهای انجام تحلیل به روش معادالت ساختاری بررسی همگنی واریانسها در خصوص متغیرهای تحقیق
می باشد که با استفاده از آزمون لوین انجام می گیرد .با توجه به سطح معناداری جدول که از  1/12بیشتر است ،می توان ادعا کرد
که ابعاد مدل تحقیق همگن هستند.
جدول  -4آزمون لوین برای بررسی همگنی ابعاد مدل
آزمون لوین
ابعاد مدل
18020
ارزشهای دینی و اخالقی
18220
شخصیت و رفتار
توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری
213.1
18022
شایستگیهای عمومی
18222
شایستگیهای تخصصی
183.3
شایستگیهای مدیریتی
18013
شابستگی های راهبردی

سطح معناداری
18331
18011
18333
18130
18291
18200
18202

یکی دیگر از پیش فرضهای الزم برای انجام تحلیل به روش معادالت ساختاری بررسی عدم وجود هم خطی چندگانه
متغیرهاست .برای بررسی این شرط از میزان تورم واریانس ) (VIFو تولرانس استفاده میشود .بطوری که اگر عامل تورم باالی 2
و تولرانس کمتر از  1/3باشد بدین معنا است که هم خطی بین متغیر وجود دارد .همانطور که در جدول  2مشاهده می شود ابعاد
مدل میزان تورم واریانس باالتر از  2و تولرانس کمتر از  1/3ندارند ،در نتیجه هم خطی چندگانه بین ابعاد مدل مشاهده نمی شود.
جدول  -5آزمون VIFبرای بررسی عدم هم خطی چندگانه ی ابعاد مدل تحقیق
تولرانس
میزان VIF
ابعاد مدل
18011
38310
ارزشهای دینی و اخالقی
18212
38.01
شخصیت و رفتار
181.3
38022
توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری
18011
38100
شایستگیهای عمومی
18100
18022
شایستگیهای تخصصی
18203
38393
شایستگیهای مدیریتی
18011
38020
شابستگی های راهبردی
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 -4-2-4بررسی هم خطی ابعاد مدل تحقیق

 -5-2-4بررسی روايی واگرا(تشخیصی) برای ابعاد مدل تحقیق
یکی از روشهای سنجش این روایی آزمون فورنل -الکر است .جدول  2نتایج بدست آمده برای ابعاد مدل پژوهش را نشان می
دهد .جدول ذیل نشان می دهد که سازه ها کامال ً از هم جدا میباشند یعنی مقادیر قطراصلی برای هر متغیر پنهان از همبستگی
آن بعد با سایر بعد های پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر است.
جدول  -6شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا
2

3

4

5

6

ردیف

ابعاد

1

3

ارزشهای دینی و اخالقی

1

3

شخصیت و رفتار

1/.13

1

1

توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری

1/020

1/..2

1

0

شایستگیهای عمومی

1/222

1/202

1/200

1

2

شایستگیهای تخصصی

1/100

1/322

1/319

1/311

1

2

شایستگیهای مدیریتی

1/200

1/102

1/111

1/2.9

1/101

1

0

شابستگی های راهبردی

1/19.

1/333

1/0.0

1/033

1/30.

1/0.

7

1
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-6-2-4کمی سازی مدل
در این بخش با توجه به اینکه مشخص شد مدل مفهومی چگونه بوده ،میزان حجم نمونه مناسب است و کلیه ابعاد شناسایی
شده بر روی مدل مورد نظر موثر هستند با استفاده از تکنیک مربعات جزئی و آزمون  tبوت استراپینگ به کمی سازی مدل پرداخته
خواهد شد که نتایج به شرح شکل های 3و  3میباشند .نتایج شکل فوق نشان می دهد که کلیه ضرایب بدست آمده برای ابعاد
مدل مثبت بوده که می توان نتیجه گرفت مدل در معنادار بوده و می توان به نتایج بدست آمده استناد نمود.
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شکل  -1روابط علی میان زیر مؤلفههای مدل در حالت

شکل  -2روابط علی میان زیر مؤلفههای مدل در حالت

تخمین استاندارد

تخمین معناداری

 -7-2-4برازش مدل
در ادامه جهت برازش مدل از شاخصهای نیکویی برازش شامل AGFI،GFI :و  RMSEAاستفاد شده است ،مقادیر
بدست آمده در جدول  0نشان میدهند که نتایج مدل قابل اعتماد است .چرا که شاخصهای  GFIو  ،AGFIهردو بیشتر از حد
مورد نظر برآورد شدهاند که این آماره بزگتر از حد مالک  1/91بوده است .همچنین ،نسبت مربع کای به درجه آزادی ()X2/df
مقدار مناسبی را نشان داده است .همچنین معیار خطای  RMSEAنیز برابر با  1/11برآورد شده که این مقدار کوچکتر از حد مجاز
 1/1.بوده است .بر اساس برآوردهای ارائهشده میتوان نتیجه گرفت که مدل تست شده در جامعه مورد نظر از برازش نسبتاً خوب
و قابل قبولی برخوردار بوده است؛ بنابراین ،نتایج مدل تحقیق نشان میدهد که مدل مورد استفاده تحقیق حاضر از برازش مناسبی
برخوردار بود.
جدول  -7آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل
نتیجه برازش
برازش خوب
برازش خوب
برازش خوب
برازش خوب
برازش خوب
برازش خوب
برازش خوب
برازش خوب
برازش خوب

مقادیر پژوهش
3810
1811
1/90
1/93
1/92
1/91
1/93
1/92
1/02

مالک
≥1
≥1/1.
≤1/9
≤1/9
≤1/9
≤1/9
≤1/9
≤1/9
≤1/..0

نماد
2

X /df
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
IFI
NFI
NNFI
R2

شاخصهای برازش
تقسیم کای -مربع بر درجه آزادی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
شاخص برازش مقایسه ای
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش نرم
شاخص برازش غیر نرم
ضریب تعیین

 -5بحث و نتیجه گیری
هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی شایستگی محوری در سازمان ها با تأکید بر مؤلفههای شایستگی در اسالم بود .اهمیت این
پژوهش در این است که استقرار نظام شایستهساالری ،نتایج و فواید بیشماری دارد؛ تقویت حس رقابتجویی ،فرهنگسازی تکریم
کارشناسان و کارکنان برجسته و خالق ،الگوسازی از کارشناسان موفق ،پرورش کارشناسان خالق و نوآور و بسترسازی و ایجاد
انگیزه برای ظهور اینگونه افراد ،اصالح فرهنگ نابسامان سازمانی ،تقویت همبستگی سازمانی ،ایجاد و تقویت تعهد شغلی و
سازمانی ،تقویت اعتمادبهنفس در کارکنان ،غنیسازی سرمایههای انسانی دستگاه .در این تحقیق مشخص شد که ابعاد شایسته
محوری از نگاه اسالم عبارتند از :ارزشهای دینی و اخالقی ،شخصیت و رفتار ،توانایی جسمی و مبانی ذهنی و فکری،
شایستگیهای عمومی ،شایستگیهای تخصصی ،شایستگیهای مدیریتی و شابستگی های راهبردی ،نتایج بهدستآمده درخصوص
06
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ارزشهای دینی و اخالقی با نتایج سایر پژوهشها مانند ابوالقاسمی و همکاران ( ،)3190آقاجانی ( )31.2شیخ ( ،)3190درگاهی و
همکاران ( )3192است .در ارتباط شخصیت و رفتار ،گفتنی است نتایج پژوهش با سایر پژوهشها مانند پورعزت ( ،)3192عسگری
و همکاران ( ،)3199مقیمی ( )3190همسو است .در ارتباط با توانایی جسمی و مبانی ذهنی ،نتایج با سایر پژوهشها مانند احدی و
همکاران ( ،)319.ترابی و همکاران ( ،)3192رحیم نیا و هوشیار ( ،)3190مجیدی و بانشی ( )3191همخوانی دارد .دربارة
شایستگیهای عمومی و تخصصی باید بگوییم نتایج بهدستآمده در این پژوهش با سایر پژوهشها مانند :مقیمی ( ،)3190پورعزت
( ،)3191لی ( ،)3139گریگوری ( ،)3132مولر و تورنر ( )313.همسو است .درنهایت درخصوص شایستگیهای مدیریتی و راهبردی
مشخص شد که نتایج بهدستآمده در این پژوهش با سایر پژوهشها مانند عسگری و همکاران ( ،)3199مقیمی ( )3190همخوانی
دارد .با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاداتی ارائه میگردند که به شرح زیر است:
 .3تهیه فهرست موجودی مهارتها و شایستگیهای کارکنان و مدیران شایسته از طریق شناسایی استعدادهای مدیریتی در
بین کارکنان و تهیه جدول جانشینسازی رؤسای فعلی واحدها و مدیران سازمان ها براساس توانمندیهای مدیریتی و
جانشین پروری و نیز تهیه بانک اطالعاتی مدیران بر اساس فهرست موجودی مهارتها و جدول جانشینی در جهت
انتصاب مدیران شایستهتر در ردههای مدیریتی.
 .3برنامهریزی برای ارتقای مهارتهای مدیریت استراتژیک ،برخورداری بیشتر مدیران از نگرش استراتژیک ،مهارت های
ارتباطی و سازمان دهی و توانمند سازی مدیران از طریق تدوین و اجرای کارگاه های آموزشی حضوری یا راهاندازی
آموزشهای غیرحضوری یا مجازی و تغییر در بینش ،مهارت و نگرش آنان.
 .1تهیه مقیاس های شایسته سنجی برای انتخاب مدیران سازمان ها و انتصاب براساس میزان برخورداری پیشنهاد شوندگان
از شایستگیهای مهم مدیریتی در جهت ارتقاء بهره وری و کیفیت خدمات
 .0ترویج آموزه های دینی و اخالقی مرتبط با مدیریت ،انتخاب و انتصاب مقامات و کارگزاران در سازمانهای دولتی ،ترویج
رعایت عدالت و انصاف توسط سازمان ها در برخورد با مردم از طریق شفاف سازی عملیات سازمان در ارائه خدمات ،عدم
توجه صرف به مدرک تحصیلی در هنگام جذب نیروی انسانی و استفاده از آزمون ها و تست های مناسب و سایر ابزار ها
و ساز و کار های بررسی دانش و مهارت و رشد نامتوازن آموزش عالی و عدم ارتباط آن با دنیای کار و نیازهای کشور،
نوعی بیگانگی میان دانشگاه و صنعت ایجاد کرده است و این موضوع بهره گیری مؤثر از شایستگان را تحت الشعاع قرار
داده است :اجرای برنامه ها و راهکارهای اجرایی و عملی برای آشتی دادن دانشگاه و صنایع و خدمات.
 .2توجه دادن به مقامات و دست اندرکاران اقتصادی و مالی کشور بر این موضوع که همواره سیاست ها ،فعالیت ها و روند
های مالی و اقتصادی بر عملکرد سازمان ها مؤثر است ،توجه و حساسیت نسبت به هدایت و استفاده از منابع مالی سازمان
ها به سوی کارآفرینی ،تولید ،طرح های اشتغال زا و ...و محدود کردن دالل بازی و فعالیت های خاص ،توجه به این
موضوع که ناتوانی اقتصادی کشور قدرت سازمانهای دولتی را در جذب و جبران خدمات نیروهای شایسته و با کیفیت
پایین می آورد و توجه دادن به این موضوع که عوامل اقتصادی از مهم ترین عوامل عمومی جابه جایی کاری شایستگان
بهمنظور پرکردن شکاف دستمزد پرداخت و بهره مندی از امکانات بخش خصوصی است.
 .2به جهت پراکندگی زیاد و عدم انسجام قوانین و مقررات مرتبط با شایسته ساالری و نیز مشخص نبودن متولی پیگیری
این امر بایستی ضوابط و محور های شایسته ساالری به گونه ای منسجم و هدفمند و نظام مند احصاء شده و به صورت
مدون در اختیار سازمان ها قرارگیرد ،تشکیل سازمان یا نهادی مستقل و مردم نهاد برای مراقبت از اصول شایسته
ساالری :سازمان یا نهاد مورد نظر از طریق بازرسان و ممیزان خود اصول شایسته ساالری را مورد ممیزی و بررسی قرار
می دهد .نتایج بررسی ها و مطالعات سازمان یا نهاد مذکور به طریق مقتضی اطالع رسانی شود (از طریق رسانه ها یا )...و
اصالح یا تعدیل انتصابات مدیران براساس گزارش نهاد مذکور و تشویق سازمانهای برتر.
 .0لزوم آموزش نیروی انسانی در هر سازمانی از لوازم توسعه شایسته ساالری و شایسته پروری در سازمان هاست .تحقق
اهداف سازمان و کارایی و اثربخشی در سازمان منوط به آموزش مستمر نیروی انسانی است؛ آموزشی که کارکنان سازمان
را با کاروان علم و پژوهش های جدید همگام می کند و موجب افزایش مهارت و تخصص کارکنان سازمان می شود و
توسعه شایسته ساالری را سرعت می بخشد.
 ..استقرار روش های قانونمند در نظام استخدام ،انتصاب و ارتقای رعایت کردن کامل قوانین و بخشنامه های موجود ،فراهم
بودن بستر مناسب برای پرورش افراد شایسته و پررنگ بودن فرهنگ شایسته ساالری در سازمان از مهم ترین عوامل
توسعه شایسته ساالری در سازمان است.
 .9در استخدام و اشتغال کلیه اشخاص جامعه باید با یک چشم نگریسته شوند ،بدون توجه به آنکه چه کسی هستند ،فرزند
چه کسی هستند یا با کدام فرد بانفوذ نسبت دارند .متقاضیان کار در جوامع پیشرفته برای به دست آوردن شغل باید از
کانال یک مکانیزم کامالً غیرشخصی مانند آزمون های استخدامی عبور کنند که بر اساس آن کسانی انتخاب میشوند
که استعداد بیشتری برای آن حرفه داشته باشند.
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 .31بی شک اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروی آموزش دیده وافراد متخصص وتحصیل کرده است ونیروهای
آموزش دیده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگی داردونقش آموزش وپرورش دراین میان ،کشف این استعداد ها ونیز
بارورنمودن آنها است .آموزش وپرورش ضمن بهره گیری مناسب ازهوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد
وتوسعه کشور فراهم می اورد والبته روشن است که آموزش نیروهای متخصص ورزیده ،نیاز به کادر آموزشی مجرب
واستادان کارآمد دارد .لذا نظام آموزش می تواند با جذب اساتید ومعلمان الیق وبا کفایت به امر آموزش ،نیروی انسانی
مورد نیاز برنامه توسعه بپردازد .بنا براین آموزش وپرورش باعث شکوفائی استعدادها وارتقاء کیفیت نیروی انسانی می گردد
وافزایش کیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری وتسریع رشد اقتصادی می شود.
 .33انتصاب های شغلی نباید بر اساس مالحظات "رابطه گرایی" صورت گیرد .فرضاً کسی که برای کار خاصی منسوب می
گردد نباید رابطه و نسبت خاصی با شخصی که او را به کار گمارده است داشته باشد؛ مثالً نباید خویشاوند یا دوست
کارفرما و مسئول اداره باشد .این قاعده کلی مبنی بر اینکه باید در جامعه شکاف عمیقی بین "آشنایی ها"ی افراد و
دستیابی به مشاغل و موقعیتهای شغلی وجود داشته باشد ،یکی از لوازم ضابطه گرایی در جوامع کنونی است.
 .33نظر به ابعاد گسترده روحی و فردی انسان ،انجام امر خطیر ارزیابی شایستگیهای حرفهای از عهده یک فرد و یا با
استفاده از یک ابزار میسر نبوده و استفاده از رویکردهای نوین ارزیابی چندوجهی -استفاده از چند ارزیاب و چند ابزار
ارزیابی  -را بیش از پیش گوشزد مینماید.
 .31مدیران را ازطریق رعایت عدالت و انصاف میان کارکنان ،داشتن رفتاری برپایة صداقت و درستی با کارکنان ،اولویت
قراردادن اهداف مشترک به جای اهداف فردی گسترش دهند .سیستمی منصفانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان اختصاص
دهند تا کارکرد افراد ،بهدرستی ارزیابی شود ،افراد از نتایج عملکرد خود آگاه شوند و از این طریق ،اعتماد افراد به سازمان
بیشتر شود.
 .30اهداف و ارزشهای سازمان برای کارکنان ،بهخوبی بیان شود و اهداف مشترک مشخص شود و رسیدن به اهداف مشترک
در اولویت قرار گیرد.
 .32مدیران با ایجاد فضایی مبنی بر افزایش یادگیری افراد با استفاده از تکنیک چرخش شغلی ،استفاده از شبکههای اجتماعی
و دورههای آموزشی آنالین ،سطح یادگیری را بهبود بخشند ،راههای ارتباطی خود را با کارکنان افزایش دهند و اوقات
بیشتری را با کارکنان سپری کنند تا اعتماد کارمندان به مدیران افزایش یابد .همچنین در کارکنان حس امنیت ایجاد کنند
تا افراد به آنها بیشتر اعتماد کنند و بهراحتی دربارة مسائل و مشکالت جدید صحبت کنند و راههای جدیدی را برای مقابله
با مشکالت به کار بندند.
 .32دورههای آموزشی برای مدیران و کارکنان برای افزایش عملکرد ارزشی ،استفاده از منابع ارزشی و افزایش اعتماد به نفس
افراد ارائه شود.
 .30مدیران باید برای حفظ و بهبود مسائل ارزشی ،همچون احترام به کارکنان ،ایجاد موقعیت مناسب برای ابراز عقیدة افراد و
حمایت از کارکنان اقدام کنند و با افزایش اعتماد میان کارکنان و ایجاد فضایی مناسب برای افزایش یادگیری سازمانی بر
میزان شایسه ساالری سازمانی ،تأثیر بگذارند.
در خصوص محدودیت های تحقیق می توان بیان داشت که ممکن است بخش آمار استنباطی پژوهش (مدل ارائهشده) با
گذشت زمان و تغییر نگرش ها و شرایط دچار تغییراتی جزئی و یا عمده شده که نمی توان نتایج را به آینده تعمیم داد و در واقع
مدل ارائهشده برای شرایط فعلی می باشد .جهت تحقیقات آتی پژوهشگران می توانند به رتبه بندی عوامل موثر بر شایسته محوری
با روش هایی چون Topsis،ANP:و آسیب شناسی عدم توجه به شایسته محوری در سازمان ها با توجه به ابعاد مدل ارائهشده
بپردازند.
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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی نوآوری شرکتی بر نوسان فناورانه و قابلیتهای رقابتی میباشد .این تحقیق
از نظر هدف پژوهش ،از نوع کاربردی است و از نظر روش داده یابی بکارگرفته شده در این پژوهش ،توصیفی_ پیمایشی
است .جامعهی آماری تحقیق  349مورد از شرکتهای دانشبنیان تولیدی نوع  2فعال در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات(فاوا) استان تهران است .بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد  271شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
ازاینرو برای به دست آوری داده تعداد  400پرسشنامه بهصورت لینک برای شرکتهای دانشبنیان مذکور ارسال شد که
تعداد 230پرسشنامه بهصورت کامل جمعآوری گردید .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه ظفرآدیگوزل و کودرت
سلتیکلیگیل( )2003استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها در آمار استنباطی ابتدا آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای
تعیین نرمال بودن مورد استفاده قرار گرفته در صورت نرمال بودن توزیع از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شد .نتایج نشان داد استراتژی نوآوری شرکتی بر نوسان فناورانه تاثیرمثبت و
معنادار دارد و واریانس نوسان فناورانه میتواند به میزان  09930از طریق استراتژی نوآوری شرکتی پیشبینی شود.همچنین
نتایج نشان داد استراتژی نوآوری شرکتی بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی تاثیرمثبت و معنادار دارد .نتایج نشان داد نوسان
فناورانه بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی تأثیر مثبت و معنادار دارد و واریانس قابلیتهای رقابتی ترکیبی میتواند به میزان
 09021از طریق نوسان فناورانه پیشبینی شود.

