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چکـیده
هدف پژوهش :هدف پژوهش ،بررسی نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و
ریسک پذیری مدیر عامل شرکت میباشد.
روششناسی پژوهش :جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان  114شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،طی دورة زمانی  1931تا  1933میباشد .از نرم افزارهای استتا  11و ایویوز  11به منظور تجزیه و
تحلیلهای مورد نظر استفاده شده است.
یافتههای پژوهش :نتایج نشان داد که استقالل ،اندازه و تخصص کمیته حسابرسی ،تاثیرمعناداری بر ریسک پذیری مدیر
عامل ندارد .همچنین سایر نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد در نهایت
نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل ،اندازه و تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل
تأثیر معناداری ندارد.
بحث و نتیجه گیری :بر مبنای فرضیه نمایندگی ،یک کمیته حسابرسی فعال ،میتواند نقش بسیار تاثیرگذاری در پیاده
سازی درست و دقیقِ شاخصهای حاکمیت شرکتی و به دنبال آن ارتقای ارزش و عملكرد شرکت ،از طریق ارتقای کیفیت
اطالعات ،ایفا کند .اما با توجه به این مسئله مهم که تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهینه از یک کمیته حسابرسی استاندارد
و اثرگذار در ایران ،فاصله زیادی در پیش است .همچنین بر مبنای نظریه بر مبنای «نظریه پلكانهای باالتر» مدیران
مدیرعامل ،افكار و ارزشهای خود را تا حد زیادی در یک شرکت منعكس میکنند.

واژگـان کلـیدی :ریسک پذیری مدیر عامل ،تمرکز مالكیت ،کمیته حسابرسی.

 -1استادیار حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشگاه ،غیر انتفاعی،پرندک،ایران (نویسنده مسئول) mkz.mohamadi@gmail.com
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روشهای متقلبانه و غیرشفاف از موضوعات اصلی در اقتصادهای در حال توسعه است؛ زیرا بنگاههای اقتصادی در این کشورها
از کمبود منابع انسانی متخصص مرتبط با جنبههای حسابداری ،مالی و سایر ابعاد حاکمیتی رنج میبرند (واویرو .)1111 ،1خان و
همكاران )1111( 1اظهار داشتند که عملكردهای حسابرسی شرکت ،مسئول نظارت و کنترل خطاها ،کالهبرداریها و اطالعات
گمراهکننده و آشكار کردن حقیقت میباشد .در این بین« ،کمیته حسابرسی »9یكی از کمیتههای مهم هیئت مدیره شرکتها
محسوب میشود که متشكل از اعضای خبره در حسابداری و امور مالی میباشد و بر فعالیتهای مالی شرکتها و شیوههای افشای
آنها نظارت میکنند (جاوید و همكاران .)1111 ،0مطالعات قبلی با تمرکز بر ادراکات نمایندگی ،این ایده را بررسی کرد که کمیته-
های حسابرسی موثر راهی سودمند برای بهبود گزارشگری مالی شرکتها میباشند (کریشنان 1114 ،4و هویتاش و همكاران،1
 .)1113محققان معتقدند وجود کمیته حسابرسی که تحت نظارت افراد مستقل و حرفهای است به افشای اطالعات حسابداری
شرکت کمک میکند .عامل مهم دوم ،ریسکپذیری مدیرعامل میباشد .بر اساس تئوری ذینفعان ،هرچه نوسان یا ریسک یک
شرکت بیشتر باشد ،ارزیابی دقیق ارزش شرکت برای سرمایهگذاران دشوارتر است .از این نظر ،مدیران میتوانند ریسک شرکتهای
مطبوع خود را از طریق افزایش افشای داوطلبانه (مانند افشای اطالعات محیطی) به منظور برآوردن نیازهای اطالعاتی ذینفعان
کاهش دهند .عالوه بر این ،از مدیران انتظار میرود که شرکت را با رفتار اخالقی و مسئولیتپذیری اجتماعی باال اداره کنند.
بنابراین ،شناسایی عوامل مؤثر بر منافع ذینفعان ضروری است .در واقع ،میتوان استدالل کرد که شرکتهایی با عملكرد مسئولیت
اجتمای بیشتر و بهتر ،خود را از دیگران متمایز میکنند (رضایی و همكاران .)1111 ،تمرکز مالكیت در مناطق ،کشورها و شرکتها
متفاوت است ،بی پاسخ باقی مانده است .دو خط فكری اصلی وجود دارد که ممكن است بر میزان تمرکز مالكیت در کشورها و
قوانین و فرهنگ آنها تأثیر بگذارد (هولدرنس .)1111 ،1یكی از یافتهها این بود که سطح قانونی که از سرمایهگذاران در شرکتهای
دولتی حمایت میکند ،با میزان تمرکز مالكیت رابطه منفی دارد (الپورتا و همكاران .)1331 ،1با این حال ،هولدرنس ( )1111تردید
داشت که عامل سطح کشور بر تمرکز مالكیت تأثیر معناداری داشته باشد .اگرچه حمایت قانونی بر شكلدهی ساختار مالكیت تأثیر
دارد ،او معتقد بود که قانون و تمرکز مالكیت غیرقابل پیشبینی هستند .با این حال ،دمستز و ویاللونگا )1111( 3بر این باور بودند
که میزان پراکنده یا متمرکز بودن در تناسب برای شرکت هایی است که در آنها فعالیت می کنند .این ساختارها در بین شرکتها به
دلیل تفاوت در شرایطی است که آنها با آن مواجه هستند؛ بهویژه در مورد صرفهجویی در مقیاس ،مقررات و ثبات شرکتها .اگر این
ساختارها نتایج بازارهای بدون نقص برای کنترل بودند ،هر گونه رابطه سیستماتیک بین عملكرد شرکت و ساختار مالكیت را حذف
می کردند .بک و همكاران )1119( 11همچنین معتقد بودند که حمایت قانونی نقش اساسی در شكل گیری تمرکز مالكیت دارد .با
توجه به مطالب عنوان شده ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده تمرکز مالكیت در رابطه بین کمیته حسابرسی و
ریسک پذیری مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران همراه با ارائه راهبردهای کاربردی به
منظور رفع خالءهای موجود پرداخته شده است.