واژگـان کلـیدی :استراتژی نوآوری شرکتی ،نوسان فناورانه ،قابلیتهای رقابتی ،شرکتهای دانشبنیان

 -0گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران-ایران (نویسنده مسئول) mani_shojaie@yahoo.com
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نوآوری یک ابزار استراتژیک مهم و عامل حیاتی برای خلق مزیت رقابتی در محیطهای پیچیده است(آکمن و ایالز ،2001 ،
 .)2سازمان های امروزی با نوآوری بیشتر ،در پاسخ به محیط های متغیر و توسعه قابلیت هایی که به آنها اجازه دهد به عملکرد
بهتری برسند ،موفق تر خواهند بود( اردکانی .)090 ، 0932 ،در بخش صنعتی که نوسانات فناوری به شدت تجربه می شود ،مهم
است که شرکت ها چگونه از این نوسانات استفاده میکنند و تصمیمات ابتکاری که از نظر استراتژیک می گیرند چقدر موثر است.
عالوه بر این استرتژی نوآوری ،جهت گیری استرتژیکی است که میتواند نوآوری سازمان را تحت تأثیر قرار دهد(ژائو و همکاران
 .) 2004 ،2نوآوری در سیستم های اجتماعی رخ میدهد و ویژگیهای آن در طول دوره انتشار موجب ایجاد تنوع در خصوصیات
سازمان می شود .نوسان فناورانه عبارت است از توسعه اطالعات و همچنین تغییرات فناوری در حوزه تولید از نظر سرعت و میزان
تغییر و همچنین میزان گسترش آن در سازمان و از این رو عامل زمینه ای مهمی برای عملیات زنجیره تامین محسوب می گردد.
نرخ تغییر فناورانه ،میزان تغییر در محصول جدید ،فناوری ساخت و فرآیند و همچنین میزان غیر قابل پیش بینی بودن را در بر می
گیرد .ایجاد نوسان فناورانه و یا همراهی با آن بستگی به میزان ظرفیت نوآوری سازمان داشته تا حدی که آن را به سازمانی نوآور
تبدیل نماید.
از سوی دیگر قابلیت زیاد در رقابت خود را به صورت کیفیت زیاد در محصول نهایی ،تحویل سریع ،انعطاف پذیری باال و
هزینه های کم نشان می دهد(هایس و ویلرایت0310 ، 9؛ کریستال و همکاران .)2000 ،فهرستی عمومی از قابلیتهای رقابتی
ترکیبی که به صورت استراتژیک نشانگر چابکی سازمان هستند عبارتند از پاسخگویی ،شایستگی ،انعطافپذیری و سرعت(ژانگ و
شریفی .)002 ،2000 ،از این رو قابلیتهای رقابتی ترکیبی رمز بقای سازمانهای دانشی و غیردانشی بوده و یکی از ابعاد سازمان
که بیش از سایر ابعاد میتواند در سازمانهای دانشبنیان مبنای قابلیتهای رقابتی ترکیبی باشد ،زنجیره تامین است و قابلیتهای
رقابتی ترکیبی عملیات زنجیرة تأمین ،شاخصهایی از اثربخشی چابکی استراتژیک هستند.
قابلیتهای رقابتی ترکیبی برای سازمانها و شرکتها موفقیت به همراه دارد مخصوصاً زمانی که رقابت فشرده هم به صورت
داخلی و هم بین المللی وجود داشته باشد .این موضوع تاثیرات مثبتی بر اثربخشی و ایجاد مزیت رقابتی دارد که منجر به اتخاذ
استراتژی نوآوری شرکتی میشود .شرکتهای دانشبنیان باید اطمینان داشته باشند که کل سازمان توجهش را برای ارائه استراتژی
نوآوری شرکتی متمرکز کرده است (آتشک.)72 ،0930 ،
بارنز و همکاران ( ،)2004استراتژی نوآوری شرکتی را در میان مهم ترین عناصر ،در قابلیتهای رقابتی ترکیبی و نوسان
فناورانه و شروعی برای تراکنش های کسب و کار می بینند .بنابراین استراتژی نوآوری شرکتی می تواند قابلیتهای رقابتی
ترکیبی و نوآوری سازمانی را افزایش دهد (ماوندو و رودریگو .)3 ،2000 ،9سطح باالی استراتژی نوآوری شرکتی می تواند منجر به
روابط کسب و کار دوام پذیر ،با مدت زمان باال شود که دلیل آن ،قابلیتهای رقابتی ترکیبی و نوآوری سازمانی است .عالوه بر آن،
هر شخص ،در یک سازمان ،بخشی از تیم میباشد .در صورتی که کارمند ،به صورت مستقیم ،در برقراری اتحادهای جدید کسب و
کار و روابط قراردادی ،دخیل باشد ،بنابراین استراتژی نوآوری شرکتی ،بر فرآیند تصمیم گیری او تأثیر خواهد گذاشت (باکلی و
همکاران .)99 ،2004 ،0با توجه به مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی نوآوری شرکتی بر نوسان
فناورانه و قابلیتهای رقابتی میباشد.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2استراتژی نوآوری شرکتی
با توجه به قابلیتهای رقابتی ترکیبی و نوآوری سازمانی ،حضور استراتژی نوآوری ،نقش مهمی در روابط تجاری با همکاران و
دیگر همکاران حرفهای و یا مخاطبان اجتماعی دارد .از این رو ،به نظر میرسد جنبه های نگرشی استراتژی نوآوری کمتر اهمیت
دارد و استراتژی نوآوری به عنوان یکی از محرک های اصلی روابط اعتماد در ساختارهای شبکه های دانشبنیان مورد بحث قرار
گرفته است .عالوه بر این ،تحقیق در مورد تأثیر ارتباطات و نقش محوری استراتژی نوآوری در یک رویکرد درون سازمانی به روابط
تجاری بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی و نوآوری سازمانی نیز محدود است .بر پایه تحلیلهای مختلف ،در پژوهشهای قبلی،
استراتژی نوآوری به نظر ،فاکتوری کلیدی ،برای شروع روابط موفقیت آمیز و طوالنی کسب و کار فراسازمانی و تبادالت بهره ور
اعضای تیم میباشد.

goldsmith

aMarsal

1. Akman and Yilaz
2. zhao et al
3. Menguc and Auch
4. Zafar Adiguzel & Kudret Celtekligil
5. Hayes, R. H., & Wheelwright, S. C
6. Crystal et al
7. Zhang .,& Sharifi
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 -2-2نوسان فناورانه
نوآوری در فن آوری مانند معرفی محصوالت و فرآیند جدید ،نوعی مزیت رقابتی را برای  SMEها فراهم می کند که آنها را
برای موفقیت در رقابت در بازارهای بین المللی موثر می کند (فیلیپسکوRialp ،و  2003 ، Rialp؛ لوپز و گارسیا  .)2004 ،به
عنوان مثال ،تحقیقات در زمینه مدیریت نوآوری نشان می دهد که نوآوری در فرآیند  /محصول با تصمیمات بین المللی یک
شرکت رابطه دارد و می تواند منجر به افزایش فروش و سود بین المللی شود (به عنوان مثال 2001 ،Basile ،؛  Hennartو
 SME)1993 ،Parkهایی که به طور مستمر درگیر معرفی محصوالت و فرآیند های جدید یا روش های جدید و بهبود یافته
اداری ،بازاریابی و مدیریت هستند ،از مزیت باالیی برخوردار هستند و توانایی بیشتری برای ورود به بازارهای جدید دارند تا از این
طریق اطمینان حاصل کنند که آیا این محصوالت جدید موفقیت آمیز هستند یا خیر .در نتیجه ،شرکتهایی که به طور همزمان و
به صورت مکمل قابلیتهای نوآوری در فناوری و سازمانی را به کار می گیرند ،می توانند سطح عملکرد خود در بازارهای بین
المللی را افزایش دهند.
ثانیا ،اعمال نوآوری سازمانی و فناوری به صورت ترکیبی بستر یادگیری را برای شرکت ها فراهم می کند تا درباره پویایی
بازارهای خارجی که در آن فعالیت می کنند بیشتر بدانند ( ،)Kyläheiko et al.2011در نتیجه شانس عملکرد خود در این
بازارهای خارجی را افزایش می دهند .به طور خاص ،معرفی فن آوری جدید در بازارهای خارجی بدان معنی است که شرکت ها باید
نوآوریهای سازمانی جدیدی مانند روشهای جدید بازاریابی و اداری (به عنوان مثال  2017 ،Azar and Ciabuschi ،؛
 Gundayو دیگران )2000 ،که مختص این بازارهای خارجی است را یاد بگیرند و اتخاذ کنند.
اهمیت کسبوکارهای کوچک و متوسط در توسعۀ اقتصادی کشورها و توانمندی آنها در ایجاد توسعه ،سبب میشود تا تعیین
عوامل مؤثر برافزایش ظرفیت نوآوری در آنها از اهمیت زیادی برخوردار گردد .این اهمیت دلیل خوبی است برای تالش دولتها
در جهت فراهم کردن محیطی مناسب برای کار و فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط ،محیطهایی همچون پارکهای علم و
فناوری که شرایط جذب شرکتهای مبتنی بر فنآوری را فراهم ساختهاند .شرکتهایی که با مجموعه از تواناییها ،مهارتها،
شایستگیها و افراد متخصص در کنار هم و با عنوان شرکتهای دانشمحور ،با بهکارگیری خالقیت و نوآوری برای رسیدن به رشد
و توسعه اقتصادی تالش میکنند(صنوبر و همکاران .)0930 ،جشوقانی و اسماعیلیان ( )0930همچنین بیان میکنند ،عالوه بر این
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بارنز و همکاران( ،)2004استراتژی نوآوری مربوطه را در میان مهم ترین عناصر ،در قابلیتهای رقابتی ترکیبی و نوآوری
سازمانی و شروعی برای تراکنش های کسب و کار میبینند .بنابراین استراتژی نوآوری می تواند قابلیتهای رقابتی ترکیبی و
نوآوری سازمانی را افزایش دهد .سطح باالی استراتژی نوآوری می تواند منجر به روابط کسب و کار دوام پذیر ،با مدت زمان باال
شود که دلیل آن ،قابلیتهای رقابتی ترکیبی و نوآوری سازمانی است.
یک دیدگاه تأثیرگذار ،که بر ظرفیت جذب (مثال کوهن و لوینتال  0330 ، 0313 ،؛ زهرا و جورج  )2002 ،و نوآوری باز (به
عنوان مثال  ،چسبرو  2009 ،؛ فی و بیرکینشاو  2004 ،؛ لورسن و سالتر  )2000 ،بنا شده است ،بر شایستگی تفویض اختیارات قابل
توجه در تصمیمات نوآوری ،همراه با برخی رسمی سازی رویه ها و ارتباطات شدید عمودی و جانبی تأکید می کند (به عنوان مثال ،
یانسن و همکاران  2004 ،؛ فوس و همکاران  2000 ،؛ کلمبو و دیگران  2009 ،؛ فوس و همکاران  2009؛ آرورا و همکاران ،
 .)2000از این نظر ،تفویض اختیارات تصمیم گیری به کارمندان اجازه می دهد تا از اطالعات شخصی و پیوندهای اجتماعی خود
برای شناسایی منابع دانش خارجی مربوطه و تأمین منابع این دانش استفاده کنند .کانالهای ارتباطی گسترده در داخل شرکت اجازه
می دهد تا این دانش در داخل شرکت منتشر و به صورت نوآوری ظاهر شود .این رویکرد یک اندازه متناسب با همه احتمال تأثیر
شرایط مهم بر روی طراحی سازمانی برای حمایت از استراتژی های نوآوری شرکت ،را نادیده می گیرد.
ما استدالل می کنیم که شرکت ها بسته به شرایط احتمالی مربوط به استراتژی نوآوری خود  ،سطح بهینه تفویض اختیار را
نسبت به تصمیمات نوآوری انتخاب میکنند .ما ابتدا استدالل می کنیم که میزان تفویض با شدت تحقیق و توسعه شرکت ها
ارتباط منفی دارد .شدت تحقیق و توسعه بیشتر اهمیت استراتژیک تصمیمات نوآوری را نشان می دهد ،نیرویی که به سمت تفویض
اختیارات کمتر درباره تصمیمات نوآوری به پرسنل تحقیق است .این استدالل مربوط به شرکتهایی است که یک استراتژی بسته
نوآوری را اتخاذ می کنند ،به عبارتی روند نوآوری را به طور معمول با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (به صورت داخلی) برای
تولید محصوالت نو ،انجام می دهند(آرورا و دیگران .)0000 :2000اما ،تحت استراتژی نوآوری باز وقتی شرکت ها دانش خارجی را
به عنوان ورودی مهم در فعالیت های نوآوری خود جذب می کنند ،ماهیت دانش مورد نظر رابطه بین شدت تحقیق و توسعه و
تفویض اختیار بر تصمیمات نوآوری را تعدیل می کند .به دنبال تحقیق هایک( ،)0304ما بین دانش علمی و دانش عملی تفاوت
قائل می شویم ،جایی که اولی دانش تولید شده توسط دانشگاهها و سایر سازمانهای تحقیقاتی است ،و دومی دانشی است که
توسط شرکتها ایجاد می شود(یعنی مشتریان ،تأمین کنندگان ،رقبا و سایر شرکت ها) و به استفاده از محصوالت نهایی ،تجهیزات
تولید یا مواد مربوط می شود .وقتی جذب دانش علمی در استراتژی نوآوری باز شرکتها نقشی اساسی دارد ،ارتباط منفی بین شدت
تحقیق و توسعه و تفویض شرکت ضعیف می شود ،در حالی که عکس این مسئله برای جذب دانش عملی صدق می کند.
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دستاوردهای تحقیق و توسعه در این شرکتها ،بهطور پیوسته از طریق سرمایهگذاری به محصول ،فرایند یا سیستمهای نوین تبدیل
میگردد که این موضوع عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهرهبرداری از توان فناوری اقتصاد ملی است( .انصاری و کزازی.)0930،

 -3-2قابلیتهای رقابتی
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مزیت رقابتی ،وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد با کارایی باالتر و بکارگیری روشهای برتر ،محصول را با کیفیت
باالتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد .یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است
که بتواند به دالیل خاص که ناشی از ویژگیهای آن واحد است (مانند وضعیت مکانی ،تکنولوژی ،پرسنلی و )..به طور مدام تولیدات
خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت باالتر عرضه کند( .حسینی و احتیاطی .)0914 ،مفهوم مزیت رقابتی ارتباط
مستقیم با ارزشهای مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسهای هر چقدر ارزشهای عرضه شده سازمان به ارزشهای
مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق باشد میتوان گفت که سازمان نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای
برتری و مزیت است(مهری و حسینی.)0910 ،
اساس مزیت رقابتی ارزش است .ارزشی که یک شرکت می تواند برای مشتریانش ایجاد کند و باید بیش از هزینه ای باشد که
شرکت برای ایجاد آن متحمل میشود(سانگ و همکاران .)2001،0شرکتی دارای مزیت رقابتی است که فعالیتهای آن در یک
صنعت یا بازاری که تعداد دیگری از شرکتهای رقیب فعالیت های مشابهی انجام می دهند ،ارزش اقتصادی ایجاد کند(یونیس و
همکاران )2000 ،2و شرکتی که بازدهی پایدار بیشتر از متوسط صنعت داشته باشد ،دارای مزیت رقابتی است(سیگل.)2003 ،9
شرکتی دارای مزیت رقابتی است که راهبردی برای ایجاد ارزش اجرا کند که توسط رقبای فعلی و بالقوه آن اجرا نمی شود(بویرال،0
.)2002
مزیت رقابتی از طریق فرایند پیچیده ای ایجاد می شود .تفاوت در ساختار اقتصاد ملی ،فرهنگ ،ارزشها ،نهادها و تاریخ
کشورها در رقابتمندی بنگاه ها تأثیر دارد و کشوری که بتواند از این عوامل استفاده مؤثر نماید ،شرایطی را فراهم می آورد که نقش
بنگاههای آن در اقتصاد بین الملل افزایش یابد .بدین ترتیب ایجاد ،حفظ و توسعه مزیتهای رقابتی در سطح بنگاه ،بخش و اقتصاد
ملی به عنوان یک رویکرد در توسعه اقتصادی در آمده و افزایش توان رقابت (رقابتمندی) به عنوان چالش اصلی تجارت بین الملل
و برنامه های توسعه اقتصادی مطرح شده است(حسینی و احتیاطی.)0914 ،
ماینزر )2000( 4نوآوری را به معنای ترک الگوهای قدیمی و مهمترین قابلیت برای رشد و توسعه محصول میداند و بیان
می کند امروزه نوآوری یکی از عوامل اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت شرکتها در بازارهای رقابتی است .همچنین
وی استدالل میکند نوآوری در حوزههای مختلف نشاندهنده ظرفیت باالی شرکت (سازمان) در معرفی محصوالت جدید و
گشودن بازارهای جدید با اتکا بر شیوه های نوین مدیریتی و ساختار مدرن سازمانی است که منجر به افزایش عملکرد شرکت می-
شود .در ادبیات بازاریابی بین المللی نیز اهمیت رو به رشد نوآوری محصول برای رسیدن و حفظ مزیت رقابتی موضوعی است که به
رسمیت شناخته میشود (کاتسیکیاس.)2000 0

 -3روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف پژوهش ،از نوع کاربردی است و از نظر روش داده یابی بکارگرفته شده در این پژوهش ،توصیفی_
پیمایشی است .جامعهی آماری تحقیق  349مورد از شرکتهای دانشبنیان تولیدی نوع  2فعال در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات ( فاوا ) استان تهران است .بنابراین جامعه آماری این تحقیق از نوع محدود است (مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان
تولیدی نوع  2شرکت هایی هستندکه محصوالتشان به مرحله نمونه آزمایشگاهی رسیده باشند و این محصوالت عالوه بر داشتن
طراحی مبتنی بر تحقیق و پژوهش ،باید از سطح فناوری نسبتاً باال برخوردار بوده تا مشمول فهرست کاال و خدمات دانشبنیان
سطح دو گردد .روش مورد استفاده در انتخاب اعضای نمونه ،نمونه گیری تصادفی خواهد بود و تمامی اعضای جامعه دارای شانس
برابر بوده و بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد  271شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد .از این رو برای به دست آوری داده ها
تعداد  400پرسشنامه به صورت لینک برای شرکتهای دانشبنیان مذکور ارسال شد که تعداد 230پرسشنامه به صورت کامل جمع
آوری گردید.
پرسشنامه مورد استفاده این تحقیق بر گفته از پرسشنامه ظفرآدیگوزل و کودرت سلتیکلیگیل( )2003جهت اندازه گیری متغیر
های تحقیق میباشد .در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها ،از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید (جدول.)0

1 Song et al
2 Younis et al
3 Siegel
4 Boiral
5 Mainzer
6 Katsikeas
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جدول :1آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه قصد کارآفرینی
مولفه
آلفای کرونباخ پرسشنامه
استراتژی نوآوری شرکتی
09100
نوسان فناورانه
09702
قابلیتهای رقابتی ترکیبی
09779

در این مطالعه ،پرسشنامه در اختیار 00نفر از اساتید و خبرگان قرار داده شد و از آنها در مورد اعتبار پرسشنامه نظرخواهی شد.
بر اساس تعداد ده نفر خبرگانی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده اند ،حداقل مقدار  CVRقابل قبول  0902تعیین
میشود(جدول.)2
جدول :2سنجش روایی محتوایی از طریق محاسبه CVR
CVR

قابل قبول
0902
0902
0902
0902
0902
0902
0902
0902
0902
0902
0902
0902

0903
0970
0977
0907
0910
0912
0900
0909
0970
0910
0977
0904

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

0
2
9
0
4
0
7
1
3
09
00
04

قابلیتهای رقابتی ترکیبی

استراتژی نوآوری شرکتی

نوسان فناورانه

به منظور سنجش روایی نمایی ،پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی استاد محترم راهنما قرار گرفته و نظرات اصالحی
ایشان لحاظ گردید .به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه ،روایی سازه با استفاده از ابزار
تحلیل عاملی تأییدی 0انجام شد .این کار با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آماری Lisrel 8/54
انجام میگیرد.
در آمار استنباطی ابتدا آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن یا غیر نرمال بودن متغیر ها مورد استفاده قرار
گرفت .در صورت نرمال بودن توزیع از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شد.
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مقدار

حداقل مقدار CVR

تعداد خبرگان

سوال

متغیر

 -4یافتهها
در پژوهش حاضر ابتدا تحلیل عاملی تأییدی متغیرها انجام شد ،.برای پاسخگویی به سواالت مربوط به اعتبار و قابلیت اعتماد
اندازه گیری ،تعیین میکند که چگونه متغیرهای نهان یا سازههای فرعی در قالب تعداد بیشتری متغیر قابل مشاهده اندازه گیری
شده اند .الگوی ساختاری نیز روابط بین سازهها (متغیرهای نهان) و قدرت تبیین آنها را نشان میدهد.
در شکل ( )0و ( )2نتایج تحلیل عاملی تأییدی قابلیتهای رقابتی ترکیبی آورده شده است .همان طور که مالحظه میشود
تمام شاخص ها بارهای معناداری روی قابلیتهای رقابتی ترکیبی دارند و شاخص های برازش مدل نیز در حالت مطلوبی قرار
دارند .با توجه به خروجی لیزرل ،مقدار  X2/dfمحاسبه شده کمتر از عدد  9میباشد .پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده
تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده تحقیق است و مقدار  RMSEAکمتر از  0/01است.

)1 Confirmatory Factor Analysis (CFA
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شکل  :1نتایج تحلیل عاملی تأییدی قابلیتهای رقابتی

شکل  :2نتایج تحلیل عاملی تأییدی قابلیتهای رقابتی

ترکیبی در حالت تخمین استاندارد

ترکیبی در حالت ضرایب معناداری
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در شکل ( )9و ( )0نتایج تحلیل عاملی
تأییدی استراتژی نوآوری شرکتی نقش آورده شده
است .همانطور که مالحظه میشود تمام سؤالها
بارهای معناداری روی استراتژی نوآوری شرکتی
نقش دارند و شاخصهای برازش مدل در حالت
مطلوبی قرار دارند .با توجه به خروجی لیزرل ،مقدار
 X2/dfمحاسبه شده کمتر از عدد  9میباشد.
پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت
اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده
شده تحقیق است و مقدار  RMSEAکمتر از
 0/01است.
در شکل ( )4و ( )0نتایج تحلیل عاملی
تأییدی نوسان فناورانه آورده شده است .همانطور
که مالحظه میشود تمام سؤالها بارهای
معناداری روی نوسان فناورانه دارند و شاخصهای
برازش مدل در حالت مطلوبی قرار دارند .با توجه
به خروجی لیزرل ،مقدار  X2/dfمحاسبه شده
کمتر از عدد  9میباشد .پایین بودن میزان این
شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل
مفهومی با داده های مشاهده شده تحقیق است و
مقدار  RMSEAکمتر از  0/01است.

شکل  :3نتایج تحلیل عاملی تأییدی استراتژی نوآوری شرکتی نقش
در حالت تخمین استاندارد

شکل  :4نتایج تحلیل عاملی تأییدی استراتژی نوآوری شرکتی نقش
در حالت ضرایب معناداری

شکل  :5نتایج تحلیل عاملی تأییدی نوسان فناورانه در

شکل :6نتایج تحلیل عاملی تأییدی نوسان فناورانه در

حالت تخمین استاندارد

حالت ضرایب معناداری

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهها اطالع حاصل شود .تا بر اساس نرمال
بودن یا نبودن آنها ،آزمونها استفاده شود.
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جدول :3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
نتیجه آزمون
سطح معناداری ()Sig.
متغیر
توزیع داده ها نرمال است
09070
قابلیتهای رقابتی ترکیبی
توزیع داده ها نرمال است
09002
استراتژی نوآوری شرکتی
توزیع داده ها نرمال است
09073
نوسان فناورانه

با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بیشتر از  0.04است فرض صفر تایید میشود .یعنی توزیع دادههای
جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است بنابراین با توجه به نرمال بودن دادههای تحقیق از مدل معادالت ساختاری با
نرمافزار  LIZRELاستفاده میشود(جدول.)9
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شکل  :7مدل آزمون شده پژوهش در حالت تخمین استاندارد

شکل  :8مدل آزمون شده پژوهش در حالت ضرایب معناداری

جهت نشان دادن اعتبار یافتههای مدل تحقیق از شاخصهای برازش مدلهای معادالت ساختاری استفاده شد.
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جدول  :4شاخص های برازش مدل تحقیق
X2/df  3
RMSEA<0.08

مقدار

نتیجه

عنوان شاخص

2/63

مناسب

1 / 132

مناسب

GFI

GFI>0.9

1 /43

مناسب

AGFI

AGFI>0.85

1 / 24

مناسب

CFI

CFI>0.90

1 / 42

مناسب

IFI

IFI>0.90

1 / 43

مناسب

X2/df
RMSEA

دامنه مورد قبول

خالصه نتایج فرضیه ها در جدول ( )4ارائه شد.
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جدول  :5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب
فرضیه های تحقیق
مسیر

ضریب
تعیین

T
value

نتیجه

0909

09930

3903

تایید تأثیر مثبت

0909

09010

4900

تایید تأثیر مثبت

0907

09021

2902

تایید تأثیر مثبت

استراتژی نوآوری شرکتی بر نوسان فناورانه تأثیر معنادار دارد.
استراتژی نوآوری شرکتی بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی تأثیر معنادار دارد.
نوسان فناورانه بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی تأثیر معنادار دارد.

نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی نوآوری شرکتی بر نوسان فناورانه و قابلیتهای رقابتی میباشد .بررسی های
نشان داد با گذشت زمان ،تغییرات در دنیای تجارت و عصر اطالعات ،همه شرکتها و ساختارهای سازمانی آنها را صرف نظر از
دامنه و فعالیت آنها تحت تأثیر قرار می دهد و شرکتهایی که نمی توانند به سرعت به تغییرات فناوری پاسخ دهند  ،مجبور به
توقف فعالیت خود در بازار خواهند بود .بنابراین با تشدید رقابت در دنیایی که به سرعت در حال جهانی شدن است و مرز ندارد ،یکی
از روشهای موفقیت و تداوم در محیط رقابتی ،سرمایه گذاری بر روی استراتژیهای نوآورانه و تحقیق و توسعه است.
نتایج نشان داد با توجه به اینکه ضریب معناداری  3903و بیشتر از 0930میباشد ،استراتژی نوآوری شرکتی بر نوسان فناورانه
تاثیرمثبت و معنادار دارد و واریانس نوسان فناورانه می تواند به میزان  09930از طریق استراتژی نوآوری شرکتی پیش بینی
شود.همچنین نتایج نشان داد با توجه به اینکه ضریب معناداری 4900و بیشتر از 0930میباشد ،استراتژی نوآوری شرکتی بر
قابلیتهای رقابتی ترکیبی تاثیرمثبت و معنادار دارد و واریانس قابلیتهای رقابتی ترکیبی میتواند به میزان  09010از طریق
استراتژی نوآوری شرکتی پیش بینی شود .نتایج نشان داد با توجه به اینکه ضریب معناداری  2902و بیشتر از  0930میباشد،
نوسان فناورانه بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی تأثیر مثبت و معنادار دارد و واریانس قابلیتهای رقابتی ترکیبی می تواند به میزان
 09021از طریق نوسان فناورانه پیش بینی شود.
در مطالعه حاضر همگام با مطالعه ظفرآدی گوزل و کودرت سلتکلیگیل(  )2003تأثیر مثبت و معنادار استراتژی نوآوری شرکتی
بر نوسان فناورانه ،قابلیتهای رقابتی ترکیبی تایید شد .همچنین تأثیر مثبت و معنادار نوسان فناورانه بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی
نیز در مطالعه حاضر همسو با مطالعه ظفرآدی گوزل و کودرت سلتکلیگیل(  )2003مورد تایید واقع شد.
یکی از مهمترین ویژگیهای شرکتهای دانشبنیان ،وجود داراییهای نامشهود شامل دانش غیررسمی نهفته در ساختارها و
سیستمهای متعلق به سازمان ،و شبکههای نوآوری و شایستگیها و مهارتهای مربوط به وظایف کاری است که منبع مهمی برای
خلق ارزش به شمار میروند .شرکتهای دانشبنیان ،بهعنوان موتور محرک برای خلق نوآوری ،توسعه فناوری و روشهای جدید
کسبوکار به شمار میآیند .این شرکت ها برای رسیدن به موفقیت در بازارهای متغیر متالطم امروز باید دارای سازگاری باال با
محیط ،رقابتپذیری و نوآوری ،باشند .با توجه به تایید تأثیر مثبت و معنادار استراتژی نوآوری شرکتی بر نوسان فناورانه ،قابلیتهای
رقابتی ترکیبی ،مدیران شرکتهای دانشبنیان باید بتوانند قابلیتهای رقابتی خود را در طول زمان به منبع منحصر به فرد مزیت
رقابتی برای مشاغل تبدیل کنند.
شرکتهای دانشبنیان که پیشگامان فعالیتهای تحقیق و توسعه هستند باید بتوانند رهبر تغییرات و رهبران بازار شوند .با
توجه به تاثیرمثبت و معنادار نوسان فناورانه بر قابلیتهای رقابتی ترکیبی مدیران ارشد شرکتهای دانشبنیان به دلیل قرارگیری در
محیطهای رقابتی و پر تالطم باید هوشمند و منطقی باشند تا با همگام با تغییرات و ظهور نوآوری ها ،ضمن تحلیل استراتژی های
رقبا ،بتوانند این نوآوری را در سازمان خود گسترش و توسعه دهند و بتوانند از قابلیتهای منحصر به فرد خود برای دستیابی به
مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند.
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بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین
با عدالت سازمانی و جو اخالقی

عبدالقادر تکه ئی ،1علی صادقی ،2مریم السادات

هاشمی3

تاریخ دریافت0099/92/92 :
تاریخ پذیرش0099/00/99 :
کد مقاله50397 :

چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و جو اخالقی شکل گرفت؛ تحقیق
حاضر از نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این
تحقیق کارکنان دانشگاههای استان گلستان بود ؛ بر این اساس  380نفر بهعنوان نمونه آماری به روش نمونهگیری غیر
تصادفی در دسترس انتخاب شد .در این پژوهش برای سنجش رهبری تحولآفرین از پرسشنامه استاندارد برنارد باس و
آوولیو ( ،)9992برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمان ( ، ،)0223و برای سنجش جو
اخالقی از پرسشنامه استاندارد فاون چانگ و ین جانگ ( )9900استفاده شد .محقق؛ دادههای بهدستآمده از پرسشنامه
را پس از استخراج و طبقهبندی از طریق نرمافزار  SPSSمورد تجزیه تحلیل قرار داده است .نتایج نشان داد که بین
رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی رابطه معناداری
وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :رهبری تحولآفرین ،عدالت سازمانی ،جو اخالقی

 -0دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گنبد کاووس ،گروه حسابداری و مدیریت ،گنبد کاووس ،ایران (نویسنده مسئول)
un.teacher.tekei99@gmail.com

 -9دپارتمان حسابداری  ،دانشکده دختران گرگان  ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان  ،ایران.
 -3کارشناس ارشد ،شرکت سهامی بیمه ایران ،مسئول پذیرش اداره نمایندگان حقوقی ،تهران  ،ایران.
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 -1مقدمه
در طی ده سال گذشته توجه به اخالق کسبوکار بهشدت افزایش داشته است و تالشهای تحقیقاتی بسیاری در زمینه درک
بهتر رفتار اخالقی و توسعه مفاهیم اخالقی صورت گرفته است که نتایج نشان میدهد جو اخالقی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و
زمینهای را برای پذیرش قوانین و مقررات و ساختار سازمانی فراهم میسازد (اربن وگونسر )9995،3اخالق یعنی رعایت اصل معنوی
و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است (بهاری فر
وهمکاران .)29،0329:اخالق را مجموعهای از صفات روحی و باطنی انسانی تعریف کردهاند که بهصورت اعمال و رفتاری از خلقیات
درونی انسان ناشی میشود و بروز ظاهری پیدا میکند .اخالق از مهمترین مباحث دینی است و از یک نظر مهمترین هدف انبیای
الهی را تشکیل میدهد ،زیرا بدون اخالق نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای آنها سامان مییابد .اخالقیات کار ،یکی از
جنبههای مهم فرهنگ سازمان است و به سمتی پیش میرود که بخشی از استراتژی یک سازمان گردد .اخالقیات در کار زیربنای
اساسی برای کسبوکار میسازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر میگردد .بهطور مشابه مدیریت کیفیت نیز بر اساس
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اخالقیات بنا میگردد که به پیشرفت نظری و عملی کسبوکار منجر میشود (زئیری و پیترز .)9999،2اهم دالیلی که موجب میشوند
سازمانها اخالقیات را مورد تأکید قرار دهند عبارتاند از :نقش اخالقیات بهعنوان بخشی از استراتژی سازمانی و مدیریت سازمان،
تأثیر رعایت اخالقیات در ایجاد تصویر مناسب از سازمان ،الزام قوانین و مقررات ،نقش اخالقیات بهعنوان یک دانش ویژه برای
کاهش ناراحتیهای اجتماعی ،نیاز سازمان به شناسایی هزینهها و مخارج اجتماعی فعالیتها ،اثرات تبلیغاتی رعایت مسائل اخالقی،
فشار دولتها ،تاثیررعایت اخالقیات روی عملکرد سازمان و قیمت سهام سازمان ،مسئولیت قانونی مدیران و سازمانها جهت رعایت
اصول اخالقی ،استانداردها ،تأثیر تعهد به مسائل اخالقی روی کیفیت ،فراگیر شدن بحث اخالقیات و فشار ذینفعان مختلف
(وینتن .)20،0228:1باید توجه داشت که اخالق رهبران در سازمان یکی از مباحث خاص در سازمان است و رفتارهای اخالقی رهبران
الهامبخش برای زیردستان خواهد (نلسون )0282،3رهبران برای موفقیت ،نیاز به توانایی اخالقی و رفتاری برای انتخاب نقش درست
و مناسب برای موفقیت دارند .برای انجام این مورد ،رهبران نیاز به انعطافپذیری شناختی و رفتاری و اخالقی دارند (دوکت و
ماکفارلن .)9993،5طریقی را که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده میکند سبک رهبری مینامند .امروزه اکثر سازمانها
برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییر سریع دارند .تغییرات سریع مستلزم رهبران و کارکنانی انطباق پذیر است که به صورت
مؤثر کار کنند ،به طور مداوم سسیستم ها و فرایندها را بهبود بخشند و مشتری مدار باشند(باس:0229،نقل از مرتضوی و
همکاران .)0380،رهبران برای موفقیت ،نیاز به توانایی رفتاری برای انتخاب نقش درست و مناسب برای موفقیت دارند .برای انجام
این مورد ،رهبران نیاز به انعطاف پذیری شناختی و رفتاری دارند .یک رهبر ،نیازمند توانایی شناخت نیازها و اهداف افراد و توانایی
تطبیق دیدگاه فردی خود مطابق با فعالیتهای گروه است.اهمیت رهبری برای حفظ و توسعه فرهنگ سازمانی توسط نویسندگانی
موفق مورد تاکید قرار گرفته است .رهبری تاثیر ضمنی و آشکاری بر فرهنگ از راه زبان ،ساختار ،ارزشها و رفتار دارد و در سطح
گروهی و فردی عمل می کند .آیزن باچتال )0228(6پیشنهاد می کند که روابط رهبری برای تغییر ارزشها ،باورها و نگرشهای پیروان،
مهم و حیاتی است .به ویژه اینکه تحقیق آنها بر اهمیت رهبری تحول گرا در محیط های تغییر شدید به دلیل تاثیرات روانشناختی
بلند مدت ،بر رفتار و نگرشهای پیروان که موجب ایجاد فرهنگی می شود که تغییر را می پذیرد ،تاکید دارد(دوکت و ماکفارلن.)9993،
رهبران مسئولیت می پذیرند ،قوه ی تخیل خود را به کار می گیرند و تخیالت خود را به واقعیت تبدیل می کنند ،موجب تعهد و
مشارکت داوطلبانه پیروان می شوند و به آنان انرژی می بخشند و در نهایت سازمانها را به سمت سازمان های یادگیرنده که می
توانند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزارهای الزم برای هماهنگی خود با آن را فراهم سازند ،هدایت می کنند .چنین رهبرانی
را رهبران تحول آفرین می نامند(رعدی افسوران و همکاران)0323،رهبری تحولآفرین از جدیدترین سبک های رهبری است که
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .مزایای بسیاری برای این سبک رهبری شناخته شده است؛ از جمله رضایت شغلی ،افزایش بهره
وری سازمان و کاهش استرس بین زیردستان است( شاه منصوری و سکوت آرانی)0320،رهبران تحولآفرین در باورها ،ارزش ها و
اهداف پیروان نفوذ کرده و تأثیر فوق العاده ای در پیروان خود به جای می گذارند .آنها از طریق گفتار و کردارشان کل سازمان را
دچار تحول می کنند .پیروان این رهبران نسبت به آنها احساس اعتماد و وفاداری می کنند .نفوذ رهبران تحولآفرین ازطریق کلمات،
گفتگو ،بینش و الهام بخشی به دیگران است(موغلی )0383،به نظر می رسد رهبری تحولآفرین که از ثبات الزم برخوردار بوده،
باتوجه به ویژگی های تأثیرگذارش همچون الهام بخشی ،امیدآفرینی و معنابخشی به زندگی کاری منابع انسانی در حوزه مسئولیت
خود ،می تواند کارکنان را از آسیب های مخرب و جبران ناپذیر بیگانگی شغلی و بیگانگی از خود مصون داشته و به سمت و سوی
تعالی و پیشرفت سوق دهد(تسلیمی و همکاران .)0329،اصطالحات تحول ،تحول گرا و تبادل گرا ،مباحث اصلی مطالعات رهبری و
1 - Erben & Gu¨nes¸er
2 - Zairi And Peters
3 - Winten
4 - Nielsen
5 - Duckett & Macfarlane
6- Eisen Bachtal
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 -2مبانی نظری
 -1-2سبک رهبری
بدون تردید مدیریت ،موتور توسعه است .لیکن توسعه در گرو کارگروهی و سازمانی است و به سامان رسیدن فعالیت های
سازمانی ،مستلزم مدیریت اثربخش است(خسروی و همکاران)9909،و رهبری ،فرایند نفوذ و تأثیرگذاری ،بر افراد است
(رابینز)9909،2دو مفهوم مدیریت و رهبری الزم و ملزوم یکدیگرند ،بدین معنا که هیچ مدیریتی بدون رهبری سازمانی و هیچ رهبری
بدون مدیریت ،موفق نخواهد بود .یک مدیر خوب ،الزاما باید یک رهبر سازمانی خوب ،هم باشد تا بتواند همه جنبه های فنی کار و
نیروی انسانی سازمان را اداره کند(شاکور و همکاران )9909،به منظور هدایت نیروی انسانی ،مدیران در نقش رهبر سازمان سبک
های متفاوتی را بکار می گیرد(یوسفی و همکاران )9900،یک سبک رهبری خاص ،برای همه موقعیت ها مناسب نیست .از ای نرو
در موقعیت های گوناگون ،با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان ،سب کهای متفاوتی مورد نیاز می
باشد(الوانی)9909،بنابر این سبک رهبری از مهمترین و اساسترین عناصر مدیریت است (بهبودی مقدم و همکاران .)0320،سبک
رهبری نشاندهنده طرز تفکر ،جهانبینی و شخصیت مدیران است (نظری و همکاران )0320،چنانچه سبک رهبری بهطور نامناسبی
انتخاب شود ،از یکسو منجر به کاهش کار آیی افراد میشود و از سوی دیگر بهعنوان عامل به وجود آورنده فشار روانی در مدیران
محسوب میشود .عاملی که سبک رهبری را تحت تأثیر قرار میدهد ،شیوه نگرش رهبر نسبت به نقش خود و کارکنان است .بیشتر
مدیران ،دارای سبکی هستند که با ویژگیهای خودشان انطباق دارد ،فقط معدودی از مدیران ،میتوانند سبک خود را با شرایط و افراد
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استفاده شده برای تمایز بین رهبری و مدیریت است .تئوری رهبری تحول گرا نخست توسط برنز  )0258(3به منظور تمایز بین آن
دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیردستان و پیروان برقرار میکنند و آن دسته از آنها که به طور گسترده ای متمرکز بر
مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایج اند به وجود آمد.او مشخص کرد که یک رهبر تحولگرا ،به دنبال انگیزه های بالقوه در پیروان و
ارضای نیازه ای باالتر آنان است .رهبران تحول گرا ،رابطه انگیزشی متقابلی را برقرار می کنند که پیروان را به رهبران تبدیل می
کنند .بنابراین رهبری تحول گرا ،تعاملی و دوسویه ( )Mutualاست(دوکت و ماکفارلن.)9993،از سویی دیگر عدالت اهتمام نیروی
انسانی وانگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد.رعایت عدالت،رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و
کارکنان است(پورعزت)0385،عدالت از بدیهی ترین اصولی است که بشر می شناسد(خرسندی و نیری .)0320،تحقق عدالت اجتماعی
بدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق در همه فعالیت ها ،رفتارها وگرایشات افرادسازمانی است(گنجی
نیا و همکاران .)0329،عدالت در سازمان بیانگر برابری و در نظر گرفتن رفتار اخالقی در یک سازمان است(کورپانزو و گرینبرگ)0225،
وجود عدالت سازمانی در محل کار بیانگر اهمیت دادن سازمان به کارکنان است .در چنین شرایطی کارکنان نیز نسبت به سازمان
متعهد می شوند و یک میثاق دو سویه بین کارکنان و سازمان ایجاد می شود که منجر به بروز رفتار های شهروندی سازمانی از سوی
کارکنان می گردد(نعامی،شکر شکن) 0387،؛ ازآنجاکه پژوهشی که این متغیرها را باهم بررسی کرده باشد در داخل انجامنشده؛ که
این خود ،انگیزهای جهت انجام پژوهش حاضر میباشد .ازاینرو ،در این پژوهش سعی بر آن است که ارتباط بین رهبری پدر ساالرانه
با تعهد سازمانی و جو اخالقی را موردبررسی قرار گیرد .پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا بین رهبری تحولآفرین با عدالت
سازمانی و جو اخالقی رابطه معناداری وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،نوع رابطه چگونه میباشد؟ یافتههای پژوهش ضمن
آن که موجب بسط مبانی نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با رهبری در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران میشود ،میتواند
مورد استفاده مدیران و تصمیمگیرندگان قرار گرفته و در امر تصمیمگیری آنان راهگشا باشد.

گوناگون منطبق سازند (دنیسون و میشرا .)0227،1روولد (  ، )9992سبک رهبری را مجموعه ای از نگرشها ،صفات و مهارتهایی از
مدیران تعریف می کند که بر اساس نظام ارزشی ،اعتماد در کارکنان ،تمایالت رهبری و حس امنیت  ،در موقعیت های مبهم شکل
گرفته است(یزدانی و همکاران)0320،

 -2-2رهبری تحولآفرین
این مفهوم از جدیدترین مفاهیم رهبری بوده که درآن ،رهبری تحولی بعنوان فرآیندی که رهبران و پیروان ،یکدیگر را به سطوح
باالی خالقیت و انگیزش رهنمون می سازند ،تعریف میکند(رزونا .)9909،3در این رویکرد ،رهبر ،موانع بالقوه درون سیستم را بر طرف
می کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب می کند(بونکی و همکاران.)9905،5

1- Bronze
2- Rabinz
3- Denison& Mishra
4 - Rezoana
5- Boenke et al
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رهبری تحولآفرین به معنی ایجاد تغییرات مستمراز طریق نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،تحریک ذهنی و مالحضات فردی
است(هلند و همکاران .)9908،3رهبری تحولآفرین به رهبری که با ویژگیهای خود بر پیروان تأثیر میگذارد ،تا از منافع شخصی خود
فراتر رفته و منافع سازمانی را در نظر بگیرند اطالق می شود .رهبران تحولگرا بر موفقیت  ،خودشکوفایی و رفاه پیروان تأثیر میگذارند.
در بعد نفوذ آرمانی ،رفتار پیروان تا حدودی تحت تأثیر شخصیت کاریزماتیک رهبر شده و وی را قابل اعتماد و الگوی خود قرار میدهند
به طوری که پیروان تشویق میشوند تا خود را جزئی از سازمانشان بدانند .بعد انگیزش الهام بخش به توصیف یک رهبر از تجسم
آینده مطلوب کارکنان در داخل سازمان یا در شغلشان و چگونگی دستیابی به این آینده یا چشم انداز ،اشاره دارد .ایجاد کیفیت باال یا
استانداردهایی برای تدوین ارتقای ردهی سازمانی پیروان و نمایش جاه طلبانه نسبت به آینده یا چشم اندازی مطمئن از آینده برای
ایجاد انگیزه در کارکنان ،مثالهایی از انگیزش الهام بخش است .بعد ترغیب ذهنی به یک رهبر روشنفکر اشاره دارد که جو نوآورانه و
یا مکانیزم های تشویقی برای تحریک خالقیت و ابتکار کارمندان ایجاد کرده و در انجام کارها خالقیت و نوآوری دارد(سم لیو
هوانگ.)9999،2

 -3-2عدالت سازمانی

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)13 :بهمن  ،3311جلد 2

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به پیوندی قوی بین اجزا و عناصر تشکیلدهنده آن هست.
امروزه سازمانها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و درنهایت دستیابی به اهداف تعیینشده ناگزیرند که به منابع انسانی
خود توجه کافی مبذول دارند و شاید بیش از هر چیز نگرش کارکنان است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر میگذارد (سید جوادیان
و همکاران )9992،در آخرین دهه قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی بهعنوان یک
مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمان بوده است .عدالت سازمانی به علت ارتباط با فرایندهای حیاتی
سازمانی مثل تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیداکرده است (کول و فلینت )9990،1عدالت یکی از اهداف
اساسی و بسیار مهم در عملکرد شاغلین هر سازمان و اثربخشی فرایندهای سازمانی هست (بوس )9990،3عدالت سازمانی ،درجهای
است که کارکنان احساس میکنند قوانین ،رویهها و سیاستهای سازمانی مربوط به کار آنها ،منصفانه است (عباسی و
همکاران .)0320،عدالت واالترین ارزش انسانی درراه تحقق حقوق بشر است .آرمان اصلی انسانها رسیدن به عدالت است
(کاتوزیان )9998،ویکی از مهمترین پیشایندهای محیطی رفتار در محیط کار ،ادراکات عدالت در محیط کار یا به عبارتی «عدالت
سازمانی» هست (هاشمی و همکاران .)0320،عدالت سازمانی بیانگر ادراکات کارکنان از برخورد منصفانه سازمان با آنها است (کمبل
و فنیچ )9990،عدالت برانگیزانده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بیعدالتی کنند اخالق آنان نیز سقوط میکند
(عباسی و همکاران .)0320،ادراک بیعدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان
را تحتالشعاع خود قرار میدهد .افزایش بیعدالتی منجر به افزایش رفتارهای نامولد مثل خستگی عضالنی ،بیحوصلگی ،غیبت از
کار و مقاومت در برابر تغییر میشود (بیس .)9990،عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخالقی افراد درون یک سازمان اشاره میکند
و با فرآیندهای مهم سازمانی مانند تعهد ،حقوق شهروندی ،رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است (مختارپور )9992،و دارای سه شکل
اصلی؛ عدالت توزیعی بهعنوان ادراک از توزیع عادالنه منافع از فعالیتهای سازمان هست تا هر فرد به سهم مطلوب عادالنه ،متناسب
با میزان آوردهها ،مساعی و قابلیتهایش نائل آید .عدالت رویهای دال بر این موضوع است که فرایند نیل به نتایج عادالنه ،عادالنه
است .عدالت تعاملی دال بر این موضوع است که کلیه تعامالت افراد در مسیر رسیدن به نتایج باید عادالنه باشد (پور عزت و قلی
پور)9992،

 -3-2جو اخالقی
امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها ،پرداختن به اخالق و ارزشهای اخالقی یکی از الزامات است .نماد بیرونی سازمانها
را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل میدهد که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها ،ظهور و بروز
یافته است .در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود
آورده است .سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ،پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا
بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .لذا یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد
بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه
خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند .اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از
مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میباشد تا در گامهای بعدی بر روی این عوامل مداقه
الزم صورت پذیرد .اخالقیات در سازمان به عنوان سیستمی از ارزشها و بایدها و نبایدها تعریف میشود که بر اساس آن نیک و
1- Hetland et al
2 - Sam liu & Huang
3 - Cole & Flint
4 - Boss
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بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز میشود .به طور کلی انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص
اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد .ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار
میگیرند عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی
و اثر بخشی سازمان تأثیر بگذارد .رفتارهای متفاوت اخالقی افراد به عنوان کارمندان سازمان در یک طیف خطی که یک سر آن
سالمت اداری و سر دیگر طیف فساد اداری میباشد قابل تحلیل میباشد و میزان سالمت اداری در میزان موفقیت سازمان در انجام
مأموریتها ،اجرای راهبردها و برنامهها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نقش به سزایی را ایفا میکند .اولین گام در دستیابی
به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میباشد که در این
تحقیق سعی شده تا به طور جامع این عوامل احصاء و طبقهبندی گردند -.جو اخالقی جزئی از جو عمومی سازمان است .طبق نظر
ویکتور و کالن ،)0285( 0جو اخالقی در سازمان به ادراکات مشترک از رفتارهای صحیح اخالقی و اینکه موضوع اخالقی چگونه
باید اداره شود ،اشاره میکند .ویکتور وکالن ( ،)0228چارچوبی برای اندازه گیری ادراک کارکنان از جهت گیری اخالقی با ترکیب
کردن ساختارهای نظری از رشد شناختی ،نظریه اخالقی و مکانها ی تجزیه و تحلیل ارائه کردند .آنان یافتههای خود را از تحقیق
کلبرگ )0292( 9بدست آوردند .او نشان داد توانایی شناختی افراد برای دالیل اخالقی در حال رشد است و جو اخالقی یا محیط
مرحله باالتر که از سوی جمع ایجاد میشود تعدیل دهنده قدرتمندی در این فرایند است (مالوی .)0222 ،3جواخالقی به عنوان
چارچوبی برای ایجاد و قویت هنجارهای قابل قبول ،ارزشها و عقایدی است که ممکن است با این دیدگاه نهادی که "کارها
چطور باید انجام شود" ،مرتبط شود (السی 0وآلپکان .)9992 7به نظر میرسد که اگر جو اخالقی در یک سازمان همراه با وجدان
کاری ،عقالنیت ،دین باوری ،وجود فرهنگ دینی و اجتماعی و گزینههایی از این قبیل باشد ،کارکنان شرایط مطلوبی را دنبال
خواهند کرد که بدین سان ایجاد و تقویت ارزشها در سازمان نهادینهتر خواهد شد.
سه بعد اصلی نظریه اخالقی ویکتو ر وکالن به موازات الگوی کلبرگ (( ،)0292پیش قراردادی ،قراردادی ،فوق قراردادی) ایجاد
شده است ،که شامل خود محوری (لذت جویی) ،خیرخواهی (سودمند گرایی) و اصولی (اخالق شناسی) است (مالوی.)0222 ،
کلبرگ ( ) 0292معتقد است که رشد اخالقی اساساً نشأت گرفته از استدالل اخالقی است که در طی مراحل مختلف شکل
میگیرد  .وی در واقع ادامه دهنده و تکمیل کننده نظریه رشد اخالقی پیاژه است .او از تحقیقات خود به این نتیجه رسید که رشد
قضاوت اخالقی بتدریج و به ترتیب در سه سطح (که هر سطح دارای دو مرحله است) صورت میگیرد .این سطوح سه گانه اخالقی
عبارتند از .0 :استدالل پیش قراردادی :که در این سطح فرد هیچ یک از ارزشهای اخالقی ر ا در خود درونی نکرد ه است؛  .9استدالل
قراردادی :که د ر این سطح فرد تابع هنجارهای درونی شدهای است که اساساً از جانب دیگران و محیط به او تحمیل میشود.3 .
استدالل فوق قراردادی :در این سطح استدالل اخالقی به طور کامل در فرد درونی شده است.

در این قسمت به پارهای از پژوهشهای انجام شده در رابطه با رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی و جو اخالقی اشاره خواهد
شد:
یین ال و همکاران ( )9908در پژوهشی به بررسی آثار واسطهای سیاستهای سازمانی بر روابط بین جو اخالقی محیط کار و تعهد
سازمانی کارکنان مالزیایی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سیاستهای درک شده سازمان به طور نسبی بر روابط بین
جواخالقی و تعهد سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد .مکمانوس و سوبرامانیام ( )9905در پژوهشی به بررسی تأثیر مشاوره و درک جو
اخالقی سازمان بر تعهد سازمانی و حرفهای حسابداران مبتدی در استرالیا پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد زمانی که سبک
مشاوره توسعه شغلی ،بکار گرفته شود تعهد سازمانی و حرفهای بیشتری وجود دارد .هم چنین ،جو اخالقی سازمان به طور مثبت با
تعهد سازمانی رابطه دارد و تعهد سازمانی به نوبه خود تأثیر بر تعهد حرفهای دارد .لندران اصفهانی و همکاران( )0322در پژوهشی به
بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش و رهبری تحولآفرین بر رفتار شهروندی و ایجاد عدالت سازمانی پرداختند؛ نتایج حاکی از آن
است که بین رهبری تحولآفرین با مولفه های استراتژی مدیریت دانش(ایجاد دانش ،ذخیره دانش ،تسهیم دانش ،کاربرد دانش)
و رفتار شهروندی و عدالت رابطه معناداری وجود دارد.حاتمی و همکاران( )0322در پژوهشی به ررسی و تحلیل رابطه رهبری
تحولآفرین ،عدالت سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی در اداره ورزش و جوانان فارس پرداختند؛نتایج نشان داد رابطه مثبت و
معناداری بین رهبری تحولآفرین و شهروندی سازمانی وجود دارد همچنین مشخص شدکه رابطه مثبت و معنی داری بین عدالت
سازمانی و شهروندی سازمانی وجود دارد؛ همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین عدالت سازمانی و رهبری تحولآفرین یافت
شد.معارفی و داودی( )0328در پژوهشی به بررسی رابطه رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و تعهدسازمانی در دانشگاه های آزاد
و پیام نور شهرستان مریوان پرداختند؛ نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و تعهدسازمانی و عدالت
1 -Victor & Cullen
2 -Kohlberg
3 -Malloy
4 -Elci
5 -Alpkan
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سازمانی با تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد همچنین بین مولفه های رهبری تحولآفرین (نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهنی،
انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی) با عدالت سازمانی و نیز تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود داشت.محمدی و
همکاران( )0328در پژوهشی به بررسی تاثیر رهبری تحولآفرین و جو سازمانی بر کارآمدی معلمان با میانجیگری ادراک از توانمندی
معلمان مدارس متوسطه دوم سنندج پرداختند؛ تحلیل نتایج با استفاده از روش های آماری تی مستقل و مدل یابی معادالت ساختاری
نشان داد که مولفه های زیربنایی متغیرهای پژوهش بیانگر مناسبی برای متغیرها می باشند .همچنین مشخص شد که رهبری
تحولآفرین هم به صورت مستقیم و هم به واسطه ادراک از توانمندی تاثیر مثبت و معنی داری را بر کارآمدی معلمان دارند .همچنین
جو سازمانی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر معنی داری بر کارآمدی معلمان دارد.جعفری و همکاران( )0329در پژوهشی به
بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین و جو سازمانی با تعهد به هدف سازمانی در دانشگاه مازندران از دیدگاه کارمندان پرداختند؛
نتایج نشان داد که )0 :از دیدگاه کارمندان ،بعد غالب رهبری تحولآفرین ،انگیزش الهام بخش بود )9 .از دیدگاه کارمندان ،نوع جو
سازمانی حاکم بر دانشگاه ،روحیه گروهی بود )3 .از دیدگاه کارمندان بین ابعاد رهبری تحولآفرین و انواع جو سازمانی با تعهد به
هدف سازمانی رابطه ی معنادار وجود داشت )0 .از دیدگاه کارمندان ،مالحظات اخالقی رهبری تحولآفرین ،پیش بینی کننده مثبت
و معنادار تعهد به هدف سازمانی بود )7 .از دیدگاه اعضای کارمندان ،جو سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنادار تعهد به هدف
سازمانی بود.
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-5-2ارائه مدل مفهومی
شکل زیر ،مدل مفهومی این پژوهش را که بر اساس
مبانی نظری و همچنین مطالعات انجام شده در سایر زبانهای
طراحی شده است را نشان میدهد.
شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش (اربن وگونسر)5112،

 -6-2هدف و فرضیههای پژوهش
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و جو اخالقی میباشد که در زیر فرضیههای این
پژوهش بیان شدهاند.
فرضیه اول :بین رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی رابطه معناداری وجود دارد.

 -3روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و همبستگی میباشد .توصیفی ازآنجهت که یافتهها به همان
صورت که جمعآوریشدهاند ،بدون هیچگونه دستکاری توصیف میگردند و روابط بین متغیرها بررسیشده و رابطه بین متغیر مستقل
و متغیرهای وابسته ارزیابی میشوند .از آنجا که اطالعات توسط یک نمونه غیر احتمالی از جامعه اصلی بهوسیله پرسشنامه بهدستآمده
بعد پیمایشی این بررسی نیز تأمین گردیده است .در پژو هش حاضر ،برای تأیید روایی پرسشنامه از روش خبرگان استفاده شده است.
همچنین باید اذعان داشت در تحقیق حاضر ،محقق از روش پرسشنامهای 0استفاده کرده است .روش پرسشنامهای یکی از متداولترین
روشهای جمع آوری دادهها در تحقیقات میدانی است .در این گونه تحقیقات پرسشنامهها از مهمترین منابع جمع آوری اطالعات
هستند ،در این پژوهش برای سنجشرهبری تحولآفرین پرسشنامه استاندارد برنارد باس و آوولیو ( ،)9992برای سنجش عدالت
سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمان ( ، ،)0223و برای سنجش جو اخالقی از پرسشنامه استاندارد فاون چانگ و ین
جانگ ( )9900استفاده شده است .در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامههای توزیعشده بین کارکنان با استفاده از نرمافزار
آماری اس پی اس اس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای این پژوهش محاسبه گردید که در جدول ( )0آمده است.

جدول (-)1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامههای پژوهش

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ
1-Questionnaire method
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9.20

رهبری تحولآفرین
عدالت سازمانی
جو اخالقی

9.20
9.82

جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه های استان گلستان بود ؛ بر این اساس  380نفر به عنوان نمونه آماری به روش
نمونهگیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شد .تحلیلها در دو بخش مجزا ،بهصورت آمار توصیفی و آمار استنباطی میباشند .در
بخش توصیفی ،از جدولها و نمودارها برای توصیف و شناخت جمعیت موردمطالعه بهره گرفته میشود .در بخش آمار استنباطی نیز
فرضیههای تحقیق با ضریب همبستگی و رگرسیون خطی مورد آزمون قرار میگیرند؛ بنابراین از نرمافزار spssبرای آزمون فرضیههای
تحقیق به کار میرود.

-4یافتههای پژوهش
در ادامه ،با ارائه آمار توصیفی از جامعه و نمونه مورد بررسی در جدول ( ،)9ارائه نتایج آزمون فرضیهها و در نهایت ارائه مدل
نهایی پژوهش ،که در اصل براساس نتایج آزمون فرضیهها و اصالح مدل مفهومی ارائه شده است ،یافتههای پژوهش تشریح خواهد
شد.
ویژگی افراد
جنسیت

تحصیالت

وضعیت تأهل

زیرگروه
مرد
زن
زیر دیپلم و دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
مجرد
متأهل

تعداد
979
098
0
98
909
009
89
928

مد یا نما

درصد
95
33
0
5
90
98
99
58

مرد

کارشناسی

متأهل

-1-4آزمون فرضیات
 -1-1-4توصیف متغیرهای پژوهش
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جدول ( )5فراوانی ویژگیهای اعضای نمونه

جدول ()3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
واریانس
آماره
907.
093.
772.

انحراف معیار
آماره
9.58
9.93
9.50

میانگین
انحراف خطا
9.952
9.990
9.957

آماره
3.87
3.80
0.99

بیشترین
آماره
7.99
7.99
7.99

کمترین
آماره
0.99
0.99
0.99

مشاهده
آماره
380
380
380

متغیر
رهبری تحولآفرین
عدالت سازمانی
جو اخالقی

 -2-1-4بررسی نرمال بودن داده ها
متغیر
رهبری تحولآفرین
عدالت سازمانی
جو اخالقی

جدول ( )4آزمون نرمال بودن متغیر های تحقیق
آماره کالموگروف  -اسمیرنف
0.090
0.530
0.970

سطح معناداری
9.990
9.975
9.970

با توجه به نتایج جدول فوق و مقادیر بهدستآمده برای آماره zکلموگروف – اسمیرنوف ،همه ی متغیر ها با احتمال  27درصد
نرمال هستند .در نتیجه برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.

 -3-1-4آزمون فرضیه اول
جدول ( )2آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه اول پژوهش
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رهبری تحولآفرین

عدالت سازمانی

جدول ضریب همبستگی پیرسون
رهبری تحولآفرین
0
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
380
کل
**.877
همبستگی پیرسون
.999
سطح معناداری
380
کل

عدالت سازمانی
**.877
.999
380
0
380

با توجه به جدول فوق میزان همبستگی فرضیه ** 9.877می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر
 sig=9/999شده است و به دلیل اینکه()sig <αو  α =9/90می باشد فرضیه  HOرد و فرضیه  H1تایید میشود که با اطمینان 22
درصد میگوییم بین رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی ارتباط معناداری دارد.در نتیجه فرضیه اول پژوهش تایید میشود.
جدول ( )6نتایج رگرسیون  :خالصه مدل رگرسیون
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متغیرها
رهبری تحولآفرین

𝑅
**9.877

𝑅2
9.530

2

)𝑗𝑑𝑎( 𝑅
9.530

خطای استاندارد
9.09908

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود رهبری تحولآفرین بر عدالت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد (= 𝐵
 .)0.855 ; 𝑃 < 0.01ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان میدهد که رهبری تحولآفرین  53درصد از تغییرات بر عدالت سازمانی

را تبیین میکند.

 -3-1-4آزمون فرضیه دوم
جدول ( )7آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای فرضیه دوم پژوهش
جدول ضریب همبستگی پیرسون
جو اخالقی
رهبری تحولآفرین
**.509
0
همبستگی پیرسون
رهبری تحولآفرین
.999
سطح معناداری
380
380
کل
0
**.509
همبستگی پیرسون
.999
سطح معناداری
جو اخالقی
380
380
کل

با توجه به جدول فوق میزان همبستگی فرضیه ** 9.509می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری در این آزمون برابر
 sig=9/999شده است و به دلیل اینکه()sig <αو  α =9/90می باشد فرضیه  HOرد و فرضیه  H1تایید میشود که با اطمینان 22
درصد میگوییم بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی ارتباط معناداری دارد.در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تایید میشود.
جدول ( )8نتایج رگرسیون  :خالصه مدل رگرسیون
متغیرها
رهبری تحولآفرین

𝑅
**9.509

𝑅2
9.793

2

)𝑗𝑑𝑎( 𝑅
9.799

خطای استاندارد
9.08979

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود رهبری تحولآفرین بر جو اخالقی تأثیر مثبت و معنادار دارد (< 𝑃 ; 𝐵 = 0.740
 .)0.01ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان میدهد که تحولآفرین  79درصد از تغییرات بر جو سازمانی را تبیین میکند.

-5بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول این پژوهش ارتباط بین رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و جو اخالقی مورد بررسی قرار داد؛ نتایج حاصل از
آنالیز داد ها با نرمافزار  spssو آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری تحولآفرین و عدالت سازمانی ارتباط معناداری
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وجود دارد؛ نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین از جمله یین ال و همکاران ( )9908؛لندران اصفهانی و
همکاران( )0322؛حاتمی و همکاران( )0322؛معارفی و داودی( )0328همخوانی دارد زیرا در این پژوهش ها نیز ارتباط بین رهبری
تحولآفرین و عدالت سازمانی مورد تایید قرار گرفته بود؛ فرضیه دوم این پژوهش ارتباط بین رهبری تحولآفرین و جو اخالقی را
مورد بررسی قرار داد؛ نتایج حاصل از آنالیز داد ها با نرمافزار  spssو آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری تحولآفرین
و جو اخالقی ارتباط معناداری وجود دارد؛ نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین از جمله محمدی و همکاران()0328
؛جعفری و همکاران( )0329همخوانی دارد زیرا در پژوهش یاد شده نیز نیز ارتباط بین رهبری تحولی و جو اخالقی مورد تایید
قرار گرفته بود؛با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای گذشته هم خوانی دارد ،میتوان گفت که از پشتوانه
تئوری قوی ومحکمی برخوردار بوده و فرضیههای آن بر اساس مبانی نظری قابل اتکایی استوار است.از آنجاکه مدیران همواره
درصدد کسب اهداف سازمانی با صرف منابع کمتر هستند ،پیشنهاد می شود برای توانمندسازی هرچه بیشتر کارکنان ،رفتارهای
رهبری تحول آفرین را تقویت کنند .بدین منظور ،مدیران سازمان باید تصویر روشن و شفافی از آیندۀ سازمان به کارکنان ارائه دهند،
جو حمایتی و دوستانه ای در سازمان به وجود آورند و از این طریق ،کارکنان را به پیگیری امور سازمانی تشویق کنند.

مالحضات اخالقی
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پیروی از اصول اخالقی پژوهش :در اجرای پژوهش اصول اخالقی کسب رضایت از شرکت کنندگان برای مشارکت در پژوهش
،محرمانه ماندن اطالعات شرکت کنندگان ،استفاده از داده ها فقط در راستای اهداف پژوهش،آزادی و اختیار کنارهگیری از پژوهش
در هر زمان برای شرکت کنندگان و آگاهی کامل از روند اجرای پژوهش و ارائه نتایج شخصی در صورت درخواست شرکت کنندگان
استفاده شده است.
مشارکت نویسندگان :همه نویسندگان در تهیه مقاله مشارکت داشته اند.
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تأثیر استراتژی مدیریت دانش و رهبری تحولآفرین،0322، محمدجواد، علی و نصیری، سعید و مردانی لنجی،لندران اصفهانی
سومین کنفرانس حسابداری و،)بر رفتار شهروندی و ایجاد عدالت سازمانی (مورد مطالعه پرسنل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
https://civilica.com/doc/1160750،مدیریت
تاثیر رهبری تحولآفرین و جو سازمانی بر کارآمدی معلمان،0328، ایوب، سیامک و نقیب سادات، محمدفائق و صادقی،محمدی
چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و،با نقش میانجی ادراک از توانمندی
https://civilica.com/doc/981862،محمودآباد،پژوهش
 بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک.)0380(. صادق، شمس الدین و محمودی فخرآبادی،ناظمی.  سعید،مرتضوی
.029  تا صفحه095 از صفحه،ویژه نامه مدیریت.فصلنامه مدرس علوم انسانی.رهبری
رابطه رهبری تحولآفرین با عدالت سازمانی و تعهدسازمانی در دانشگاه های،0325، امیرحسین، فاتح و محمد داودی،معارفی
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی،0320 آزاد و پیام نور شهرستان مریوان در سال
https://civilica.com/doc/883634،تهران،)ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی
27 از صفحه،00 و03  شماره، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، رهبری تحولآفرین و ابزار سنجش آن.)0383(. علیرضا،موغلی
.009 تا صفحه
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دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 2

وجود نگرش کارآفرینانه در مدیران دولتی و مقایسه آن با مدیران
کارآفرین در بخش خصوصی

عطیه

مهرعلی1

تاریخ دریافت0044/04/40 :
تاریخ پذیرش0044/00/00 :
کد مقاله35655 :

چکـیده
هدف کلی این پژوهش بررسی وجود نگرش کارآفرینانه (با مولفه های عزت نفس ،کنترل شخصی ،توفیق طلبی و
نوآوری) در مدیران دولتی در مقایسه با مدیران کارآفرین بخش خصوصی میباشد .پژوهش از نوع پیمایشی میباشد و به
منظورگردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد ساخته رابینسون و همکاران( )0990که پژوهشگر آن را به فارسی برگردانده
است ،استفاده شده است .سازندگان پرسشنامه روایی آن را  40440تعیین کردند .همچنین ضریب پایایی پرسشنامه %99
برآورد شد .نمونه آماری مشتمل بر  66نفر شامل  00مدیر دولتی و  96کارآفرین بخش خصوصی میباشد .گزارش
یافتههای این پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی و از طریق نرم افزار  SPSSانجام پذیرفته است .نتایج نشان داد که
در مجموع اختالف معنی داری بین میزان نگرش کارآفرینانه مدیران دولتی با بخش خصوصی وجود ندارد ،چه بسا امتیاز
نگرش کارآفرینی در مدیران دولتی چه به تفکیک مولفههای نگرش کارآفرینانه و چه در مجموع اندکی یشتر از مدیران
کارآفرین است.