 -2مبانی نطری و پیشینه پژوهش
با استفاده از روشهای نظری ،تئوری نمایندگی ارتباط بین مدیران و نمایندگان را منعكس میسازد که این مسئله میتواند
تحت تأثیر اطالعات نامتقارن و افزایش هزینههای نمایندگی باشد .در نتیجه این ارتباط ،کمیته حسابرسی ،ابزاری ارزشمند برای
کاهش هزینههای نمایندگی قلمداد میشود؛ متعاقب این مسئله ،تشكیل یک کمیته حسابرسی مستقل میتواند به عنوان روشی
تاثیرگذار به منظور کاهش اطالعات نامتقارن بین مدیران و نمایندگان در نظر گرفته شود .بعالوه ،این نظریه همچنین رفتارهای
مبتنی بر منافع شخصی مدیر را از طریق مكانیسمهای جامع حاکمیت شرکتی در قالب کمیته حسابرسی و سایر کمیتههای هیئت
مدیره تعدیل مینماید .از سوی دیگر ،شرکتهای دارای تمرکز مالكیت باال با مشكالت نمایندگی ارتباط مثبتی دارند و این مسئله
را میتوان با کمک یک کمیته حسابرسی مستقل و ماهر نیز حل نمود (جاوید و همكاران .)1111 ،امروزه به دلیل عدم اطمینان
پیرامون سازمان در دنیای کسب و کار ،ریسکپذیری مدیریتی برای شرکتها اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است (بوئی و
همكاران .)1111 1هاسكیسون و همكاران )1111( 1بیان میدارند که فعالیتهای مبتنی بر ریسک مدیران ،مزیت رقابتی یک
سازمان را افزایش می دهد .تئوری پلكان باالتر ،یک پایه نظری قابل توجه به منظور تحقیق در مورد ویژگیهای مدیران ارشد
شرکت در تعیین انتخاب استراتژیک و نتیجه سازمانی فراهم کرده است .بوئی و همكاران (  )1111بیان میدارند که انتخابهای
مخاطرهآمیز استراتژیک ،در تصمیمگیری مهم هستند زیرا بر عملكرد اقتصادی ،رشد و بقای یک سازمان تأثیر میگذارند.
1 . Waweru
2 . Khan et al
3 . Audit committee
4 . Javeed et al
5 . Krishnan
6 . Hoitash et al
7. Holderness
8. La Porta et al
9. Demsetz and Villalonga
10. Beck et al
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مدیرعامل ،تصمیمگیرنده مرکزی است که بر تیم مدیریت ارشد تسلط دارد و سیاستهای شرکت و نتیجه سازمانی را تعیین میکند.
موفقترین مدیران ،ریسک پذیرتر آنها هستند .بونازی و اسالم )1111( 9بیان داشتند که مدیر عامل با کمک مشوقها میتواند
فعالیتهای کارگزاران را کنترل کرده و رفتارهای منافع شخصی را کاهش دهد .بنابراین ،به منظور به حداقل رساندن چنین
رفتارهایی در میان عوامل با توسعه کمیتههای حسابرسی مستقل یا سایر کمیتههای هیئت مدیره ،نیاز به ایجاد مكانیزم حاکمیت
شرکتی قوی وجود دارد .کمیته حسابرسی یک رویكرد ارزشمند برای به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن بین مالكان و مدیریت
است زیرا یک کمیته حسابرسی متمرکز بر اقدامات شفاف سازمان متمرکز است ،که به نوبه خود باعث ایجاد اطمینان بین مالكان و
مدیران میشود .ابتكار مهم برای تشكیل کمیته حسابرسی به عنوان کمیته فرعی هیئت مدیره در گزارش اسمیت که در سال
 1119در انگلستان منتشر شد مورد بحث قرار گرفت .عنوان شده است که کمیته حسابرسی مسئول انجام حسابرسیهای مستقل و
نظارت بر حسابرسان داخلی و خارجی برای شفافیت است .کمیته حسابرسی همچنین مطابق با قوانین و مقررات سازمان،
استانداردهای حسابداری ،قوانین مالی و غیره ،درست و منصفانه بودن کلیه فعالیتهای حسابرسی انجام شده توسط حسابرس
داخلی را تضمین میکند .عالوه بر این ،کمیته حسابرسی برای حسابرس خارجی به عنوان تضمینی برای استقالل آنها میباشد.
تمرکز مالكیت به مقررات بخش ،اندازه شرکت و ریسک بستگی دارد .در عین حال ،تغییر در پارادایم سرمایه گذاران ،از نمایندگی
منفعل ،به عنوان تامین کنندگان سرمایه ،به عواملی که قادر به تأثیرگذاری بر مدیریت کسب و کار و فرآیند تصمیم گیری هستند،
اهمیت مطالعه ساختار مالكیت در ادبیات مالی را افزایش داده است (پاندا و کومار .)1111 ،1آثاری که حول این موضوع ایجاد شده
اند به مجموعه ای از عوامل تعیین کننده اشاره دارند یا در مطالعات گنجانده شده اند که در سطوح مختلف جمع شده اند :عوامل
خاص در سطوح یک کشور و عوامل ویژه در سطح شرکتی (ریس و پینتو .)1111 ، 1سطوح مختلف تمرکز مالكیت می تواند
مدیریت شرکت را انعطاف پذیرتر کرده و به سرعت به یک محیط در حال تغییر پاسخ دهد .با این حال ،تنوع در حاکمیت شرکتی و
نحوه مفهوم سازی حاکمیت شرکتی هنوز به شدت مورد بحث است (القاداسی و عابدین .)1111 ، 9تجربه ممكن است میزان زیان
واقعی یا درک شده مرتبط با ریسک را کاهش دهد .اثر تجربه غالب است و باید بین سن مدیرعامل و ریسکپذیری همبستگی
مثبت وجود داشته باشد (سیمسک .)1111 ،0استین -پرلی و ساس )1111( 4بیان میدارند که ریسکپذیری شامل انجام اقدامات
کارآفرینانه و در عین حال سرمایه گذاری عمده در منابع قابل توجه است .این اقدامات در فضای نامطمئن و بدون درک کامل نتیجه
این حرکات رخ میدهد.ساختار مالكیت به طور کلی نقشی در به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن در بازارهای سرمایه بین افراد
خارجی و خودی دارد .دلیل این امر آنست که ساختار مالكیت یک رویكرد ضروری برای به حداقل رساندن هزینه های نمایندگی از
طریق مشارکت مدیریت در مالكیت سهام است .بنابراین ،سهامداران بزرگ که دارای قدرت هستند ،انگیزههایی برای مدیریت و به
منظور کار موثر و کارآمد فراهم میکنند .تمرکز مالكیت به نسبت سهامداران بزرگ اشاره دارد و این سهامداران عالقه مند به
افزایش ثروت خود هستند .تمرکز مالكیت یک وسیله ضروری است زیرا میتواند از فعالیتهای غیرقانونی یا سو استفاده سهامداران
جزئی جلوگیری نماید (جاوید و همكاران .)1111 ،با توجه به مباحث مطرح شده ،مسئله پژوهش حاضر بر این مبنا شكل میگیرد
که در زمینه اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران تشكیل کمیته حسابرسی به دالیل مختلف بسیار مهم است .به عنوان مثال،
بنگاههای اقتصادی در حال توسعه از کمبود منابع انسانی ماهر به دلیل کمبود اعضای ماهر که دارای تجربه و تخصص مربوط به
امور حسابداری و مالی و سایر مسائل حاکمیت هستند ،رنج میبرند .همچنین ،اقتصادهایی نظیر ایران با مشكالت متعددی از جمله
ضعف بازارهای سهام ،شرایط نامتعادل اقتصادی ،ضعف رویه های قانونی و حمایت ها و مداخالت دولت روبرو هستند .مضاف بر
این مسائل ،شیوه های حسابرسی انجام شده در اقتصادهای در حال توسعه غیرقابل اعتماد است زیرا اکثر شرکت های این کشورها
دارای ساختار مالكیت خانوادگی هستند که می تواند نمایندگیها را تحت تأثیر قرار دهد .بر همین مبنا ،اقتصادهای نه چندان قوی
مانند ایران با مالكیت متمرکز باالتر همراه هستند که منجر به مشكل نمایندگی می شود .بنابراین ،پژوهش حاضر به بررسی ارتباط
بین کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل خواهد پرداخت تا بدین سوال پاسخ دهیم که آیا کمیته حسابرسی بر ریسک
پذیری مدیر عامل با نق ش تعدیل کننده تمرکز مالكیت ایفای نقش نمایند یا خیر؟ و در صورت تایید تاثیرگذاری این عوامل ،میزان
و شدت تاثیرگذاری آنها تا چه میزان و به چه صورتی خواهد بود؟

 -1-2پیشینههای داخلی
علی نژاد طیبی ( )1011پژوهشی با عنوان «تاثیر کارائی کمیته حسابرسی بر گزارشگری مالی و ارزش شرکت» انجام داد .این
پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ( 1930– 1931شرکت) میپردازد .نتایج حاصل نشان داد بین اندازه کمیته حسابرس ،استقالل
کمی ته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با ارزش شرکت رابطه وجود دارد .همچنین بین اندازه کمیته حسابرس ،استقالل
کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.

1. Panda and Kumar
2. Reis & Pinto
3. Al Qadasi and Abidin
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نكویی زاده و همكاران ( )1933پژوهشی با عنوان «تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملكرد
مالی؛ نقش ویژگیهای گزارشگری مالی شرکت» انجام دادند .با استفاده از روش حذف سیستماتیک ،تعداد  131شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سالهای  1914تا  1931مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان
میدهد که ویژگی سطح کیفیت حسابرسی باالتر با کاهش اثر منفی شرایط بحرانی سبب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر
ارزش و عملكرد مالی شرکت میشود .همچنین ،ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی باالتر نیز با کاهش تاثیر منفی شرایط
بحرانی تنها موجب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر عملكرد مالی شرکت ندارند.
آزاد مقدم و همكاران ( )1933پژوهشی با عنوان «تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت :نقش مالكیت خانوادگی»
انجام دادند .با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع  111شرکت (1110سال – شرکت) که از این تعداد  91شرکت دارای
مالكیت خانوادگی و  101شرکت باقیمانده دارای مالكیت غیر خانوادگی بودند ،جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان
نمونه انتخاب شد .نتایج نشان می دهد که اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد .اندازه
کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.استقالل کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی
تاثیر معناداری دارد .تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.
طالب نیا و همكاران ( )1933پژوهشی با عنوان « ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت در شرایط رقابت بازار» انجام
دادند .در راستای بررسی این موضوع ،فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشكل از  111شرکت طی دوره زمانی 1931
لغایت  1931و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین قدرت
مدیرعامل و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین ،رقابت پذیری باال (پایین) تاثیر مثبت (منفی) و معناداری بر ارتباط
بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت دارد.دانش افزایی :رقابت در بازار محصول نقش پررنگی را در تصمیم گیری مدیران ایفا می
نماید .به طور خاص ،رقابت پذیری باالتر بازار انگیزهای برای مدیران قدرتمند ایجاد میكند تا از قدرت خود در راستای افزایش
ارزش شرکت استفاده کنند.
رحیمی و فروغی ( )1931پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر مكانیزمهای کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش
شرکت» انجام دادند .در این بررسی قدرت مدیرعامل با استفاده از سه معیار دوره تصدی مدیرعامل ،دوگانگی نقش مدیرعامل و
استقالل هیئت مدیره و ارزش شرکت با نسبت کیو توبین اندازهگیری شدهاست .مكانیزمهای کنترلی به دو دسته مكانیزم درونی و
بیرونی تقسیم میشو ند .از حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول به ترتیب به عنوان معیاری جهت سنجش کنترل درونی و
بیرونی استفاده شده است .برای آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است .نمونه مورد مطالعه
متشكل از  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1931تا  1931است .یافتههای حاصل از آزمون
فرضیههای پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت را
تقویت میکنند.
صفرپور و همكاران ( )1931پژوهشی با عنوان «ارتباط بین قدرت مدیرعامل ،ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران» انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش متشكل از کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است
و با در نظر گرفتن محدودیت هایی 111 ،شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین
ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی ،استقالل و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی ،استقالل و اندازه با
کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