واژگـان کلـیدی :نگرش کارآفرینانه ،کارآفرینی ،مدیر کارآفرین ،مدیرکارآفرین دولتی

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی ،دانشگاه تهران( .نویسنده مسئول) Atieh.mehrali@gmail.com
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 -1مقدمه
نقشی که امروز کارآفرینی در دنیا بازی میکند نقش قدرتمندترین عامل در اقتصاد است ()Kuratko, 2005؛ به گونهای که
اقتصادهای توسعه یافته آن را به عنوان عامل تجدید حیات اجتماعی-اقتصادی و راهکاری برای مقابله با مشکالت مرتبط با
بیکاری ،تسهیلکننده پیشرفتهای فناورانه و عامل نوآوری در محصوالت یا صنعت خود میدانند .در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه نیز کارآفرینی به عنوان موتور پیشرفت اقتصادی ،ایجاد کننده اشتغال و تعدیل کنندهی اجتماعی در نظر گرفته می-
شود( .)Sandhu, Mohar&Kamal Jain, 2007در سالهای اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادی جهانی توجه
ویژهای شده است .برای مثال براساس مطالعات انجام شده در برخی کشورها 94 ،درصد رشد استخدامها از بخش کارآفرینانه
اقتصادی ناشی شده است .از این رو اکثر صاحبنظران در مورد اهمیت نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی توافق نظر
دارند(عسگری قدس .)0590،توسعه و ترویج کارآفرینی در یک کشور نیازمند اقدامات همهجانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف
سی اسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خانوادگی و حتی فردی است .یکی از اقدامات اساسی پایهای در این مسیر ،شناسایی افراد کارآفرین و
نیز شناسایی کسانی است که ظرفیتهای کارآفرینی در آنها وجود دارد.
توسعه کسب و
کار

شرکت تجاری

ایده کسب و کار
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شکل :0فرایند کارآفرینی
شکل :1فرایند کارآفرینی

تصمیم به
کسب و کار

همانطور که در شکل  0دیده می شود ،قصد و تصمیم به کارآفرینی اولین قدم در فرآیند کارآفرینی و بروز رفتارهای کارآفرینانه
است که در قالب نگرش کارآفرینانه تعریف میشود .بهعبارت دیگر ،نگرش کارآفرینانه را میتوان بصورت جهتگیریهای شخصی
به سوی فعالیتهای ارزشافزا در آینده و خوداستخدامی در کسب و کارهای کوچک تعریف نمود( Burger &Mahadea,
 .)2005درواقع نگرش کارآفرینانه ،فرد را درگیر کارآفرینی میکند ( )Sharif &Saud,2009و تفکیک کننده کارآفرینان از
غیرکارآفرینان است( .)Lindsay & Jordaan,2007در جهان امروز سازمانها با تحوالت و تهدیدهای گسترده بین المللی روبرو
هستند .از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای آنها در گرو یافتن راهحلها و روشهای جدید برای مقابله با مشکالت است(خنیفر،
 .)0533کارآفرینی از کارآمدترین روشهای تغییر عملیات و سبک مدیریتی است که طی آن حر کت از عملیات "دیوان ساالر" به
نگرش ،فرهنگ و مدیدیت کارآفرینانه تبدیل میشود .در حقیقت داشتن نگرش کارآفرینانه مدیران موجب رشد اقتصادی و صعود
سازمانی میگردد(مقیمی .)0530 ،سازمانهای امروزی به مدیرانی نیازمند هستند که تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش کنند و
برای آنها قابل قبول نیست که کارها به روش همیشگی انجام شود .این مدیران باید افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را
بپذیرند(مقیمی .)0530 ،مطالعات بورینز 0نشان میدهد که نوآوری و کارآفرینی در تمام سطوح سازمانها ،از جمله سطوح
اج رایی(مدیران و کارکنان) و مدیران میانی وجود داشته و معموالً رفتارهای حمایتی نیز در سطوح مدیران عالی مشاهده میشود.
این یافتهها نه تنها در سازمانهای خصوصی ،بلکه با شدت کمتر در سازمانهای دولتی نیز به چشم میخورند( Zampetakis,
 .)2007درک مدیران از مفهوم کارآفرینی راهبردی ،آنها را از عناصر ضروری پیرامون خود آگاه میکنند .این عناصر شامل
شناسایی فرصت ،نوآوری ،پذیرش ریسک ،انعطاف پذیری ،مأموریت و رشد سازمانی است .این امر در نهایت با عناصر پشتیبانی از
قبیل راهبرد هماهنگ ،اعتماد به افراد ،فرهنگسازی ،دسترسی به برتری ،افزایش کارایی ،کاهش هزینه و انتقال دانش امکانپذیر
میشود(.)Luke, 2006

 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2نگرش کارآفرینانه

2

هیچ نگرشی در انزوا وجود ندارد .ارتباطات متعدد بین نگرشها و اشیاء مختلف وجود دارد(Gasse, 1985؛.)Shaver, 1987
در پژوهشها ی بسیاری درباره متغیرهای فردی در کارآفرینی ،به چندین ویژگی شخصیتی که کارآفرینان را از دیگران متمایز می-
کند ،اشاره شده استBrockhaus,1975( .؛Brockhaus & Horwitz, 1986؛  Collins & Moore, 1970؛
Gartner,1990؛ Hornaday & Aboud, 1971؛  Palmer, 1971؛ )Swayne & Tucker, 1973
در مورد نگرش کارآفرینانه ،پژوهش رابینسون ،استیمپسون ،هوفنر و هانت )0990(5یکی از جامع ترین تحقیقاتی بود که به

واژه نگرش به عنوان معیاری برای پیش بینی فعالیت کارآفرینانه پرداخته است .مزیت بکارگیری رویکرد نگرش آن است که این
مهم میتواند به شکلی ویژه به یک دامنه خاص بپردازد که همین امر همبستگی با رفتار واقعی را افزایش داده و تغییرپذیریهای
1Borynze
2 Entrepreneurial Attitude
3Robinson, Stimpson, Huefner& Hunt
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غیرقابل توجیه را کاهش میدهد( .)Gibson, Walker& Harris,2010از آنجائیکه نگرشها در طول زمان و در اثر فرآیندهای
تعاملی با محیط تغییر مییابند ،زمانیکه نگرش یک فرد اندازهگیری شود ،میتوان پیشبینی کرد که رفتارهای آینده وی چه خواهد
بود .مدل گرایش به نگرش کارآفرینانه (( )EAO0شکل )9براساس  0عامل :توفیق طلبی(McClelland et al., 1953؛
 ،)McClelland, 1961نوآوری ( ، )Kirton, 1976, 1978کنترل شخصی (Levenson, 1973؛  )Rotter, 1966و عزت
نفس ( ) Crandall, 1973شکل گرفته است که هرکدام شامل سه جزء شناختی ،احساسی و رفتاری میباشند ( Robinson,
.)Stimpson, Huefner& Hunt, 1991
همچنین آتیو 9و همکاران( ) 0996با ارائه مدلی نگرش را در ترکیب با نیت کارآفرینانه در بستر انتخاب مسیر شغلی دانشجویان
در نظر گرفتند .هدف ایشان از این پژوهش آزمون میزان قدرت رویکرد نیت در مطالعه رویداد کارآفرینانه بود .در این مدل
متغیرهای مربوط به کارآفرین و نتایج مالی حاصل ارائه شده است .مشاهده میشود که در این مدل تجربه شخصی بر جنبههای
عمومی نگرش(نگرش به پول ،توفیق طلبی و رقابتپذیری) تأثیر دارد(.)Autio, 1997
همچنین در نتیجه پژوهشهای صورت گرفته توسط مک کالین ،بات و باج )9449(5معیار دیگری با عنوان تشخیص فرصت
نگرش کارآفرینانه ( )EORمعرفی گردید که قابل افزایش به مدل  EAOمیباشد( .)Lindsay, Jourdaan,2007لیندزی و
همکارانش از این ابزار در بررسی رابطه ارزشها ،نگرش کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کارآفرینان نوپا بهره بردند که در شکل 5
مدل مفهومی ارائه شدهی ایشان نمایش داده شده است.
ارزشها

شکل :2مدل مفهومی رابطه ارزشها ،نگرش کارآفرینانه و تشخیص فرصت

کارلند 0و همکارانش ( )2002نیز ابزاری را با عنوان شاخص کارآفرینی کارلند طراحی نمودهاند که شامل چهل پرسش با
پاسخهای محدود شده میباشد و با چهار سازهی کارآفرینی که از ادبیات این حوزه استخراج شدهاند ،سر و کار دارد .این چهار سازه
به ترتیب عبارتند از )0 :شخصیت )9 ،تمایل به نوآوری)5 ،گرایش به مخاطره پذیری )0 ،وضعیت استراتژیک(.)Carland,2002
در نهایت چل و آتهاید ) 9449( 3برای پشتیبانی از توسعه مهارتها و نگرشهای جوانان بمنظور تبدیل شدن ایشان به نوآوران
آینده ،با طراحی ابزار اندازهگیری مهارتهای نوآورانه در جوانان ،پنج مهارت کلی را شناسایی کردند که پشتوانه رفتار نوآورانه بوده و
منجر به ایجاد مجموعهای از ویژگیهایی میشود که به وضوح با فرآیند نوآوری در ارتباط است .این  3مقوله عبارتند از )0:خالقیت،
 )9خودکارآمدی )5 ،انرژی)0،تمایل به مخاطرهپذیری)3 ،رهبری(.)Chell & Athayde, 2009

 -3-2مدیر کارآفرین
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نگرش کارآفرینانه

تشخیص فرصت

6

مطالعات بورینز نشان میدهدکه نوآوری وکارآفرینی درتمام سطوح سازمانها از جمله سطوح اجرایی(مدیران وکارکنان) و
مدیران میانی وجود داشته و معموالً رفتارهای حمایتی نیز در سطوح مدیران عالی مشاهده میشود؛ این یافتهها نه تنها درسازمان-
های خصوصی ،بلکه با شدت کمتر در سازمانهای دولتی نیز به چشم میخورد( .(Zampetakis, 2007مدیران کارآفرین به
ناآرامیها و عدماطمینان محیطی واکنش نشان داده و تالش میکنندتا یک موقعیت راهبردی قوی ایجادکنند ،هرچندکه ماهیت
موقتی داشته باشند؛آنها همچنین با ابتکارات فعاالنهی خود ،باعث ایجاد عدم اطمینان محیطی در دیگرسازمانها میشوند و با
تخریب موقعیت موجود ،فرصتهای جدیدی را ایجاد میکنند؛آنهازودترازرقبای خود درپی دستیابی به فرصتهای جدید بوده
ودرمقابل تهدیدات بالقوه ،مترصد وهوشیارهستند (مقیمی .)0530،تحقیق بلیندا لوک )9446( 6نشان میدهدکه درک مدیران
ازمفهوم کارآفرینی راهبردی،آنهارا از عناصر ضروری پیرامون خود آگاه میکنند .این عناصرشامل شناسایی فرصت ،نوآوری ،پذیرش
ریسک ،انعطافپذیری ،مأموریت و رشد سازمانی است .این امر در نهایت با عناصر پشتیبانی از قبیل راهبرد هماهنگ ،اعتمادبه
افراد ،فرهنگسازی ،دسترسی به برتری ،افزایش کارایی،کاهش هزینه و انتقال دانش امکانپذیر میشود(" .)Luke, 2006ریک
وینسلو" 3و "جورج سولومون" 9تفاوتهای میان مدیران سنتی و مدیران کارآفرین را در جدول شماره  0مقایسه کرده اند:
)1 Entrepreneurial Attitude Orientation (EAO
2 Autio
3 Mc clain, Butt & Buj
4 Carland et al
5 Chell & Athayde
6 Entrepreneur Manager
7 Belinda Luke
8 Frederick Winslow
9 George Solomon
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جدول  :1مقایسه مدیران سنتی و مدیران کارآفرین(مقیمی ،1831 ،ص )203

مدیران کارآفرین
مدیران سنتی
 .0به مقررات صرفاً به عنوان خطوط راهنما مینگرند.
 .0آگاهی بسیار زیاد از مقررات و حریمها
 .9مفهوم آینده مبتنی بر تصویر ذهنی شخصی است و آستانه ناکامی در آنها
 .9حساسیت به آینده و تمایل به تعویق انداختن
کم است.
پاداشها
 .5نگرش دو سویه به کنترل ،موفقیت و مسئولیتپذیری داشته و مییتواننید
 .5نیاز به پذیرفته شدن در آنها بسیار باالست.
دیگران را به کار وادارند و از آنها بهرهبرداری کنند.
 .0توانایی برای شناسایی مشیکالت در هیر حیوزه  .0میانه خوبی با تئوری نداشته و مسیتعد اقیدام هسیتند و از انگییزه بیاالیی
برخوردارند.
کاری و ترسیم برنامههای تفصیلی
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یوجن لوئیز ،9درسال  0930رهبران موفق در زمینهی مدیریت دولتی را تحت عنوان” کارآفرینی دولتی" 5نامگذاری کرد و با
مطالعه و بررسی زندگی سازمانی رهبران موفق در بخش دولتی دریافت که آنها دارای مهارت کارآفرینی بودهاند؛ این رهبران موفق
عبارت بودند از :هیمن ریکاور ،ادگار هوور و رابرت موسز.
برخی ازمهمترین ویژگیهای مدیران کارآفرین دولتی عبارتند از:
مدیران کارآفرین در بخش دولتی ،به نوعی با برخی یا اکثر فرضیههای واقعی جامعه در یک یا چند حوزهی تخصصی مرتبط با
کار خودآگاهی داشته و با تکیه بردانش تخصصی خود میتوانند بر محاسبات رسانهها و دادرسی قانونی پیروزشوند؛ همچنین
درجلسات متعددی که به حوزهی تخصصی آنها مربوط است ،فعاالنه شرکت کنند .در چنین وضعیتی آنها قادرهستند تا در برخی از
تصمیمگیریهای مربوط به خطمشی عمومی مشارکت کنند .مدیران کارآفرین دولتی به جای آنکه سازمان دولتی را سازمانی بیثمر
که خدمات عمومی را به صورت ناکارآمد ارائه و دارای پرسنل کوتهفکر و محافظهکاراست ،بنگرند؛ تأثیرات بالقوهی سازمانهای
دولتی مؤثر را مورد توجه قرار میدهند .بدین معنا که درک آنها ازسازمانهای دولتی این است که اگر به صورت مؤثرمدیریت
شوند ،میتوانند تأثیرات بسیاری درجامعه داشته باشند .لوئیزمعتقداست که مدیران کارآفرین دولتی ،سازمان دولتی بزرگ و پیچیده را
بهعنوان قدرتمندترین ابزار برای تغییر اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی تلقی میکنند .ویژگی دیگر مدیران کارآفرین دولتی آن است که
بر افراد طرف تعامل ،اثرگذار بوده و مخاطبین خود را تحت تأثیر قرار میدهند .عالوه برآن ،آگاهی و ظرفیتی را به صورت ماندگار و
جاودانی در مخاطبین ایجاد میکنندکه بهنظرمیرسد عامل دیگری در سیستم سیاسی ،توانایی ایجادآن را ندارد .مدیران کارآفرین
دولتی ،سهم خود را در حوزههای خطمشی عمومی توسعه میدهند؛آنها برای اینکه کنترل بیشتری به دست آورند ،حدود سازمان-
های خود راگسترش می دهند؛ این امر منجر به افزایش اطمینان ،اعتماد به نفس ونیز افزایش استقالل آنها میشود
(مقیمی.)0530،
بعضی از نویسندگان معتقدند که هیچ رفتارکارآفرینانهای در
بازیگران دولتی و سیاسی دیده نمیشود ،اماکریزنر ،0اقتصاددان
استرالیایی رفتار کارآفرینی را در قالب کشف کارآفرینانه تعریف می-
کند ،البته نه به شکل فعالیت اقتصادی؛ به نظر وی کشف
کارآفرینانه ،یک هوشیاری است در مقابل آنچه که اتفاق خواهدافتاد
(.)Soockly, 2002

 -5-2جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی
پس از مرور ادبیات نگرش کارآفرینانه این موضوع آشکار
گردید که مدل نگرش کارآفرینانه رابینسون با توجه به انسجام و
مرجعیت در پژوهشها مختلف میتواند به عنوان چارچوب مفهومی
پژوهش در نظر گرفته شود 0.بُعد اصلی چارچوب مفهومی و مولفه-
های تشکیل دهنده آن در این پژوهش به این شرح تعیین شدند:
توفیق طلبی ،کنترل شخصی ،عزت نفس و نوآوری .این ابعاد در

شکل :8چارچوب مفهومی تحقیق(مدل )EAO

1 Public Entrepreneur Manager
2 Eugene Lewis
3 Public Entrepreneurship
4 Kirzner
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شکل  0آورده شده است.
جدول  :2تعریف اجزای چارچوب مفهومی
ابعاد
نگرش

بعد شناختی
مبین هر نوع نظر ،شناخت و باور نسبت
بییه موضییوع نگییرش و نیییز اطالعییات،
آگییاهیهییا و دانسییتنیهییا و حقییایق
است).آیزن)0993،

توفیق طلبی
کنترل شخصی
عزت نفس

جدول  :8ابعاد نگرش کارآفرینانه
رسیدن به نتایج روشن در رابطه با اهداف است( ،)Robinson, 1991همچنین انگیزه موفقیت ،تماییل فیرد بیه
کسییب هییدف براسییاس مجموعییهای از اسییتانداردها و ارزیییابی عملکییرد باتوجییه بییه عییالیتییرین معیارهییا اسییت
(.)Massen,1991, Di kines and Foil, 2003
درک فرد ازکنترل و تاثیرگذاری وی برکارش است(.) Robinson, 1991
نمایانگر اعتماد به نفس و ادراک فرد از شایستگیهایش در روییارویی باکارهیایش اسیت (.)Robinson, 1991
باور فرد نسبت به تواناییهایش برای انجام کار است(.)Baundora, 1997
ادراک و رفتار بیر اسیاس راههیای جدیید و بییهمتیا ( .)Robinson, 1991ازحساسییت بیه مسیائل،کمبودها،
مشکالت وخألهاى موجود در دانش بشرى ،حدس زدن و تشکیل فرضییههیایی دربیاره ایین کمبودهیا ،ارزشییاب
وآزمایش حدسها و فرضیهها ،اصالح احتمیال وآزمیون مجیددآنها ودرنهاییت نتیجیهگییرى اسیت( Torrance,
.)1980

 -3روششناسی تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهشهای پیمایشی میباشد .روش تحقیق پیمایشی به معنای فن خاصی برای جمعآوری اطالعات
نیست .با این وجودکه پرسشنامه در این روش کاربرد گستردهای دارد ،اما برای جمعآوری اطالعات میتوان از فنون دیگر نیز
استفاده کرد .پیمایش ،مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطالعات درباره افراد ،خانوادهها و یا
مجموعههای بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد وهمچنین روشی برای بدست آوردن اطالعاتی درباره دیدگاهها ،باورها ،نظرات،
رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش است.

 -1-3ابزار اندازهگیری
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نوآوری

بعد عاطفی
بیانگر هیجانات در خصوص نگرش اسیت و بیه
عبارت دیگر احساس منفی یا مثبتیی اسیت کیه
بهنگام اندیشیدن و یا تصورکردن متعلق نگیرش
در شخص پدیدارمیشود) .آیزن)0993 ،

بعد رفتاری
آمادگی وگرایش بیه اقیدام عملیی
درخصوص نگرش اسیت کیه بعید
عملکییردی و رفتییاری نگییرش را
پدید میآورد).بلوم)0999،

ابزار اندازه گیری در این تحقیق ،پرسشنامه ساخته رابینسون و همکاران ( )0990میباشد که پژوهشگر آن را به فارسی
برگردانده است .این پرسشنامه شامل  63سوال  04گزینهای با امتیازهای  0تا  04بوده و  09سوال آن بعد از تکمیل به صورت
معکوس نمره دهی میشوند .حداقل نمره اکتسابی در این پرسشنامه  63و حداکثر آن  634خواهد بود .نمرات باالتر نشان دهنده
نگرش باالتر به کارآفرینی میباشد.
سازندگان پرسشنامه( )Robinson, 1991روایی آن را با مقایسه گروههای شناخته شده و اجرای آن بر نمونهای از گروههای
کارآفرین و غیرکارآفرین بررسی کردند .گروه کارآفرینان شامل  30بازرگان بود که در  3سال گذشته حداقل یک کسب و کار
مستقل یا کسب و کاری جدید در حرفه خود آغاز کرده بودند .گروه غیرکارآفرینان شامل  36کارمند با پستهای غیرمدیریتی بود
که هیچکدام پیش از این کسب و کار مستقلی نداشتد .یافتههای بررسی نشان داد که میانگین نمره کارآفرینی گروههای کارآفرین
و غیرکارآفرین متفاوت و در سطح  40440معنادار بوده است .به منظور ایجاد قابلیت مقایسه ،تعدادی سوال جمعیت شناختی نیز به
ابتدای پرسشنامه اضافه شده است.
پایایی پرسشنامه پژوهش پس از جمع
جدول  :1مقادیر محاسبه شده آلفای کرونباخ
کرونباخ
آوری دادهها با استفاده از روش آلفای
ضریب آلفا پرسشنامه آلفای گزارش شده توسط رابینسون
مولفه
محاسبه شده است .مقدار آلفای کرونباخ کل
4065
40369
عزت نفس
4064
40309
پرسشنامه برابر با  40905میباشد .همچنین کنترل شخصی
مقدار آلفای کرونباخ به تفکیک مؤلفه های
4094
40399
نوآوری
پرسشنامه به قرار زیر محاسبه شده است.
4030
40343
توفیق طلبی
آلفای کرونباخ باالی  4064در تحقیقات اولیه برای توسعه یک مقیاس قابل قبول است؛ درحالیکه آلفای باالی  4034نشاندهنده
کمترین میزان خطای مقیاس میباشد(.)Nunnally, 1967
34

 -2-3جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از همه مدیران بخش دولتی در  03وزارتخانه دولت تا سطح رئیس اداره در شهر تهران
و همچین مدیران کارآفرین بخش خصوصی در شهر تهران میباشند.

 -3-3روش نمونه گیری
روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت طبقه بندی 0دو مرحلهای و درون طبقهها به صورت نمونهگیری در دسترس
میباشد .به این صورت که ابتدا جامعه به دو طبقه "مدیران دولتی" و "مدیران خصوصی" تقسیم شده است .برای طبقه مدیران
کارآفرین بخش خصوصی ،با مراجعه به فهرست های سمینارهای علمی کارآفرینی و شناسایی افراد ،اقدام به برقراری تماس و
جمعآوری پرسشنامهها شده است.