 -3-2پیشینههای خارجی
شاتناوی و همكاران )1111( 1پژوهشی با عنوان « کمیته حسابرسی و عملكرد مالی در اردن :اثر تعدیل کننده تمرکز مالكیت »
انجام دادند .هدف اصلی ای ن مطالعه بررسی اثر تعدیل کننده تمرکز مالكیت بین اثربخشی کمیته حسابرسی و حسابداری و عملكرد
مبتنی بر بازار در اردن است .این مطالعه از داده های به دست آمده از  111مشاهدات ساالنه شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار امان در بخش های صنعتی و خدماتی از سال  1113تا  1111استفاده کرد .نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت میتواند
به طور مثبت رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و حقوق صاحبان سهام و همچنین بازده دارایی را تعدیل کند .با این حال،
تمرکز مالكیت نمیتواند اثر اثربخشی کمیته حسابرسی را بر کیوتوبین تعدیل کند .به طور کلی ،فرضیهها از نظر حقوق صاحبان
سهام و همچنین بازده دارایی پذیرفته میشوند در حالی که از نظر کیوتوبین رد میشوند .تمرکز مالكیت تنها میتواند اثربخشی
کمیته حسابرسی را بر بازده دارایی تعدیل کند.
لیو و همكاران )1111( 1پژوهشی با عنوان «قدرت مدیر عامل و مدل عملكرد شرکت بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها» انجام
دادند .در طراحی مدل ،عملكرد شرکت به عنوان متغیر وابسته ،قدرت مدیرعامل و استراتژی نوآوری شرکت ها و تمرکز مالكیت به
1 . Shatnawi et al
2 . Liu et al
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 -3فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :استقالل کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم :اندازه کمیته کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :تمرکز مالكیت بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
فرضیه ششم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
فرضیه هفتم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
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عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد ،سپس برای ایجاد یک مدل رگرسیون از نرم افزار پردازش داده استفاده شد .از طریق
آزمون مدل ،مشخص شد که بین قدرت مدیر عامل و عملكرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد و استراتژی نوآوری شرکت میتواند
در این رابطه نقش واسطه ای داشته باشد در حالی که تمرکز مالكیت می تواند نقش تعدیل کننده را بازی کند .این مقاله تحقیقات
مربوط به عملكرد شرکت را بیشتر بهبود می بخشد و از اهمیت خاصی برای این کار برخوردار است.
کشتا و همكاران )1111(1پژوهشی با عنوان «مشخصات کمیته حسابرسی و عملكرد شرکت :شواهدی از بخش بیمه در
بحرین» انجام دادند .در این مطالعه از مدل های سه پنلی با متغیر وابسته متفاوت برای هر یک استفاده شده است .نتایج این
مطالعه از نظر آماری رابطه منفی معناداری بین جلسات کمیته حسابرسی و عملكرد را نشان داد .اندازه کمیته حسابرسی ،استقالل
کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی ارتباط معناداری با عملكرد شرکت های بیمه مندرج در بورس سهام بحرین ندارد.
ناشیر و گوپتا )1111( 1پژوهشی با عنوان «تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت در هند» انجام دادند .این مطالعه با استفاده از
روش گشتاورهای تعمیم یافته بر روی نمونه بزرگی از  11191مشاهده سال صورت گرفت .نتایج نشان میدهد که مالكیت متمرکز
هزینههای نمایندگی را کاهش می دهد زیرا سهامداران فعاالنه مدیریت شرکت را کنترل می کنند ،در نتیجه منجر به عملكرد بهتر
شرکت می شوند.
فانگ و همكاران )1111( 9پژوهشی با عنوان «تأثیر قدرت مدیر عامل و قدرت هیئت مدیره بر عملكرد بانک در چین» انجام
دادند .این مطالعه بیشتر تجزیه و تحلیل می کند که آیا تأثیر مثبت قدرت مدیر عامل بر عملكرد به طور منفی توسط قدرت هیئت
مدیره تعدیل می شود یا خیر .نمونه شامل دادههای سه نوع اصلی بانک چینی برای سالهای  1111تا  1111است .نتایج نشان می
دهد که قدرت ساختاری مدیرعامل به طور قابل توجهی سودآوری کلی بانک ،توانایی ریسک پذیری و کیفیت وام دهی را بهبود می
بخشد ،قدرت مالكیت مدیر عامل به طور قابل توجهی کیفیت وام دهی بانک را افزایش می دهد و قدرت کارشناسی مدیر عامل به
طور قابل توجهی سودآوری کلی و سهامداران بانک را افزایش می دهد .یک هیئت مدیره قوی تر ،اثرات سودمند قدرت ساختاری
مدیرعامل بر کیفیت وام دهی بانک ،قدرت مالكیت مدیرعامل بر سودآوری سهامداران ،و قدرت کارشناسی مدیر عامل بر وام دهی
را کاهش می دهد.

 -4تببین و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
نوع متغیر

عالمت اختصاری

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

ریسک پذیری مدیرعامل

CEO Risktaking

در این پژوهش از معیار به شرح زیر برای اندازهگیری ریسک-
پذیری استفاده میگردد SD-OC :دومین معیار ریسکپذیری،
انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی برای دوره چهارساله  tتا
 t-3است (ایمهوف و سیوی .)1110 ،این متغیر به صورت
مستقیم از بخش جریان های نقدی عملیاتی صورت جریان وجوه
نقد شرکت قابل استخراج است.

متغیر مستقل

معادل التین

متغیر وابسته

تعریف و چگونگی محاسبه

در مدل تجربی

CEORT i,t

عالمت اختصاری
در مدل تجربی

1 . Qeshta et al
2 . Nashier & Gupta
3 . Fang et al
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کمیته حسابرسی

Audit
Commitee

در این پژوهش از سه معیار به منظور سنجش کارایی کمیته
حسابرسی استفاده می کنیم:
(استقالل کمیته حسابرسی) :برابر است با درصد اعضای مستقل
در کمینة حسابرسی عضو مستقل بر اساس بند یک ماده 1
منشور کمیته حسابرسی.
(تخصص مالی کمیته حسابرسی) :برابر است با درصد اعضای
دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی.
( اندازه کمیته حسابرسی) :برابر است با تعداد اعضای حاضر در
کمیته حسابرسی کمیته حسابرسی طبق بند  1ماده  4منشور
کمیته از سه تا پنج عضو با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره
تشكیل می گردد (سازمان بورس اوراق بهادار تهران.)1931 ،

متغیرهای تعدیلگر

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

تمرکز مالكیت

Ownership
Concentration

متغیرهای کنترلی

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

اندازه شرکت

Frim Size

از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها در پایان سال مالی
محاسبه می گردد.

اهرم مالی

Leverage

گردش دارایی

Asset
Turnover

دارایی های ثابت

fixed assets

دارایی های نامشهود

intangible
asset

بازده داراییها

ROA

بازده حقوق صاحبان سهام

Return on
equit

ارزش بازاری و ارزش دفتری

market value
of equity and
the book
value

i,t

ACIND

ACEXPi,t
ACSIZE i,t

عالمت اختصاری
در مدل تجربی

با استفاده از شاخص هرفیندال -هیرشمن اندازه گیری میگردد.
این شاخص به شكل زیر محاسبه می شود:
𝑗𝑛
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𝐻𝐻𝐼 = ∑(𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸𝑖𝑗)2
𝑖=1

که در این رابطه :SHAREi,j :درصد سهام تحت تملک
سهامدار  iدر شرکت  jمی باشد .در این پژوهش ،درصد مالكیت
بزرگتر و مساوی  4درصد در محاسبه شاخص هرفیندال-
هیرشمن در نظر گرفته شده است .به هر میزان که این شاخص
بزرگتر باشد،بیانگر تمرکز بیشتر و حضور تعداد اندک سهامداران
عمده در ساختار مالكیت شرکت و برعكس این قضیه می باشد.

عالمت اختصاری
در مدل تجربی

بیانکننده سطح اهرم مالی است که بر اساس رابطه ذیل
محاسبهشده است (نیكومرام و همكاران.1939،
کل بدهیها

FMSIZE i,t

LEVi,t

= )اهرم مالی(LEV

کل داراییها
از طریق میزان فروش تقسیم بر دارایی های کل محاسبه می
گردد
از طریق اندازه گیری نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها
در سال مالی  tمحاسبه می شود.
از طریق اندازه گیری نسبت دارایی نامشهود به کل دارایی در
سال مالی  tمحاسبه می شود.
نرخ بازده داراییها است و از رابطه ذیل محاسبه می-
:)1939
همكاران،
و
گردد(نیكومرام
سود خالص
= )نرخ بازده دارایی(ROA
کل داراییها
نرخ بازده داراییها است و از رابطه ذیل محاسبه می-
:)1939
همكاران،
و
گردد(نیكومرام
)بازده حقوق صاحبان سهام(𝐸RO
سود خالص
ارزش بازارحقوق صاحبان سهام
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OWNC i,t

ASTOV i,t
TANGIi,t
INTANGIi,t

ROA i,t

ROE i,t

=

مجموع ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی کل تقسیم بر
کل دارایی ها می باشد.

𝑀𝑇𝐵 i,t

 -1-4مدل رگرسیونی پژوهش
با توجه به پژوهشهای لیسیک و همكاران ( ،)1111مدلهای رگرسیونی پژوهش به شكل زیر برآورد میشود:
مدل ( :)1استقالل کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

+ β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t + β7
INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

i,t

CEORT i,t = β0 + β1 ACIND

مدل ( :)1تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACEXPi,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t + β7
INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل ( :)9اندازه کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

+ β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t + β7
INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

i,t

CEORT i,t = β0 + β1 ACSIZE

مدل (: )0تمرکز مالكیت بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 OWNC i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t + β7
INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل (:)4
نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

مدل (:)1نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACEXP i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t + β10
ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

مدل (:)1نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACSIZE i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t + β10
ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

 -5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی به شمار می آید .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از شاخصهای توصیفی در
قسمت آمار توصیفی و آزمونهای آماری در قسمت آمار استنباطی استفاده خواهد گردید .پژوهش حاضر از نقطه نظر روش استنتاج،
از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد.پس از انتقال و پردازش در صفحه گسترده  ،Excel 2010بوسیله نرمافزار ایویوز  11و استتای
 11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران می باشد که از بین این شرکتها ،نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند .در خصوص شرایط نمونه باید
موارد زیر رعایت گردد:
 )1شرکت قبل از سال  1931در بورس پذیرفته شده باشد.
 )1سال مالی شرکت منتهی به  13اسفندماه هر سال باشد.
 )9شرکت طی دوره  1931تا  1933تغییر سال مالی نداده باشد.
 )0با توجه به نوع تحقیق ومتغیرهای مورد نیاز ،شرکت جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

CEORT i,t = β0 + β1 ACIND i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t + β10
ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

 -6آمار توصیفی
از بین شاخصهای مرکزی بیان شده میانگین ،مهمترین آنها محسوب میشود که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع
است .میانگین ،شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است .برای مثال میانگین متغیر اهرم مالی ،برابر با  1/441می-
باشد که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .میانه یكی دیگر از شاخصهای مرکزی
است .میانگین نسبت اهرم مالی ( 44درصد) نشان میدهد که شرکت-های نمونه در تامین مالی ،تامین مالی از طریق بدهی را به
تامین مالی از سهام نشان میدهند .همانگونه که در جدول ( )1-0مشاهده میشود میانگین متغیر اندازه شرکت ،برابر با  10.11می-
باشد که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .نكته مهمی که از مقایسه میانگین و
میانه متغیرها میتوان استدالل نمود ،وضعیت توزیع متغیرها و نرمال بودن نسبی آنها است .با توجه به اینكه مقادیر میانگین و میانه
متغیر ها به هم نزدیک هستند می توان چنین برداشت نمود که توزیع متغیرها به توزیع نرمال بسیار نزدیک است.
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جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

متغیر
ریسک پذیری مدیرعامل
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت کیوتوبین
گردش دارایی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده داراییها
داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود
تمرکز مالكیت
استقالل کمیته حسابرسی
تخصص مالی کمیته حسابرسی

نماد متغیر
CEORT
ACSIZE
SIZE
LEV
Tobin’s Q
ASTOV
MTB
ROE
ROA
TANGI
INTANGI
OWNC
ACIND
ACEXP

تعداد مشاهدات
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311

ماکزیمم
1
4
11.111
1.110
13.191
9.011
43.111
1.191
1.119
1.311
1.114
1.110
1
1

مینیمم
1
9
11.919
1.191
1.111
1.144
-10.111
-1.341
-1.411
1.111
1.111
1.111
1
1

میانگین
1.939
9.131
10.110
1.441
9.111
1.313
1.011
1.914
141
1.141
1.114
1.911
1.110
1.111

انحراف معیار
1.114
1.013
1.910
1.131
9.111
1.411
1.110
1.111
1.101
1.114
1.111
1.101
1.141
1.111

 -1-6آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
آزمون مانایی عمدتاً به منظور جلوگیری از رگرسیونهای کاذب انجام میگیرد .برای جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی
متغیرها مانا باشند .در غیر این صورت بایستی از تفاضل متغیرها که معموالً مانا هستند ،استفاده نمود .مانایی یا نامانایی یک سری
زمانی میت واند تأثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد .اگر متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل ،ناپایا باشند در عین حالی
که ممكن است هیچ رابطه منطقی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود نداشته باشد ضریب تعیین به دست آمده آن میتواند بسیار
باال باشد و باعث شود تا محقق استنباطهای نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها انجام دهد بنابراین استفاده از دادههای
نامانا میتواند منجر به رگرسیونهای کاذب شود.
جدول ( :)2آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیر
ریسک پذیری مدیرعامل
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت کیوتوبین
گردش دارایی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده داراییها
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
تمرکز مالكیت
استقالل کمیته حسابرسی
تخصص مالی کمیته حسابرسی