 -4-3حجم نمونه
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با توجه به عدم دسترسی و همکاری مدیران مربوطه ،و اینکه نمونهگیری به صورت نمونهگیری در دسترس انجام میشود ،این
حجم نمونه در این پژوهش نامشخص بوده و نمونهها تا جایی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند که نظر افراد به اجماع رسید.
در روش نمونهگیری در دسترس ،پژوهشگر افرادی را مورد مطالعه قرار میدهد که در دسترس هستند و مصاحبه گر در
چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه میکند .به عنوان مثال محققی که می
خواهد نگرش مردم را نسبت به یک نمایشگاه بسنجد ،از میان افرادی که از نمایشگاه دیدن کردهاند به طور اتفاقی چند نفر را
انتخاب میکند .با توجه به موضوع پژوهش مکان هایی که این نمونه گیری میتواند در آن صورت گیرد مانند ایستگاه اتوبوس،
بازار ،فروشگاه ،بیمارستان و… می باشد .در این روش نمونهگیری ،هرچند پژوهشگر در مکان های خاصی قرار میگیرد ،اما به
طور اتفاقی افرادی در آن مکانها را انتخاب میکند .نمونهگیری دردسترس عمدتاً با مشاهده مشارکتی و آزمایشی توأم است و از
طریق آن پژوهشگر همواره موضوعات و محیطهایی را که به آسانی قابل دسترسی باشند ،مورد مطالعه قرار میدهد(.مصطفی
ازکیا)0539 ،
منظور از اجماع ،رسیدن به اتفاق نظر در مورد یک ایده وگاه تالش برای مشخص ساختن تفاوتهاست .اجماع به معنی یافتن
پاسخ صحیح نیست ،بلکه صرفاً توافق شرکتکنندگان در یک سطح خاص در موضوع است و البته دستیابی به توافق صد در صد
نیست؛ چرا که زمینه ی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی افراد متفاوت است .همچنین این روش جایگزینی برای مرور علمی
گزارشها یا مقاالت منتشر شده نیست .معیارهای نشاندهندهی اجماع درصد گزینهها بعنوان رایجترین الگوی پاسخها و تفسیر بر
مبنای نظر متخصصین است .اکثریت مقاالت ،جنس و نوع معیار مورد استفاده در تعریف و تعیین اجماع را براساس تفسیر نمونهها
میدانند و اساساً زمانی در مورد اجماع تصمیمگیری شده که درصد مشخصی از آراء درون سطح خاصی قرار گیرد .همچنین سطح
استانداردی برای اجماع وجود ندارد؛ در نتایج مطالعات ،محدودهی متفاوتی از سطح اجماع  30تا  044درصد گزارش شده است
(احمدی.)0533 ،

 -5-3آزمونهای آماری
در این مقاله به منظور توصیف و تحلیلی دادهها از روشهای مرسوم آماری مانند جدولهای توزیع فراوانی ،نمودارها و
آزمونهای مرسوم آماری مانند آزمون نرمالیتی شاپیرو-ولیک ،آزمون استقالل خی ،9آزمون یو من ویتنی ،آزمون کروسکال والیس،
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) و تست  Fبه منظور بررسی وجود رابطه ،استقالل و اختالف بین صفات تحت بررسی و
همچنین استنباط این موضوع که آیا مقادیر خرده مقیاسهای کارآفرینان بیشتر از غیر کارآفرینان بوده یا نه ،استفاده شده است.

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4توصیف جمعیت شناختی
به طورخالصه ،تعداد کل پاسخهای دریافت شده  66نفر ،که از این تعداد  04نفر ( 6406درصد) را مدیران دولتی و تعداد  96نفر
( 5900درصد) را کارآفرینان بخش خصوصی تشکیل دادهاند .حداقل سن پاسخ دهندگان  99سال و حداکثر سن آنها  65سال بوده
است 09 .نفر ( 9303درصد) آنها را زنان و  06نفر ( 6009درصد) باقی را مردان تشکیل میدهند .تحصیالت  90نفر ( )53از آنها در
رابطه با کار آفرینی بوده  59نفر ( 63درصد) از آنان در رشته های دیگر تحصیل کردهاند( 6نفر بدون پاسخ) .از این گروه  06نفر
( 9303درصد) دارای تحصیالت کارشناسی و پایین تر 93 ،نفر ( 0909درصد) دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  90نفر (5003
1Stratified Sampling

34

درصد) دارای مدرک تحصیلی دکترا میباشند .توزیع سنی پاسخ دهندگان به این صورت است که  00نفر ( 9009درصد)  54سال و
کمتر 09 ،نفر ( 0309درصد) بین  50تا  04سال 00 ،نفر ( 9009درصد) بین  00تا  34سال و  96نفر ( 5900درصد) بیش از  34سال
سن دارند .پس از بدست آمدن فراوانیها ،به منظور یافتن یک دید کلی از پاسخها ،مجموع فراوانی  63سوال برای  66نفر در جدول
 6و نمودار  0نشان داده شده است.
جدول شماره  :5فراوانی و میانگین پاسخها به تفکیک گزینههای  10گانه
9
3
6
6
3
0
5
9
0
پاسخ
699
660
064 046 569 069 069 009 066
فراوانی
فراوانی(متوسط) 04٫69 04٫59 6٫96 3٫33 3٫43 9٫05 9٫99 0٫69 9٫03

04
0093
94٫00

جدول شماره  :6فراوانی و میانگین پاسخها به تفکیک گزینههای  10گانه
3
6
6
3
0
5
9
0
پاسخ
063 964 993 940
93
96
69
فراوانی 94
مدیران دولتی
متوسط 6٫55 5٫6 5٫06 9٫33 0٫0 0٫00 0٫09 0٫55
999 944 063 063
66
66
04
فراوانی 36
کارآفرین بخش خصوصی
متوسط 5٫99 9٫66 9٫56 9٫9 0٫45 4٫33 4٫35 0٫03

04
969
09٫96
356
6٫03

9
093
6٫65
996
5٫96
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نمودار  :1فراوانی تعداد پاسخ به هر یک از گزینههای  10گانه

ابتدا آمارهای توصیفی مربوط به چهار مولفه " نوآوری"" ،توفیق طلبی"" ،کنترل شخصی" و "عزت نفس" بررسی شدهاند.
فرمول محاسبه مولفه ها به صورت جدول زیر است:

مولفه
نوآوری
توفیق طلبی
کنترل شخصی
عزت نفس
امتیاز کل

جدول شماره  :7رابطه حسابی مولفهها با سواالت پرسشنامه
حاصل جمع سوالهای:
-66 -65 -69 -33 -36 -30 -39 -09 -06 -05 -00 -59 -53-59 -09 -06 -05 -6 -9
63 -60 -65 -69 -60 -69 -63
64-66-63-60-39-36-03-00-04-53-50-50-54-96-96-90-95-94-00-9-6-5-0
60-64-30-06-03-09-56-56-03-04-3-0
33-35-34-55-99-93-93-99-90-03-06-00-09-3
حاصل جمع  63سوال پرسشنامه (با در نظرگرفتن سواالت معکوس)

تعداد سواالت
96
95
09
00

جدول :3مقایسه میانگین امتیاز کسب شده به تفکیک مولفههای نگرش کارآفرینانه و نوع مدیریت
کل
کنترل شخصی عزت نفس
توفیق طلبی
نوآوری
333063
63095
90093
096063
090065
مدیران دولتی
300009
63030
94065
036054
036053
کارآفرینان بخش خصوصی
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به منظور بررسی وجود استقالل بین نوع مدیریت و مولفه های نگرش کارآفرینانه ،از آزمون استقالل خی 9استفاده شده است.
آماره بدست آمده (با درجه آزادی  )5عبارت است از  .90566که نشان از وجود استقالل بین نوع مدیریت و مولفه های نگرش
کارآفرینانه دارد.

 -2-4آزمونهای نرمالیتی برای کنترل
پیش فرض آزمونهای آماری
0
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پس از اجرای آزمون نرمال بودن شاپیرو ویلک
روی مشاهدات چهار مولفه و امتیاز کل به تفکیک نوع
شغل ،نتیجه زیر حاصل شد:
در بخش مدیران دولتی ،نوآوری ،کنترل شخصی
و عزت نفس دارای توزیع نرمال میباشند (در همه
موارد مقدار آماره  PValueبزرگتر از  4043بدست آمد).
در بخش کارآفرینان بخش خصوصی ،امتیاز کل،
نمودار  :2مقایسه میانگین امتیاز کسب شده به تفکیک مولفه
نوآوری ،کنترل شخصی و عزت نفس دارای توزیع
نرمال میباشند و تنها مولفه توفیق طلبی
کارآفرینی و نوع مدیریت
( )PValue=0.010دارای توزیع نرمال نبود.
بنابراین در مواردی که محاسبات به مولفه توفیق طلبی مربوط هستند ،استفاده از آزمونهای پارامتری جایز نیست و بجای آنها
از آزمونهای ناپارامتری 2استفاده شده است.

 -3-4مقایسه امتیاز کل و مولفهها بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی
سواالت مورد نظرپژوهشگر در این بخش عبارتند از:
 آیا امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟ آیا امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است؟برای مولفههای "امتیاز کل"" ،نوآوری"" ،کنترل شخصی" و "عزت نفس" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمونهای t-
 studentبرای دو نمونه مستقل 3با واریانس مساوی مورد استفاده قرار گرفت.
در همه آزمون ها اختالف واریانس بین دو گروه از نظر آماری معنیدار نشد .بنابراین ،از آزمون  tبرای نمونههای مستقل با
واریانس مساوی استفاده شده است .نتیجه محاسبات آزمون  tداللت دارد بر عدم وجود اختالف امتیاز بین مدیران دولتی و
کارآفرینان بخش خصوصی در خصوص "امتیاز کل (" ،")PValue=0.16نوآوری (" ،")PValue=0.447کنترل شخصی
( ")PValue=0.627و "عزت نفس (.")PValue=0.132
برای مولفه توفیق طلبی ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون ناپارامتری یو-من ویتنی 0به جای آزمون  tاستفاده شد.
نتیجه حاصل داللت دارد بر عدم وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز بین مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی در خصوص
مولفه "توفیق طلبی ( .")PValue=0.054بنابر این پاسخ  3سوال اول تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است. -امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی همانند است.

 -4-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین دو گروه زنان و مردان
سواالت مورد نظرپژوهشگر در این بخش عبارتند از:
1 Shapiro-Wilk, Normality Test.
2 Nonparametric Methods
3 Two Independent Samples Student t-Test for Equal variances.
4 Mann Whitney U test.
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 -5-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین گروههای مختلف سنی

با توجه به اینکه مشاهدات برای مولفههای "نوآوری"" ،کنترل شخصی" و "توفیق طلبی" و "امتیاز کل" در رده های

مختلف سن نرمال نیستند ،لذا از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس 1به جای آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.
نتیجه اینکه در مورد هر چهار مولفه ،تفاوت معنیدار آماری در مقدار مولفه بین ردههای سنی مختلف مشاهده نشد.
در مورد مولفه " عزت نفس" ،با توجه به نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است .نتیجه
آزمون نشان داد که مولفه "عزت نفس ( ")PValue =0.001در سطوح مختلف متغیر سن متفاوت است و فرض همانند بودن
امتیازها رد شده است .بنابراین پاسخ  3سوال سوم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه نوآوری بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین گروه های مختلف سنی همانند است. امتیاز مولفه عزت نفس بین گروه های مختلف سنی همانند نیست( .آزمون تعقیبی توکی 9نشان داد نگرش افراد 00-34ساله با سایر گروهها متفاوت است)
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 آیا امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟ آیا امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه زنان و مردان همانند است؟برای مولفههای "نوآوری"" ،کنترل شخصی" و "عزت نفس" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمون های t-student
برای دو نمونه مستقل با واریانس مساوی مورد استفاده قرار گرفت.
در همه آزمون ها اختالف واریانس بین دو گروه از نظر آماری معنیدار نشد.
نتیجه آزمون  tداللت دارد بر عدم وجود اختالف امتیاز بین زنان و مردان در خصوص "نوآوری(" ،")PValue=0.173کنترل
شخصی( ")PValue=0.553و "عزت نفس (.")PValue=0.960
برای مولفه "توفیق طلبی" و "امتیاز کل" ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون ناپارامتری یو-من ویتنی به جای
آزمون  tاستفاده شد.
نتیجه حاصل داللت دارد بر عدم وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز بین زنان و مردان در خصوص مولفههای "توفیق طلبی
( ")PValue=0.205و "امتیاز کل ( .")PValue=0.195بنابر این پاسخ  3سوال دوم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه زنان و مردان همانند است. امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه زنان و مردان همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه زنان و مردان همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه زنان و مردان همانند است. -امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه زنان و مردان همانند است.

 -6-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین گروههای مختلف تحصیلی

برای مولفههای "عزت نفس"و "نوآوری" و "کنترل شخصی" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمونهای تحلیل واریانس
یک طرفه مورد استفاده قرار گرفت.
پس از انجام آزمون  ANOVAمشخص شد :بین ردههای مختلف تحصیلی در در رابطه با امتیاز مولفههای "نوآوری"،
"کنترل شخصی" و "عزت نفس" اختالف معنی دار آماری مشاهده نشد.
برای مولفههای"توفیق طلبی" و "امتیاز کل" ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات و عدم همگنی واریانس ،از آزمون
ناپارامتری کروسکال والیس 3به جای آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد .سطح معنی داری آزمونهای مورد نظر نشان

داد که از نظر آماری اختالف معنی داری بین سطوح مختلف تحصیالت در رابطه با امتیاز مولفه "توفیق طلبی" و "امتیاز کل"
وجود ندارد .بنابراین پاسخ  3سوال چهارم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.1 Kruskal Wallis One-Way ANOVA.
2 Tukey HSD Post HOC Test.
3 Kruskal Wallis One-Way ANOVA.
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امتیاز مولفه نوآوری بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.
امتیاز مولفه توفیق طلبی بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.
امتیاز مولفه کنترل شخصی بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.
امتیاز مولفه عزت نفس بین گروه های مختلف تحصیلی همانند است.

-

 -7-4مقایسه امتیاز کل و امتیازها مولفهها بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و غیر مرتبط با
کارآفرینی
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سواالت مورد نظرپژوهشگر در این بخش عبارتند از:
 آیا امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟ آیا امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است؟برای مولفههای "عزت نفس"" ،نوآوری"" ،کنترل شخصی" ،با توجه با نرمال بودن مشاهدات ،آزمون های  t-studentبرای
دو نمونه مستقل با واریانس مساوی مورد استفاده قرار گرفت .در همه آزمون ها اختالف واریانس بین دو گروه از نظر آماری
معنیدار نشد .نتیجه آزمون  tداللت دارد بر وجود اختالف معنی دار آماری بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی
غیر مرتبط در رابطه با مولفه "عزت نفس( ")PValue=0.033و "کنترل شخصی ( .")PValue=0.011در خصوص مولفه نوآوری
اختالف معنی داری مشاهده نشد.
برای مولفههای "توفیق طلبی" و "امتیاز کل" ،به علت عدم نرمال بودن مشاهدات ،از آزمون ناپارامتری یو-من ویتنی استفاده
شد.
نتیجه حاصل داللت دارد بر وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر
مرتبط در رابطه با مولفه "امتیاز کل" ( .)PValue=0.041بنابر این پاسخ  3سوال پنجم تحقیق به صورت زیر اعالم میشود:
 امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند نیست. امتیاز مولفه نوآوری بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است. امتیاز مولفه توفیق طلبی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند است. امتیاز مولفه کنترل شخصی بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند نیست. امتیاز مولفه عزت نفس بین دو گروه مدرک تحصیلی مرتبط و مدرک تحصیلی غیر مرتبط همانند نیست.خالصه نتایج بدست آمده از پژوهش در جدول  04آورده شده است:
جدول  :9خالصه نتایج بدست آمده از پژوهش(مقایسه امتیاز آماری هر گروه به تفکیک مولفهها)

نوع مدیر(دولتی-کارآفرین)
نوآوری
توفیق طلبی
کنترل شخصی
عزت نفس
امتیاز کل

-

جنس سن تحصیالت تحصیالت مرتبط با کارآفرینی
-


-

-





 نشاندهنده وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز مولفه نگرش کارآفرینی ویژگی مورد بررسی.
 -نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار آماری امتیاز مولفه نگرش کارآفرینی در ردههای ویژگی مورد بررسی.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه کارآفرینی را از ابزارهای توسعه به حساب میآورند؛ زیرا وجود انسانهای کارآفرین موجب ایجاد بستر موفقیتها میشود.
همچنین با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمانها ،ضرورت
کارآفرینی در سازمانها بیش از پیش احساس میشود .با توجه به نتایج این پژوهش ،همانطورکه در جدول شماره ، 3که میانگین
امتیاز کسب شده مدیران دولتی و مدیران کارآفرین را نشان میدهد ،دیده میشود ،به نظر می رسد در مجموع اختالف معنی داری
بین نظرات مدیران دولتی با بخش خصوصی وجود ندارد ،چه بسا امتیاز نگرش کارآفرینی در مدیران دولتی چه به تفکیک مولفه-
های نگرش کارآفرینانه و چه در مجموع بیشتر از مدیران کارآفرین است.اگرچه قبل از دستیابی به نتایج پژوهش انتظار میرفت
پائینتر از کارآفرینان باشد .با توجه به مولفههای نگرش کارآفرینانه در هیچ یک از  0مولفه نوآوری ،کنترل شخصی و عزت نفس و
توفیق طلبی از لحاظ آماری اختالف معنی داری بین مدیران دولتی و کارآفرینان مشاهده نشد.
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سیمونز ( )Simmones, 1999نگرشها را بهترین وسیله برای اقدام به کارآفرینی میداند و بیان میکند که بسیاری از
محققان بر این عقیدهاند که داشتن نگرشهای خاص به انجام دادن فعالیتهای بیشتر در زمینه کارآفرینی منجر میشود .همچنین
رابینسون و همکاران( )Robinson et al., 1991بیان میکنند که نگرشها بهترین پیشبینیکنندگان برای تمایالت کارآفرینانه
اند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا با وجود مدیران با نگرش کارآفرینانه باال ،ما همچنان با سازمانهای سنتی
روبرو هستیم با وجودی که میدانیم اقتصاد به شدت برای توسعه خود به کارآفرینی و سازمانهای کارآفرین وابسته است .بنظر
میرسد که سازمانهای دولتی چه بسا زمینه و شرایط مناسب را برای تبدیل مدیران که آنگونه که از نتیجه این پژوهش برمیآید،
همانا کارآفرینان بالقوه هستند به کارآفرینان بالفعل را ندارند .حال آنکه تنها داشتن نگرش کارآفرینانه برای تمایل به کارآفرینی
کافی نیست ،بلکه باید آمادگی برای عمل بر اساس کارآفرینی در افراد شکل گیرد و بستر مناسب برای عملیاتی کردن آنها فراهم
گردد .درنتیجه سازمانها میبایست زمینه و شرایط مناسب را برای استفاده از مدیران کارآفرین در سازمانها برای تبدیل سازمانها
به سازمانهای کارآفرین و به تبع آن رشد اقتصادی فراهم کنند.
با بررسی فاکتورهای جمعیت شناختی نیز به این نتیجه میرسیم که:
 جنسیت هیچگونه تاثیری در نگرش کارآفرینانه افراد ندارد. سن افراد فقط برروی مولفه عزت نفس تاثیرگذار است ،ولی در امتیاز کل نگرش کارآفرینانه بیتاثیر است(.تفاوتنگرش بین گروه  00-34ساله ها با سایر گروههای سنی وجود دارد).
 میزان تحصیالت هیچگونه تاثیری در نگرش کارآفرینانه افراد ندارد. تحصیالت مرتبط با کارآفرینی نیز فقط برروی فاکتورهای کنترل شخصی و عزت نفس تاثیرگذار بوده و در امتیازکل نگرش کارآفرینانه موثر بوده است.
 آماره خی 9بدست آمده از آزمون استقالل نشان از وجود استقالل بین مولفه های نگرش کارآفرینانه و نوع مدیریتدارد.
نتایج پژوهش نشان داد که تحصیالت مرتبط با کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش کارآفرینانه دارد .این نتیجه با نتایج
تحقیقات بارانی و همکاران( ،)Barani et al.,2010سوتیرز و همکاران( ،)Souitaris et al.,2007هانیگ(،)Hoing,2004
مصحف( ،)Moshaf, 2005وسپر( ،)Vesper, 1991داگالس و شفرد( )Douglas & Shepherd, 1999و رابینسون و
همکاران( )Robinson et al., 1991همخوانی دارد.
باید توجه کرد که نمرات پیرامون میانگین ،نشان از تعادل در جامعه مورد مطالعه دارد؛ درحالیکه تنها عده کمی به کارآفرینی
اشتغال دارند و بنظر میرسد این موضوع به سیاستهای توسعه کارآفرینی دولت مانند ایجاد زمینه(شرایط اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی) و حمایت قانونی از کارآفرینی و تولید مرتبط باشد.
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تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود و رفتار
سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لیال صمدپور

شهرک1
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کد مقاله47110 :

چکـیده
تشخیص فرصتهای مناسب سرمایهگذاری و انجام سرمایهگذاریهای کارا از عوامل اثرگذار در بهبود عملکرد شرکتها،
افزایش ثروت سهامداران و دستیابی به رشد مستمر و باثبات اقتصادی در سطح کالن است .ازاینرو ،شناسایی تعیینکننده
های سرمایهگذاری کارا بسیار مهم و ضروری میباشد .در این راستا ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازده حقوق صاحبان
سهام بر رابطه بین مدیریت سود و رفتار سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته
است .برای این منظور ،چهار فرضیه تدوین و از دادههای  704شرکت فعال در بورس در دوره زمانی بین سالهای 7911
تا  7911برای آزمون آنها استفاده گردیده است .در نهایت ،الگوی پژوهش با رهیافت دادههای تابلویی و روش حداقل
مربعات معمولی برآورد شده که نتایج نشان داد مدیریت سود واقعی و تعهدی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد .بهعالوه ،بازده حقوق صاحبان سهام این تأثیر را در جهت
افزایشی تعدیل نموده است.