عالمت
CEORT
ACSIZE
SIZE
LEV
Tobin’s Q
ASTOV
MTB
ROE
ROA
TANGI
INTANGI
OWNC
ACIND
ACEXP

مقدار آماره لوین ،لین و چو
-3.11
-041
-1.11
-11.44
-1.11
-11.11
-10.11
-1.19
-0.11
-13.14
-1.19
-13.91
-14.19
-11.01

احتمال آماره لوین ،لین و چو
1.111
1.111
1.191
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

همانطور که از نتایج آزمون لیون ،لین وچاو مشخص است تمامی دادهها در سطح معناداری  4درصد پایا هستند.
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 -7تجزیه و تحلیل مدل آزمون فرضیههای پژوهش
جدول ( :)3نتایج آزمون  Fلیمیر و آزمون هاسمن

مدل 1
مدل2
مدل3
مدل4
مدل5

مدل7

ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن

1.13
11.11
1.11
11.19
1.13
13.11
1.11
11.91
1.13
13.11
1.13
31.10
1.31
11.39

()1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.11
1.111
1.111
1.111

تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی

نتایج آزمون لیمر که در جدول ( )9ارائه شده است ،نشان میدهد که احتمال آماره آزمون  Fلیمر کمتر از  4درصد میباشد و
لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده میشود .در آزمون هاسمن اگر احتمال آزمون کمتر از  1/14باشد از مدل اثرات ثابت
و اگر احتمال آزمون بیشتر از  1/14باشد از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده میشود .نتایج آزمون هاسمن نشان می-
دهد که احتمال آماره هاسمن کمتر از  1.14است لذا برای تخمین نهایی مدل باید از اثرات ثابت استفاده شود.

 -1-7نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
جدول ( :)4نتایج آزمون فرضیه اول (متغیر استقالل کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
استقالل کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACIND
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F
11139

ضریب()β
0.011
-1.1111
-1.14
-0.11
1.909
-1.113
1.011
1.011
-1.411
1.391

آماره()z
11.11
-1.10
-1.13
-14.13
31.11
-1.09
1.11
1.11
-1.11
1.11
معناداری ))Prob
1.111

معناداری ()Prob
1.111
1.314
1.111
1.111
1.111
1.149
1.019
1.110
1.110
1.111

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

مدل6

آزمون

آماره

معناداری

نتیجه

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )0-1ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر 11139.11
Probمحاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  4درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده
معناداری کل مدل است.ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی برابر با  -1.111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش ،1.314
که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛ لذا میتوان گفت که استقالل کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک پذیری
مدیر عامل ندارد.
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جدول ( :)5نتایج آزمون فرضیه دوم (متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
تخصص مالی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACEXP
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F

ضریب()β
0.090
1.111
-1.101
-0.11
1.909
-1.113
1.011
1.011
-1.413
1.111

آماره()z
11.14
1.11
-1.11
-14.11
31.10
-1.09
1.11
1.11
-1.11
1.14

معناداری()Prob
1.111
1.199
1.190
1.111
1.111
1.140
1.019
1.110
1.110
1.110

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

معناداری
))Prob
1.111

11914.34

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )4ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر 11914.34
Probمحاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  4درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده
معناداری کل مدل است.ضریب متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی برابر با  1.111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش
 ،1.199که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد که نشان میدهد تخصص مالی کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر زیسک
پذیری مدیر عامل ندارد.
جدول ( :)6نتایج آزمون فرضیه سوم (متغیر اندازه کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACSIZE
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F
11914

ضریب()β
0.910
1.191
-1.104
-0.11
1.909
-1.111
1.019
1.011
-1.414
1.110

آماره()z
3.01
1.11
-1.11
-14.11
31.11
-1.91
1.11
1.11
-1.31
1.31
معناداری ))Prob
1.111

معناداری()Prob
1.111
1.011
1.104
1.111
1.111
1.111
1.011
1.114
1.110
1.141

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )1ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر  Prob11914محاسبه
شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  4درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل مدل
است.ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی برابر با  1.191و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.011که بیشتر از پنج درصد
است ،معنی دار نمی باشد؛ که نشان میدهد اندازه کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد.
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جدول ( :)7نتایج آزمون فرضیه چهارم
نام متغیر
عرض از مبداء
تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
OWNC
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI

ضریب()β
0.414
-1.111
-1.101
-0.101
1.901
-1.111
1.041
1.019
-1.400
1.119

آماره F
11931

آماره()z
11.91
-1.09
-1.11
-14.11
31.01
-1.14
1.11
1.11
-1.31
1.31
معناداری ))Prob
1.111

معناداری()Prob
1.111
1.149
1.190
1.111
1.111
1.119
1.001
1.114
1.119
1.103

جدول ( :)8نتایج آزمون فرضیه پنجم (متغیر استقالل کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
استقالل کمیته حسابرسی
تمرکز مالكیت
استقالل کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACIND
OWNC
ACINDHHI
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI

آماره F
11911.01

ضریب()β
0.411
1.111
-1.119
-1.191
-1.141
-0.111
1.901
-1.111
1.031
1.011
-1.491
1.119

آماره()z
3.31
1.19
-1.41
-1.11
-1.10
-14.10
31.11
-1.11
1.11
1.13
-1.30
1.34
معناداری ))Prob
1.111

معناداری()Prob
1.111
1.133
1.111
1.301
1.114
1.111
1.111
1.133
1.011
1.131
1.119
1.141

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )1ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر  Prob 11931محاسبه
شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  4درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل مدل
است.ضریب متغیر تمرکز مالكیت برابر با  -1.111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.141که بیشتر از پنج درصد است،
معنی دار نمیباشد؛ لذا میتوان گفت که تمرکز مالكیت تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد.