واژگـان کلـیدی :رفتار سرمایهگذاری ،مدیریت سود واقعی ،مدیریت سود تعهدی و بازده حقوق صاحبان سهام.

 -7دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرق ،گروه مدیریت مالی ،ایران
l.samadpour@yahoo.com
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تحلیل رفتار سرمایهگذاری میتواند به بهبود مدیریت ،افزایش ثروت سرمایهگذاران و تصمیمگیری آگاهانه کمک نماید.
بهنحویکه مدیران شرکتها با شناخت عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و بهکارگیری آنها در رسیدن به سطح سرمایهگذاری بهینه
میتوانند نهایت بازدهی را ایجاد کنند (وردی .)1114 ،7منظور از کارایی سرمایهگذاری نیز شناسایی ،تأمین مالی و اجرای پروژههای
با ارزش فعلی خالص مثبت است و ناکارایی سرمایهگذاری نیز گذر از فرصتهای سرمایهگذاری با خالص ارزش فعلی مثبت
(سرمایهگذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایهگذاری بیشتر از حد) است (بیدل و همکاران،1
 .)1111لذا با توجه به این که بازارهای ناکارا دارای نواقصی هستند که میتواند سطح سرمایهگذاری بهینه شرکت را تحت تأثیر قرار
دهد و در نهایت ،به فرآیند بیش سرمایهگذاری و یا کم سرمایهگذاری منتهی شود ،شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایهگذاری
شرکتها بسیار مهم و ضروری است .از سویی ،هرچند مخارج سرمایهای در موفقیت شرکتها سهم و باارزشی دارد و میزان این
مخارج بیانگر وضعیت شرکت در آینده است .اما ،این گونه تصمیمات اغلب تعهدات مالی عمدهای ایجاد میکند که با خط مشیها و
سیاستهای بلندمدت سازمانها و تصمیمات مدیر درباره نوع و میزان مدیریت سود در ارتباط میباشد (مشایخ و همکاران.)7917 ،
بنابراین ،مدیریت سود یکی از موضوعات بحثبرانگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری و یکی از عوامل مهم و مورد توجه
سرمایهگذران در تصمیمگیری است که میتواند بر رفتار سرمایهگذاری شرکت تأثیر بگذارد.
از طرف دیگر ،بازده حقوق صاحبان سهام میزان کارایی شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را نشان میدهد و از آن
به عنوان مهمترین معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف یاد میشود که نتایج برخی از مطالعات خارجی نشان داده از
طریق اثرگذاری بر مدیریت سود میتواند بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها تأثیرات متفاوتی بگذارد (رعیت و همکاران .)7914 ،لذا ،با
توجه به این که جستجوی نگارندگان نشان داد بررسی رابطه مدیریت سود و رفتار سرمایهگذاری شرکتها با توجه به نقش میانجی
بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سابقه ندارد ،تحقیق حاضر سعی نمود این
موضوع را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره  7911-7911بررسی و تعیین نماید .در ادامه ،این
مقاله چنین سازماندهی شده که ابتدا مبانی نظری موضوع بیان و پیشینه تجربی تحقیق مرور شده است .سپس ،روششناسی
تحقیق معرفی و مدل تحقیق با رهیافت دادههای ترکیبی و به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است .آنگاه ،نتایج برآوردی
مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان ،با توجه به جمعبندی بهعمل آمده چند توصیه سیاستی پیشنهاد شده است.

 -2ادبیات موضوع
سرمایهگذاری سودآور ،نبض حیات شرکتهاست و ارزش آنها تابعی از ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی است که خود به
شدت از سرمایهگذاریهای شرکت متأثر میشود (مرادی و احمدی .)7911 ،در سطح کالن نیز سرمایهگذاری از مهمترین اجزای
تقاضای کل است که در رشد اقتصادی کشورها نقش تعیینکنندهای دارد .بنابراین ،بررسی رفتار سرمایهگذاری در سطح خرد و
کالن از موضوعات مهم و مورد توجه مدیران شرکتها و سیاستگذاران اقتصادی است و در این بین ،شناسایی عوامل موثر بر
سرمایهگذاری میتواند به ارائه الگویی مناسب برای تبیین و توضیح رفتار سرمایهگذاری کمک شایان توجهی نماید (پورحیدری و
همکاران.)7911 ،
از سویی ،سود 9یکی از اصلیترین عناصر صورتهای مالی شرکتهاست که معیار مهمی برای ارزیابی کارایی عملکرد مدیران،
تداوم فعالیت آنها و بازنگری در ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی محسوب میشود .همچنین ،شاخص خوبی برای بازده
سهام و پیشبینی جریانهای نقدی آتی شرکت است .لیکن ،از آنجا که تهیه صورتهای مالی برعهده مدیریت واحد تجاری است،
تحلیلگران مالی معتقدند مدیران میتوانند از دو طریق دستکاری در اقالم تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی به مدیرت سود
بپردازند (اسکات )1111 ،0که تحقیقات تجربی مختلف مانند لیو و همکاران ،)1117( 5لینهارس و همکاران ،)1171( 4جولیو و یوک1
( ،)1174رمضان )1171( 1و مک نیکولر و استابن )1111( 1نشان دادهاند این اقدام میتواند رفتار سرمایهگذاری شرکت را تغییر دهد.
زیرا ،اگر چه مدیران از طریق مدیریت سود سعی دارند تصویر مطلوبتری از واحد تجاری به سرمایهگذاران نشان دهند و ادعا می-
کنند این اطالعات بر تصمیمهای داخلی شرکت از جمله تصمیمهای سرمایهگذاری آنها تأثیر ندارد .اما ،به دالیلی مانند خوشبینی
بیش از حد یا بیاطالعی از ارائه نادرست اطالعات ،مدیران به روند رشد به نادرست ارائه شده اعتقاد پیدا میکنند و بر اساس آن
1 Verdi
2. Biddle et al
3. Earnings
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تصمیم میگیرند .همچنین ،ممکن است تصمیمگیرندگان داخلی شرکت ،وضعیت واقعی شرکت را درک کرده و به منظور بهبود
عملکرد ناخوشایند آن ،با رویکرد ریسکپذیری باال اقدام به بیشسرمایهگذاری نمایند (مک نیکولز و استابن .)1111 ،در واقع ،برخی
از نواقص بازار سرمایه مانند عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی باعث میشود کلیه پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت
انجام نشود (کمسرمایهگذاری) و کلیه پروژههای با ارزش فعلی خالص منفی رد نشود (بیشسرمایهگذاری) (بیدل و هیالری،7
 .)1114از طرف دیگر ،لیو و همکاران ( )1117نشان دادند رفتار سرمایهگذاری شرکتهایی که مدیریت سود دارند ،بسته به سطح
بازده حقوق صاحبان سهام 1میتواند متغیر باشد .به این معنا که یک رابطه معکوس بین مدیریت سود و سرمایهگذاری شرکتها
وجود دارد که با افزایش حقوق صاحبان سهام فراتر از سطح آستانه خاص ،از منفی به مثبت تغییر مییابد .همچنین ،آنها دریافتند
سطح حقوق صاحبان سهام با تأثیر بر نحوه مدیریت سود (دستکاریهای در اقالم واقعی و تعهدی بهطور مشترک یا بهطور
جایگزین) میتواند رفتار سرمایهگذاری شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد (لیو و همکاران.)1117 ،

 -3پیشینه پژوهش
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پرتوی و همکاران ( )7011تأثیر جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران را بررسی کردهاند .در این پژوهش از مدلهای اقتصادسنجی ،رهیافت پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته جهت بررسی
تأثیر جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری استفاده شده که نتایج نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری بیش
از حد و ناکافی دارد.
رضازاده و همکاران ( )7911تأثیر سوگیری در پیشبینی سود مدیریت بر رفتار سرمایهگذاری را در نمونهای آماری شامل 755
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  7915تا  7914مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داد سوگیری در
پیشبینی سود مدیریت بر رفتار سرمایهگذاری شرکت تأثیر منفی دارد.
صالحی و همکاران ( )7911رابطه دو بعد محافظهکاری بر متغیرهای رفتار سرمایهگذاری و بازدهی آتی شرکت را با استفاده از
اطالعات  717شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردهاند .نتایج نشان داد ،محافظهکاری شرطی منجر به
کاهش تمایالت سرمایهگذاری شرکتها میشود ،در حالی که محافظهکاری غیرشرطی ،شرکتها را به سرمایهگذاری بیشتر ترغیب
میکند .در بررسی رابطه محافظهکاری و بازدهی آتی مشخص شد ،بین محافظهکاری شرطی (غیرشرطی) و بازدهی آتی شرکتها
رابطه منفی (مثبت) و معنی داری وجود دارد .لذا ،به طور کلی نتایج نشان داد ،انواع محافظهکاری میتواند بر رفتار و میزان
سرمایهگذاری و بازدهی شرکتها اثرگذار باشد.
حسنی و اکبری ( )7911نقش ناکارآیی سرمایهگذاری و محدودیتهای مالی بر وقوع مدیریت سود در  141شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی  7911تا  7919بررسی کردهاند .در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از روش
رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شد که نتایج نشان داد مدیریت سود بهطور معنیدار و مثبتی تحت تأثیر تصمیمات ناکارای
سرمایهگذاری قرار دارد .این در حالی است که محدودیتهای مالی اثر معنیداری بر مدیریت سود ندارد.
رعیت و همکاران ( )7914تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام بر مدیریت سود و وجه نقد نگهداری شده در  719شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای  7910-7911بررسی کردهاند .یافتههای این پژوهش نشان داد بین بازده
حقوق صاحبان سهام با مدیریت سود و وجه نقد نگهداری شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
خدادادی و نوروزی ( )7915تأثیر قیمتگذاری نادرست سهام بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها و تأثیر محدودیت مالی بر این
رابطه را در نمونهای آماری شامل  719شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره  7915الی  7919مورد بررسی
قرار دادهاند .نتایج نشان داد قیمتگذاری نادرست سهام بر رفتار سرمایهگذاری مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما میزان
محدودیت مالی بر رابطه قیمتگذاری نادرست و سرمایهگذاری تأثیر معناداری ندارد .همچنین ،نتایج نشان داد نظریه ارضای
سهامداران میتواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد .به این معنا که مدیران در تصمیمات سرمایهگذاری به دنبال
ارضای سهامداران در کوتاهمدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.
برادران حسنزاده و تقیزاده خانقاه ( )7915تأثیر هزینههای نمایندگی بر رفتار سرمایهگذاری  771شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از الگوی دادههای ترکیبی بررسی کردهاند .نتایج نشان داد هزینههای نمایندگی موجب
انحراف از رفتار سرمایهگذاری مطلوب میشوند .بدین ترتیب با افزایش هزینههای نمایندگی مشکالت مربوط به سرمایهگذاری
بیشتر از حد و کمتر از حد تشدید میشود و تصمیمات سرمایهگذاری شرکت تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین ،نتایج نشان داد
شدت تأثیر هزینههای نمایندگی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای بیشسرمایهگذار متفاوت از شرکتهای کم سرمایهگذار است.
تهرانی و رهنمای فالورجانی ( )7919عوامل اثرگذار بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها را شناسایی و آنها را به عوامل مالی و
بنیادی تفکیک کرده است .سپس ،با استفاده از روش مدلسازی علی ،روابط میان متغیرهای مدل سرمایهگذاری شرکتی ،استخراج و
1. Biddle & Hilary
)2. Return on Equity (ROE
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در نهایت ،مدل به وسیله شبکه عصبی آزمون شده است .در این پژوهش از دادههای شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار
تهران در دوره  1ساله منتهی به  11اسفند  7911استفاده شده است به نحوی که دادههای  5سال ابتدایی برای تأیید و یادگیری و
 9سال پایانی برای آزمون مدل مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج مؤید توانایی بیش از  41درصد مدل ،در پیشبینی رفتار
سرمایهگذاری شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است.
پورحیدری و همکاران ( )7911تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایهگذاری تعداد  49شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  7911تا  7911را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین جریان غیرعادی
وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ،و هزینههای غیرعادی اختیاری با سرمایهگذاری ناکارا ،رابطه معناداری وجود دارد.
مشایخ و همکاران ( )7917تأثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را
در دوره زمانی بین سالهای  7911تا  7911با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و به روش پنل دیتا بررسی کردهاند .یافتههای
پژوهش نشان داد در شرکتهای با مدیریت سود جسورانه ،فرصتهای سرمایهگذاری در دورههای آتی افزایش مییابد .همچنین،
شرکتهایی که از رویههای مدیریت سود جسورانه استفاده میکنند ،سطح سرمایهگذاری بیشتری دارند و برای تأمین منابع مالی
مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بیشتر از تأمین مالی خارجی استفاده میکنند.
مرادی و احمدی ( )7911به بررسی عوامل موثر بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها در نمونهای آماری شامل  17شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  11-14پرداختهاند .نتایج نشان داد فقط متغیر جریانهای نقد عملیاتی با تغییرات
مخارج سرمایهای رابطه معناداری دارد.
عباسی و ابراهیمزاده رحیملو ( )7911عوامل تأثیرگذار بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها در نمونهای آماری شامل  711شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  7917-7911مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج رگرسیون نشان داد که
جریان نقدی ،نسبت  qتوبین ،سود تقسیمی ،سود اعالم شده و تغییرات بدهی بر رفتار سرمایهگذاری تأثیر معنی داری دارد؛ اما نرخ
رشد درآمدها و تغییرات سرمایه تأثیر معنی داری بر رفتار سرمایهگذاری ندارد.
از مطالعات خارجی مرتبط با موضوع نیز به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
لیو و همکاران )1117( 7رابطه بین فعالیتهای مدیریت سود واقعی و تعهدی و رفتار سرمایهگذاری شرکتها را با توجه به حد
آستانهای بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای چینی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داد بسته به میزان بازده حقوق
صاحبان سهام ،مدیریت سود میتواند به بیش یا کم سرمایهگذاری منجر شود .به این صورت که مدیریت سود با سرمایهگذاری
شرکتها رابطه منفی دارد .اما ،افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از حد آستانه خاص ،این رابطه منفی را به مثبت تغییر میدهد.
همچنین ،سطح بازده حقوق صاحبان سهام بر دستکاری مشترک یا جایگزینی اقالم واقعی و تعهدی برای تأثیرگذاری بر رفتار
سرمایهگذاری شرکتها تأثیر معناداری دارد.
حبیب و حسن )1117( 1با استفاده از یک نمونه بزرگ از دادههای شرکتها در ایاالت متحده آمریکا به بررسی رابطه استراتژی
تجاری و کارایی سرمایهگذاری پرداختهاند .نتایج نشان داد استراتژی تجاری از نوع جستجوگر سبب ناکارایی سرمایهگذاری و
استراتژی تجاری از نوع مدافع سبب کارایی سرمایهگذاری میشود.
لینهارس و همکاران )1171( 9با استفاده از رگرسیون لجستیک به بررسی رابطه مدیریت سود و کارایی سرمایهگذاری در
شرکتهای برزیلی در دوره زمانی  7114تا  1171پرداختهاند .یافتهها نشان داد مدیریت سود با سطح سرمایهگذاری رابطه مثبت
دارد .بهعبارتی ،هرچه سطح مدیریت سود باالتر باشد ،احتمال انحراف شرکت از سطح ایدهآل سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
الی و همکاران ( )1171در مقالهای تحت عنوان ویژگیهای مدیریت و کارایی سرمایهگذاری شرکتها به بررسی رابطه میان
ویژگیهای تیمهای عالیرتبه مدیریتی و کارایی سرمایهگذاری شرکتها پرداختهاند .آنها دریافتند که شرکتهایی با تیمهای
مدیریتی بهتر و مشهورتر بهطور منفی با ناکارآمدی سرمایهگذاری بیش از حد و عدم سرمایهگذاری در ارتباط هستند .عالوهبر این،
ویژگیهای تیمهای مدیریتی تکمیلکننده اثر مثبت کیفیت گزارشگری مالی بر بازده سرمایهگذاری هستند .همچنین ویژگیهای
تیمهای مدیریتی بهتر میتواند تحریفهای ناشی از سرمایهگذاری بیش از حد و عدم سرمایهگذاری را کاهش دهد.
چن و همکاران ( )1171به بررسی تأثیر تحلیلگران مالی بر اثربخشی تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها پرداختهاند .نتایج نشان
داد در شرکتهایی با بیش سرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری ،افزایش کیفیت پیشبینی موجب افزایش اثربخشی سرمایهگذاریها
میشود .همچنین ،این تأثیر برای شرکتهایی با عدم تقارن اطالعاتی باال و ساختار مالکیت نهادی پایینتر نیز همین گونه است.
الرا و همکاران ( )1174تأثیر محافظهکاری حسابداری بر کارایی سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داد که
شرکتهای محافظهکار ،سرمایهگذاری بیشتری دارند و بدهی بیشتری را برای کاهش سرمایهگذاری کمتر از حد منتشر میکنند و
چنین کاهشی برای شرکتهای با عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است .همچنین محافظهکاری حسابداری با کاهش
سرمایهگذاری بیشتر از حد مرتبط است.
1. Liu et al
2. Habib & Hasan
3. Linhares et al
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 -4روششناسی پژوهش
این تحقیق دنبال بررسی تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود و رفتار سرمایهگذاری در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای این منظور چهار فرضیه به شرح زیر تدوین شده که عبارتند از:
 .7مدیریت سود واقعی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
 .1مدیریت سود تعهدی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
 .9بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
 .0بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود تعهدی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
7
بهمنظور آزمون فرضیههای فوق از تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،رهیافت دادههای ترکیبی  ،روش حداقل مربعات معمولی
تعمیمیافته 1و نرم افزار ایویوز 9استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است که از این بین تعداد  704شرکت به شرح زیر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است.

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 2

جولیو و یوک ( )1174با بررسی رابطه مدیریت سود و تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها نشان دادند بین مدیریت سود و
حساسیت سرمایهگذاری نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری رابطه مقعر وجود دارد .یعنی؛ تأثیر حاشیهای مدیریت سود بر کارایی
سرمایهگذاری با میزان مدیریت سود کاهش مییابد .بهعبارتی ،تشدید مدیریت سود باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری نمیشود و
میزان متوسطی از مدیریت سود به بهبود تصمیمات سرمایهگذاری شرکت کمک میکند.
گودمن و همکاران ( )1170تأثیر دقت پیشبینی سود بر تصمیمات سرمایهگذاری را مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج نشان داد
که دقت پیشبینی سود با بازدهی اعالم خبر تحصیل ،تغییرات عملکرد پس از تحصیل و کارایی سرمایهگذاری در مخارج
سرمایهای ،رابطه مثبت و همچنین با کاهش ارزش سرقفلی و خروج سهامداران اصلی پس از تحصیل (معیارهای کیفیت تصمیمات
سرمایهگذاری در سهام سایر شرکتها) رابطه منفی دارد.
رمضان ( )1171اثر مدیریت سود بر رفتار سرمایهگذاری در شرکتها در کشور اردن را بررسی و نتیجه گرفت شرکتهای با
رفتار جسورانه در مدیریت سود در دوره بعد از مدیریت سود به بیشسرمایهگذاری دچار میشوند .بهعالوه ،شرکتها در دوره بعد از
مدیریت سود ،حساسیت کمتری به جریانهای نقد داخلی و حساسیت بیشتری به جریانهای نقد خارجی نشان میدهند .یعنی؛
شرکتهای با رویه جسورانه در مدیریت سود بیشتر به دنبال تأمین مالی خارجی هستند و از مدیریت سود به عنوان ابزاری برای
افزایش توانایی شرکت در دسترسی به منابع مالی خارجی استفاده میکنند.
مک نیکولر و استابن ( )1111تأثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها را در نمونه بزرگی از شرکتهای دولتی در
طی دوره  7111-1111بررسی کردهاند و نتایج نشان دادند در شرکتهایی که دستکاری سود میشود تصمیمات نادرست سرمایه-
گذاری بهطور معناداری افزایش مییابد .بهعبارتی ،مدیریت سود که عمدتاً با هدف تأثیرگذاری بر افراد خارج از شرکت انجام می-
شود ،بر تصمیمات داخلی نیز تأثیر میگذارد.
مرور پیشینه پژوهش نشان داد اگرچه تأثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در مطالعات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است .اما ،بررسی نقش بازده حقوق صاحبان سهام در رابطه بین مدیریت سود و
رفتار سرمایهگذاری شرکتها مغفول مانده است .این در صورتی است که لیو و همکاران ( )1117با استفاده از دادههای تجربی
شرکتهای چینی نشان دادند بازده حقوق صاحبان سهام میتواند رابطه بین فعالیتهای مدیریت سود و رفتار سرمایهگذاری
شرکتها را تغییر دهد.