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )1ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر 11911.01
Probمحاسبه شده که برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  4درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده
معناداری کل مدل است.ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.191و با توجه به سطح خطای مورد
پذیرش  ،1.301که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛ لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و
ریسک پذیری مدیر عامل تأثیر معناداری ندارد.
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جدول ( :)9نتایج آزمون فرضیه ششم (متغیر تخصص کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
تخصص کمیته حسابرسی
تمرکز مالكیت
تخصص کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده دارایی ها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود

نماد متغیرها
C
ACEXP
OWNC
ACEXPHHI
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI

ضریب()β
0.919
1.111
1.119
-1.014
-1.101
-0.119
1.901
-1.119
1.011
1.014
-1.410
1.131

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

آماره F
11031.11

سایر اطالعات

آماره()z
3.14
1.11
1.11
-1.19
-1.11
-14.11
33.14
-1.91
1.11
1.11
-9.11
1.33
معناداری ))Prob
1.111

معناداری()Prob
1.111
1.191
1.411
1.111
1.191
1.111
1.111
1.110
1.011
1.114
1.111
1.101

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )3ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره  Fبرابر Prob 11031.11
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  4درصد بوده ومعنادار می باشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر تخصص کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.014و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش
 ،1.111که بیشتر از پنج درصد است ،معنیدار نمیباشد؛ لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری
مدیر عامل تأثیر معناداری ندارد.
جدول ( :)11نتایج آزمون فرضیه هفتم(اندازه کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
اندازه کمیته حسابرسی
تمرکز مالكیت
اندازه کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACSUZE
OWNC
ACSUZEHHI
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI

آماره F
11013.10

ضریب()β
0.911
1.141
1.101
-1.114
-1.104
-0.101
1.901
-1.143
1.043
1.011
-1.401
1.111

آماره()z
1.11
1.00
1.14
-1.10
-1.31
-14.11
31.01
-1.10
1.11
1.1111
-9.11
1.31
معناداری ))Prob
1.111

معناداری()Prob
1.111
1.111
1.311
1.111
1.101
1.111
1.111
1.114
1.001
1.114
1.131
1.119

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )11ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره  Fبرابر Prob 11013.10
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  4درصد بوده ومعنادار می باشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل

مدل است.ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.114و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش ،1.111
که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل
تأثیر معناداری ندارد.
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 -8بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش
 -1پیشنهاد می شود کارگزاران و مدیران در سطوح قانونگذاری و نیز تدوین اصول حاکمیت شرکتی ،نسبت به تدوین و پیاده-
سازی قوانین حمایتی از کمیتههای حسابرسی به منظور اثرگذاری بیشتر آنها در تصمیمگیری-های شرکتها ،فعالیتهای مورد نظر
را صورت دهند.
 -1کمیته حسابرسی باید از زمینههایی که ممكن است باعث سوگیری در صورتهای مالی شود و انگیزهها یا فشارهایی که
میتواند منجر به چنین سوگیری شود ،آگاه باشد .آنها باید درباره ارزشهای اخالقی اصلی مسئولیت پذیر باشند ،و نگرش
چالشبرانگیزی را نسبت به اطالعات مالی ارائهشده داشته باشند؛ این نگرش در سازمان و مشاوران آن نفوذ کرده و پیامی قوی به
کسانی خواهد فرستاد که در صدد تقلب و دستكاری صورتهای مالی هستند.
 -9پیشنهاد میگردد ،قانونگذاران و کارگزاران سازمان بورس ،نسبت به ایجاد و پیادهسازی برنامههای حرفهای و مشاورهای
در راست ای توسعه آگاهی و دانش تخصصی مورد نیاز مالكان به منظور کمک به آنها در تصمیم گیری مالی بهینه تر ،اقدامات الزم
را انجام دهند.
 -0پیشنهاد میگردد مدیران و کارگزاران شرکتهای بورسی به منظور افزایش عملكرد شرکتهای خود ،نسبت به ایجاد
ترکیبی متناسب در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و تمرکز مالكیت مناسب ،اقدامات الزم را صورت دهند
 -4پیشنهاد میگردد ،مدیران و کارگزاران شرکتهای بورسی امكان ساز و کارهای مورد نیاز را به منظور کاهش تمرکز
مالكیت و افزایش اختیارات کمیتههای حسابرسی به منظور افزایش عملكرد و کارایی شرکت ،انجام دهند.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