جدول .1انتخاب نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک

ردیف
7
1
9
0
5

شرح
تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده بورسی
تعداد شرکتهایی که دادههای آنان در دسترس است و تداوم فعالیت داشتهاند
تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آن  71/11است
تعداد شرکتهای سرمایه گذاری ،بیمه ،لیزینگ ،بانکها و ...
تعداد شرکتهایی که در دوره پژوهش دارای اطالعات ناقص یا پرت بودند
شرکتهای باقی مانده در نمونه آماری تحقیق

تعداد
111
911
999
19
770
704

1. Panel Data
)2. generalized least squares (GLS
3. Eviews10
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دادههای مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق ،از بانکهای اطالعاتی «تدبیرپرداز» و «رهآورد نوین» استخراج شده است.
درصورت ناقص بودن دادههای بانکهای اطالعاتی مذکور ،به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانهی سازمان بورس اوراق بهادار و
سایت اینترنتی مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی -سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردیده است .پس از جمعآوری
دادههای مورد نیاز ،باید ابزار مناسب برای محاسبه و تجزیه و تحلیل دادهها انتخاب شود که در این تحقیق از نرم افزارهای Excel
و  Eviews10برای این منظور استفاده شده است .البته ،در جمعآوری دادهها به روایی ابزارهای گردآوری نیز توجه شده است.
زیرا ،از بانکهای اطالعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شده که قابل
اعتماد است .بنابراین ،ابزارها به خوبی واقعیتها را نشان میدهند و این به معنای روایی ابزارهای گردآوری دادهها است

 -1-4ارائه مدل
در پژوهش حاضر بهمنظور برآورد پارامترهای مؤثر در بررسی تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود و
رفتار نمایندگی از مدل زیر استفاده شده است:
𝑡𝑖ABI𝑖,𝑡 = β0 + β1 REM𝑖𝑡 + β2 AEM𝑖𝑡 + β3 AEM𝑖𝑡 ∗ ROE𝑖𝑡 + β4 REM𝑖𝑡 ∗ ROE𝑖𝑡 + β5 Q 𝑖𝑡 + β6 CFO
)+ β7 Lev𝑖𝑡 + β8 Size𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (1

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)43 :بهمن  ،0311جلد 2

در رابطه باال:
 Iیک تابع شاخص است که وقتی شرط در پرانتز برآورده میشود ،برابر  7و در غیر این صورت برابر  1است.
 𝑥𝑖,𝑡−1مجموعهای از متغیرهای کنترل است .سایر توضیحات به شرح زیر است:
متغیر وابسته:
رفتار سرمایهگذاری ( :)ABIدر این تحقیق تفاوت سطح سرمایهگذاری واقعی و پیشبینیشده شرکت به عنوان شاخص رفتار
سرمایهگذاری با استفاده از مدل پیشبینی سرمایهگذاری ریچاردسون ( )1114که توسط ژین و همکاران )1111( 1نیز مورد استفاده
قرار گرفته به شرح زیر محاسبه میشود.
INV𝑖,𝑡 = α0 + α1 Growth𝑖,𝑡−1 + α2 Lev𝑖,𝑡−1 + α3 Cash𝑖,𝑡−1 + α4 Age𝑖,𝑡−1 + α5 Size𝑖,𝑡−1
𝑡+ α6 Ret 𝑖,𝑡−1 + α7 INV𝑖,𝑡−1 + ε𝑖,
)(2
̂ 𝑖,𝑡 = α
INV
̂0 + α
̂Growth
̂Lev
̂Cash
̂Age
̂Size
1
𝑖,𝑡−1 + α
2
𝑖,𝑡−1 + α
3
𝑖,𝑡−1 + α
4
𝑖,𝑡−1 + α
5
𝑖,𝑡−1
+α
̂Ret
̂INV
)(3
6
𝑖,𝑡−1 + α
7
𝑡𝑖,𝑡−1 + ε𝑖,
𝑡̂ 𝑖,
ABI𝑖,𝑡 = INV𝑖,𝑡 − INV
)(4

که در روابط باال:
 INVi,n-1سطح سرمایهگذاری شرکت  iدر سال  t-1است که به عنوان پول نقد پرداختشده برای خرید و ساخت داراییهای
ثابت ،داراییهای نامشهود ،و سایر داراییهای بلند مدت محاسبه میشود ،که توسط میانگین داراییهای کل مقیاس بندی میشود؛
 Growthi,n-1نشاندهنده فرصتهای رشد شرکت  iدر سال  t-1است که با نرخ رشد درآمد عملیاتی اندازهگیری میشود؛
 Levi,n-1نسبت بدهیها به داراییها شرکت  iدر سال  t-1است که ریسکهای مالی انجامشده توسط شرکتها را نشان می-
دهد؛
 Cashi,n-1داراییهای نقدی شرکت  iدر سال  t-1را نشان میدهد که برابر است با وجه نقد و معادل وجه نقد به مجموع
داراییهای شرکت؛
 Agei,n-1نشاندهنده سن شرکت  iدر سال  t-1است و برابر با لگاریتم طبیعی سن شرکت از تاریخ تأسیس است ؛
 Size i,n-1اندازه شرکت  iدر سال  t-1است که توسط لگاریتم طبیعی کل داراییها در پایان سال به دست میآید؛
 Ret i,n-1نشاندهنده بازده ساالنه سهام است؛
 iنشان دهنده شرکت است؛
 tسال را نشان میدهد؛
 α1, α2, ....ضرایب مربوط به متغیرهای باال را نشان میدهد؛
 𝜀𝑖,𝑡−1عبارت جز اخالل را نشان میدهد.
متغیرهای مستقل:
1
مدیریت سود واقعی ( )REMنمایانگر جریان نقد اختیاری حاصل از عملیات شرکت است که از طریق نسخه اصالح شده
مدل روچودهری ( )1114اندازهگیری میشود.
1 Richardson
2. Real Earning Management
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مدیریت سود تعهدی )AEM( 1نمایانگر اقالم تعهدی اختیاری شرکت است که از مدل کوتاری و همکاران ( )1115برای
اندازهگیری آن استفاده میشود.
متغیر میانجی:
بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEاست
Net Income
Shareholders Equity

= ROE

 -2-4آمار توصیفی متغیرها
آمار توصیفی به تلخیص ،توصیف و توضیح ویژگیهای مهم دادهها میپردازد که نتایج آن برای متغیرهای تحقیق حاضر در
جدول  1ارائه شده است.
متغیرها
ABI
REM
AEM
ROE
Q
CFO
LEV
SIZE

مشاهدات
7111
7111
7111
7111
7111
7111
7111
7111

جدول  .2نتایج آمار توصیفی؛ منبع :یافتههای پژوهش
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
میانه
میانگین
71/719
-1/179
7/419
7/710
7/117
1/511
-1/197
1/141
-1/111
1/175
1/190
-1/911
1/797
1/175
1/117
7/570
1/711
1/911
1/911
1/017
70/410
1/101
70/410
7/119
7/471
1/491
-1/047
1/711
1/711
1/774
7/401
1/147
1/199
1/457
1/471
71/101
71/517
71/517
70/994
70/041

چولگی
4/714
-1/711
1/541
-7/119
4/911
1/011
7/101
1/417

کشیدگی
47/114
0/941
1/114
79/514
51/115
0/114
79/111
0/111
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در رابطه باال:
 :ROEبازده حقوق صاحبان سهام
 :Net Incomeسود خالص
 :Shareholders Equityمیانگین حقوق صاحبان سهام
در این رابطه بازده محاسبه شده ،مربوط به تمام منابع متعلق به سهامداران است .بنابراین ،بازده حقوق صاحبان سهام عالوهبر
سرمایه شرکت ،منابع حاصل از سودهای تقسیم نشده (سود انباشته) ،نسبتهای مالی و سایر اندوختهها را نیز در بر میگیرد.
به سبب آن که تمامی داراییهای یک بنگاه اقتصادی ،توسط منابع سهامداران تعیین نشده است ،بازده داراییها نیز نشان-
دهنده بازده ایجاد شده برای سهامداران نیست .در واقع برای تعیین بازده سهامداران میباید بخشی از منابعی را که برای تأمین
داراییها بهکار رفته از بازده داراییها کسر شود.
متغیرهای کنترل:
 Qمقدار کیو توبین که شاخص اندازهگیری عملکرد مالی شرکت است
 CFOجریانهای نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر کل داراییها.
 Levاهرم مالی است و حاصل تقسیم کل بدهی بر کل داراییها.
 SIZEاندازه شرکت است که به عنوان لگاریتم طبیعی کل دارایی ها تعریف شده است.

با توجه به آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق و نزدیک به هم بودن میانگین و میانه در بیشتر متغیرها ،میتوان نتیجه گرفت
کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردارند .افزون بر این ،آماره انحراف معیار نیز به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها نشان داد
متغیرهای مستقل و وابسته از توزیع نرمال برخوردارند.

 -3-4برآورد مدل
در این پژوهش ،پایایی متغیرهای پژوهش با آزمون لوین ،لین و چو مورد بررسی قرار گرفت .زیرا اگر متغیرهای پژوهش پایا
نباشند؛ رگرسیون کاذب تشکیل خواهد شد .نتایج آزمون مذکور در این تحقیق به شرح جدول  9نشان داد تمامی متغیرها در سطح
اطمینان  11درصد پایا بوده و احتمال تشکیل رگرسیون کاذب منتفی است.

1. Accrual Earning Management
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همچنین ،قبل از برازش مدل الزم است
آزمون چاو و هاسمن انجام شود که فرضیات
آنها به صورت زیر است (افالطونی:)7919 ،
 :H0روش دادههای تلفیقی
 :H1روش دادههای ترکیبی
نتایج آزمون چاو در جدول  0ارائه داده شده
که از عدم تأیید فرض  H0حکایت دارد.
بهعبارتی ،الگوی دادههای ترکیبی ارجح است.

جدول  .3نتایج آزمون پایایی متغیرها؛ منبع :یافتههای پژوهش
سطح خطا
آماره لوین ،لین و چو
نماد
1/111
-11/111
ABI
1/111
-71/091
REM
1/111
-15/774
AEM
1/111
-11/571
ROE
1/111
-1/191
Q
1/111
-1/154
CFO
1/111
-71/110
LEV
1/111
-70/111
SIZE

جدول  .4-4نتایج آزمون  Fلیمر ؛ منبع :یافتههای پژوهش
نتیجه
سطح خطا
آماره
روش دادههای ترکیبی
1/111
7/991
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برای انتخاب بین الگوی دادههای ترکیبی با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی ،آزمون هاسمن انجام شده که نتایج آن به شرح
جدول  5نشان داد فرضیه  H0رد و باید از روش اثرات ثابت استفاده گردد.
جدول  .5-4نتایج آزمون هاسمن ؛ منبع :یافتههای پژوهش
نتیجه
سطح خطا
آماره
روش اثرات ثابت
1/111
71/151

همچنین ،از روش حداقل مربعات معمولی تعمیمیافته برای آزمون فرضیههای تحقیق استفاده شده که نتایج تخمین مدل در
جدول  4-0ارائه شده است.
جدول  .6-4نتایج تخمین مدل ؛ منبع :یافتههای پژوهش
𝑡𝑖ABI𝑖,𝑡 = β0 + β1 REM𝑖𝑡 + β2 AEM𝑖𝑡 + β3 AEM𝑖𝑡 ∗ ROE𝑖𝑡 + β4 REM𝑖𝑡 ∗ ROE𝑖𝑡 + β5 Q 𝑖𝑡 + β6 CFO
𝑡𝑖𝜀 + β7 Lev𝑖𝑡 + β8 Size𝑖𝑡 +
متغیر وابسته :رفتار سرمایهگذاری
متغیرهای توضیحی

نماد

عرض از مبداء
مدیریت سود واقعی
مدیریت سود تعهدی
بازده حقوق صاحبان سهام × مدیریت سود تعهدی
بازده حقوق صاحبان سهام × مدیریت سود واقعی
کیو توبین
جریان نقدینگی عملیاتی
اهرم مالی
اندازه شرکت

C

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آمارهی دوربین-واتسون
آماره F
احتمال آماره F

𝑡𝑖REM
𝑡𝑖AEM
𝑡𝑖AEM𝑖𝑡 ∗ ROE
𝑡𝑖REM𝑖𝑡 ∗ ROE
𝑡𝑖Q
𝑡𝑖CFO
𝑡𝑖Lev
𝑡𝑖Size

ضرایب

آماره z

سطح معناداری

Coefficient

z-Statistic

Prob

1/719
1/157
1/094
1/411
1/017
-1/114
1/110
-1/117
1/171

0/015
0/109
5/471
5/111
0/117
-1/199
7/111
-71/115
1/951

1/111
1/117
1/111
1/111
1/119
1/199
1/147
1/111
1/111

R-squared
Adjusted R-squared
Durbin–Watson statistic
F-Statistic
)Prob(F-statistic

1/914
1/911
1/114
9/111
1/111

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  4-0و آماره  Fبدست آمده ( )9/111و سطح خطای آن ( ،)1/111میتوان ادعا کرد
الگوی تحقیق در سطح اطمینان  11درصد از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین ،ضریب تعیین تعدیل شده  R2که خوبی
برازش مدل را اندازهگیری مینماید و عددی بین  1و  7است به میزان  1/911به دست آمده که بر اساس آن میتوان گفت مجموع
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متغیرهای مستقل و کنترل تحقیق قریب به  91درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .بهعالوه ،مقدار آماره دوربین
واتسون ( 1)/114نشان داد خودهمبستگی مرتبه اول میان باقیماندههای الگو وجود ندارد .نتایج حاصل از بررسی فرضیههای
تحقیق نیز به شرح زیر است:
نتایج آزمون فرضیه اول
 :H0مدیریت سود واقعی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد.
 :H1مدیریت سود واقعی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
نتایج آزمون فرضیه اول به شرح جدول  4-0نشان داد متغیر مدیریت سود واقعی با ضریب  1/157بر رفتار سرمایهگذاری
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین ،فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان
 11درصد پذیرفته شد .زیرا ،میزان  Probضریب متغیر مذکور کمتر از  )10117( 1017است.

نتایج آزمون فرضیه سوم
 :H0بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد.
 :H1بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم به شرح جدول  4-0نشان داد متغیر بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب  1/411رابطه بین مدیریت
سود واقعی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مثبت تعدیل میکند .بنابراین،
فرضیه سوم در سطح اطمینان  11درصد پذیرفته شد .زیرا ،میزان  Probضریب متغیر مذکور کمتر از  )10111( 1017است.
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نتایج آزمون فرضیه دوم
 :H0مدیریت سود تعهدی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد.
 :H1مدیریت سود تعهدی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم به شرح جدول  4-0نشان داد متغیر مدیریت سود تعهدی با ضریب  1/094بر رفتار سرمایهگذاری
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین ،فرضیه دوم در سطح اطمینان 11
درصد پذیرفته شد .زیرا ،میزان  Probضریب متغیر مذکور کمتر از  )10117( 1017است.

نتایج آزمون فرضیه چهارم
 :H0بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود تعهدی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری ندارد.
 :H1بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود تعهدی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
نتایج آزمون فرضیه چهارم به شرح جدول  4-0نشان داد متغیر بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب  1/017رابطه بین مدیریت
سود تعهدی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مثبت تعدیل میکند.
بنابراین ،فرضیه چهارم تحقیق در سطح اطمینان  11درصد پذیرفته شد .زیرا ،میزان  Probضریب متغیر مذکور کمتر از 1017
( )10119است.

 -5بحث و بررسی نتایج
در فرضیه اول ،تأثیر مدیریت سود واقعی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
شد که با توجه به نتایج برآوردی میتوان ادعا کرد مدیریت سود واقعی در سطح خطای  7درصد بر رفتار سرمایهگذاری تأثیر مثبت
و معناداری دارد .این نتیجه مطابق با مبانی نظری تحقیق و با توجه به نتایج مطالعات لیو و همکاران ( ،)1117ژانگ ( )1171و
پورحیدری و همکاران ( )7911چنین قابل توجیه است که مدیران شرکتها به علت مواجهه با موشکافی بیشتر حسابرسان و
قانونگذاران ،گاهی مدیریت سود واقعی را بر مدیریت سود تعهدی ترجیح میدهند که تشخیص آن سختتر است .اما ،این اقدام
هرچند با هدف نشان دادن تصویر مطلوبتر از واحد تجاری به سرمایهگذاران انجام میشود .ولی ،تصمیمهای داخلی شرکت را
تحت تأثیر قرار میدهد .از جمله ،امکان دارد تصمیمگیرندگان داخلی شرکت بنا به دالیلی از جمله خوشبینی بیش از حد یا بی-
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اطالعی از ارائه نادرست اطالعات ،به غلط به روند روبه رشد ارائه شده اعتقاد پیدا کنند و بر اساس آن تصمیمهای سرمایهگذاری را
اتخاذ کنند .یا حتی اگر تصمیمگیرندگان داخلی شرکت ،وضعیت واقعی شرکت را درک کنند به منظور بهبود عملکرد ناخوشایند با
رویکرد ریسکپذیری باال به بیش سرمایهگذاری روی بیاورند .بنابراین ،مدیریت سود واقعی ناشی از برخی از نواقص بازار سرمایه
مانند عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها تأثیر گذاشته و به بیش یا کم سرمایهگذاری
منتهی شده است .به این مفهوم که نه همه پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت انجام و (کم سرمایهگذاری) و نه همه پروژههای
با ارزش فعلی خالص منفی رد شده است (بیش سرمایهگذاری).
در فرضیه دوم ،تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
شد که با توجه به نتایج برآوردی میتوان ادعا کرد مدیریت سود تعهدی در سطح خطای  7درصد بر رفتار سرمایهگذاری تأثیر مثبت
و معناداری دارد .این نتیجه مطابق مبانی نظری تحقیق و با توجه به نتایج مطالعات لیو و همکاران ( )1117و نمازی و غالمی
( )7919چنین قابل توجیه است که مدیریت سود واقعی به طور کلی پرهزینه است .زیرا مستلزم تغییر اجرای معامالت واقعی است و
برای ارزش بلندمدت شرکتها پیامدهای اقتصادی واقعی دارد .عالوهبر این ،فعالیتهای مدیریت سود واقعی ،جریانهای نقدی را
تحتتأثیر قرار داده و مستقیماً بر سرمایهگذاریها تأثیر میگذارد .بنابراین ،احتمال کمتری دارد که شرکتها در فعالیتهای مدیریت
واقعی سود مشارکت کنند و به منظور برآورده ساختن انتظارات بیشتر به مدیریت سود تعهدی روی میآورند .اما این اقدام
شرکتهای مواجه با بازده ضعیف ناشی از سرمایهگذاریهای قبلی که بهمنظور پوشاندن عملکرد ضعیف خود ،سود خود را
اغراقآمیز ارائه میکنند ،به تحریف رشد مورد انتظار افراد ناآگاه منجر میگردد و شرکتها را به سمتی سوق میدهد که با
سرمایهگذاری بیش از حد تالش نمایند انتظارات بازار سرمایه را برآورده نموده یا به اهداف مرتبط با پاداش خود دست یابند .ضمناً
ضریب این متغیر از مدیریت سود واقعی بزرگتر است.
در فرضیه سوم ،تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده که با توجه به نتایج برآوردی میتوان ادعا کرد بازده حقوق صاحبان سهام در سطح
خطای  7درصد تأثیر مثبت مدیریت سود واقعی بر رفتار سرمایهگذاری را افزایش داده که مطابق مبانی نظری تحقیق و با توجه به
نتایج مطالعات لیو و همکاران ( )1117و رعیت و همکاران ( )7914این نتیجه چنین قابل توجیه است که بین مدیران و سهامداران
تضادی بالقوه وجود دارد و از آنجا که هر دو گروه عقالیی رفتار میکنند و عقالیی بودن نیز با منفعتطلبی شخصی بهمعنای
فرصتطلبی برابر است .از سویی ،مدیران -نه مالکان -اکثر تصمیمات شرکت را میگیرند ،لذا تضاد منافع بین دو طرف باعث می-
شود تصمیمات مدیران لزوماً با خواستهها و آرزوهای سهامداران منطبق نباشد .بنابراین ،با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام که از
شاخصهای ارزیابی عملکرد محسوب میشود ،اعتماد به نفس مدیران به علت برآورده کردن انتظارات سهامداران افزایش یافته و با
افزایش مدیریت سود واقعی سعی میکنند به اهداف مرتبط با پاداش خود دست یابند و منفعت و سود خود را افزایش دهند که این
افزایش مدیریت سود واقعی همانگونه که در بحث و بررسی فرضیه اول مطرح شد به تغییر رفتار سرمایهگذاری و انجام سرمایه-
گذاری بیش از حد منجر شده است.
در فرضیه چهارم ،تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین مدیریت سود تعهدی و رفتار سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده که با توجه به نتایج برآوردی میتوان ادعا کرد بازده حقوق صاحبان سهام در سطح
خطای  7درصد تأثیر مثبت مدیریت سود تعهدی بر رفتار سرمایهگذاری را افزایش داده است .زیرا ،همانگونه که در تحلیل فرضیه
سوم آمد بین مدیران و سهامداران تضادی بالقوه وجود دارد و از آنجا که مدیران -نه مالکان -اکثر تصمیمات شرکت را میگیرند،
این تضاد منافع باعث شده مدیران با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ،به مدیریت سود تعهدی بیشتر روی بیاورند تا به اهداف
مرتبط با خویش و کسب سود و منفعت بیشتر دست پیدا کنند که این افزایش مدیریت سود به تغییر رفتار سرمایهگذاری و انجام
سرمایهگذاری بیش از حد منجر شده است .البته ،ضریب بزرگتر این متغیر نشان داد تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین
مدیریت سود تعهدی و رفتار سرمایهگذاری بیشتر از تأثیر آن بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و رفتار سرمایهگذاری است که می-
تواند از استفاده بیشتر از مدیریت سود تعهدی ناشی شود.
لذا با توجه به نتایج باال:
.7
.1

.9
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به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود شناخت خود از بازار سرمایه از جمله اثر مدیریت سود واقعی بر رفتار سرمایه-
گذاری را بیشتر نمایند تا به اخذ تصمیمهای سرمایهگذاری مناسبتر منجر شود و ثروت آنها بیشینه گردد.
به مراجع استانداردگذار پیشنهاد میشود شرکتها را به افشای اطالعات مربوط بیشتری ملزم نمایند تا رفتار
فرصتطلبانه مدیریت مانند مدیریت سود محدود شده و کارایی سرمایهگذاری افزایش یابد .بدیهی است در این
صورت ،عملکرد شرکتها بهبود یافته و موجبات رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم میگردد.
به قانونگذاران و تدوینکنندگان سیاستهای مالی پیشنهاد میشود مدیران شرکتهایی که به مسائل اخالقی و
رفتاری توجه بیشتری دارند مورد حمایت و تشویق قرار گیرند تا انگیزه برای مدیریت سود کاهش یابد و به
تصمیمات سرمایهگذاری کار منجر شود.

به تحقیقات آتی نیز پیشنهاد میگردد به بررسی اثر دیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد بر رابطه بین مدیریت سود و رفتار
سرمایهگذاری بپردازند.
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.4

افالطونی ،عباس .)7919( .تجزیه و تحلیل آماری با  EViewsدر تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی .تهران ،انتشارات
ترمه ،چاپ اول.
برادران حسنزاده ،رسول و تقیزاده خانقاه ،وحید .)7915( .تأثیر هزینههای نمایندگی بر رفتار سرمایهگذاری .پژوهشهای
حسابداری مالی و حسابرسی ،دوره  ،1شماره  ،91صص .791-711
پرتوی ،پارسا ،.صراف ،فاطمه و بشارتپور ،فاطمه .)7011( .تأثیر جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایهگذاری با استفاده از
رگرسیون گشتاورهای تعمیمیافته پانلی .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ،دوره  ،79شماره  ،51صص .99-50
پورحیدری ،امید ،.رحمانی ،علی و غالمی ،رضا .)7911( .بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایهگذاری .پیشرفت-
های حسابداری ،دوره  ،5شماره  ،7صص .55-15
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