در خصوص یافتهها میتوان بیان داشت که بر مبنای فرضیه نمایندگی ،یک کمیته حسابرسی فعال ،میتواند نقش بسیار
تاثیرگذاری در پیادهسازی درست و دقیقِ شاخصهای حاکمیت شرکتی و به دنبال آن ارتقای ارزش و عملكرد شرکت ،از طریق
ارتقای کیفیت اطالعات ،ایفا کند .اما با توجه به این مسئله مهم که تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهینه از یک کمیته حسابرسی
استاندارد و اثرگذار در ایران ،فاصله زیادی در پیش است و کماکان در آغاز راه هستیم ،لذا اثرگذاری مورد انتظار آن در بسیاری از
ابعاد و موقعیتها و همگام با نتایج پژوهش حاضر با ضعف و ابهامات جدی روبرو میباشد که نیازمند اصالحات و توسعه گستردهای
در این زمینه میباشد.حاکمیت شرکتی خوب به ترکیبی متناسب از حمایت از حقوق سرمایهگذاران و تمرکز مالكیت مناسب بستگی
دارد .مشاهده شده است که تمرکز مالكیت در کشورهای کمتر توسعهیافته که حقوق سرمایهگذاران به دلیل فقدان کامل یا ناکافی
مقررات ارائهشده توسط قوانین مربوطه حمایت نمیشود ،باالست .این نتیجه ممكن است از ایده اولیه شلیفر و ویشنی ()1331
حمایت کند که بیان داشتند از آنجایی که حمایت از سرمایه گذار در کشورهای در حال توسعه بسیار کم و ناچیز است ،لذا تمرکز
مالكیت به عنوان یک مكانیسم حاکمیت شرکتی جایگزین در این کشورها پذیرفته شده است .اما با توجه به نتایج و عدم
تاثیرگذاری معنادارِ تمرکز مالكیت بر عملكرد شرکت ،میتوان گفت که این نتیجه شاید به نوعی بیانگر ابهامات و دستكاری
صورت های مالی و عدم شفافیت کافی در ارائه گزارشگری مالی و همچنین روابط قدرت و بازیهای سیاسی و اقتصادی در میان
عوامل قدرت در میان شرکتهای بزرگ در ایران باشد.بر مبنای نتایج حاصل شده میتوان بیان داشت که با توجه به عدم شفافیت
کافی در صورت های مالی و نیز نبود ساز و کارهای مشخص به منظور تببین ابعاد دقیق تمرکز مالكیت در ایران از یک سو و
همچنین ،نبودن زیرساختهای مناسب و اصولی به منظور شكلگیری کمیتههای حسابرسی قوی و مستقل ،لذا اثرگذاری تمرکز
مالكیت بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی در شرکت های بورسی ایران ،تاثیرگذاری محسوسی نخواهد داشت.در ارتباط با
تطبیق یافته های دیگر پژوهش ها با نتایج حاصل جاوید و همكاران ( )1111پژوهشی با عنوان «مفهومسازی نقش تعدیلکننده
قدرت و مالكیت مدیرعامل بر رابطه بین کمیته حسابرسی و عملكرد شرکت :شواهد تجربی از پاکستان» انجام دادند .نتایج نشان
داد که تمرکز مالكیت پایین یک رویكرد ارزشمند برای به حداکثر رساندن عملكرد شرکت است .نتایج با یافتههای ما همسو و
همراستا نمیباشد.
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چکـیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اخالق کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و
درمان شهرستان اسالم آیاد غرب پرداخته است .این پژوهش از پژوهشهای کاربردی میباشد که با استفاده از روش
توصیفی همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمآباد غرب
شامل  130نفر میباشد که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری  371نفر تعیینشده است .پژوهش از نوع توصیفی
همبستگی بوده و دادههای پژوهش با استفاده از  1پرسشنامه استاندارد ،اخالق کار اسالمی درویش ( ،)0111تعهد سازمانی
آلن و می یر ( )3993و رضایت شغلی ( )JIDجمعآوری گردید و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده و با
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی دادها تجزیهو تحلیل شده است .یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که بین اخالق
کار اسالمی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه
مثبت و معناداری و همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :اخالق ،اخالق کار اسالمی ،تعهد سازمانی ،سازمان ،رضایت شغلی.
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 -1مقدمه
آموزههای اسالم ،بیش از هر مکتب و اندیشۀ دیگری به ارزش و اخالق کار اهتمام ورزیده و با ارائه صحیح و نهادینه ساختن
آن در فرهنگ عمومی که خود نیازمند تحقیقاتی ژرف و عالمانه میباشد ،تحوالت ژرفی را در اعتال و تکامل اخالق کار در جامعه،
پدید آورده است .اسالم ،دین کار و کوشش است و بهرغم تبلیغاتی که گاهی از جانب مخالفان اسالم دربارۀ تشویق روحیۀ دنیا
گریزی و ترغیب به آخرتگرایی در این مورد میشود و گریز از کار و کوشش را نتایج این نگرش در میان مسلمانان میدانند ،منابع
دینی ما پر از روایاتی است که بر این امر تأکید فراوان کرده و آن را از مهمترین و ارزشمندترین عبادات شمرده است (عباس نژاد،
 .)3160در متون تحقیقی اخیر ،نگرش کلی تعهد سازمانی ،عامل مهمی برای درك و فهم رفتار سازمانی و پیشبینی کننده خوبی
برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است .تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیك به هم هستند که به
رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر میگذارند .همچنین تعهد و پایبندی میتواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند،
کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ،نظم بیشتری در کار خود دارند ،مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند.
مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در
تصمیمگیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ،تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد.)3170 ،
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 -2بیان مسئله
با پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیطهای کاری
توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق کار و مدیریت اخالق معطوف شده است (سلطانی .)3160 ،اخالق کار در اسالم
توقعاتی را شکل میدهد که شخص قابلاحترام و ارزشمند باشد ،چنین دیدگاهی باعث میشود فرد در محیط کارش پرتالش،
فداکار ،با مسئولیت و دارای روابط اجتماعی و خالق باشد .اخالق کار اسالمی موجب میشود فرد در سازمان با تمام وجود
وظیفهاش را به خاطر خدا و رضای او بهخوبی انجام دهد .همانگونه که آموزههای دین بیان کردهاند :خداوند کسی را که کارش را
کامل و بهدرستی انجام دهد را بسیار دوست میدارد (رحمان و همکاران .)0118 ،دین مبین اسالم ،به کار بهعنوان وسیلهای برای
پیشرفت اقتصادی فرد و جامعه و تکامل انسان مینگرد که موجب کسب جایگاه و شأن اجتماعی میشود و پیشرفت دین و تأمین
نیازمندیهای جامعه را بهبود خواهد بخشید .این رویکرد جایگاه و شیوهای ویژه در قرآن و احادیث پیامبر (ص) دارد (علی.)0116 ،
مباحث اخالقیات کار ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی هر کدام از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد .چرا که در
اخالق کار اسالمی پایبندی به ارزشهاست که کارکنان در نتیجه مشارکت و احساس مهم قلمداد شدن ،گرایش به مسئولیت
پذیری و تعهد در میان آنان افزایش و در پی آن رضایت از شغل بیشتر میشود و این در حالی است که ضعف در سامانه اخالقیات
یعنی کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی ،این مسئله منجر میشود به اینکه مدیریت و سازمان به سمت کنترل گذشتهنگر
سمتوسو یابد و به اینترتیب ،انرژی سازمان به منفی تبدیل شود (سرمدی و شالباف.)3168 ،

 -3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در جهان نظامهای اخالقی مختلفی وجود دارد .برخی از نظامهای اخالقی فارغ از دین هستند و برخی دیگر نظامهای اخالقی
مبتنی بر وحی و تعالیم دینیاند .اسالم دینی است که یکی از رسالتهای مهم خود را اخالق میداند و پیامبر گرامی اسالم (ص)
میفرمایند« :انی بعثت التمم مکارم االخالق» .من برای کامل کردن مکارم اخالق برگزیدهشدهام» و اخالق حرفهای به دلیل
هویت اسالمی ،مالك نهایی اخالق و اصول راهبردی خود را از قرآن و روایات به دست میآورد و روش تعلیم اخالق و زبان
آموزشهای اخالقی را نیز از زبان وحی میآموزد بنابراین اخالق حرفهای که بتواند وقعات یادشده را برآورد بایستی در عین حرفهای
بودن ،اسالمی نیز باشد و مراد از اسالمی بودن بهرهمندی از منبع بسیار مهم قرآن و روایات است و البته این به معنای بینیازی از
سایر منابع نیست (معیدفر .)3161 ،در شرایط کنونی در سازمانها رعایت نکردن 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
مبانی نظری در این رابطه بوده و بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .لذا یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد
در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای 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 .نظام
سالمت جامعه و درمان که توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور اداره میشود نیز از این قاعده مستثنا نیست و توجه به معیارهای
اخالقی در کار با رویکرد اسالمی از حساسیت ویژهای برخوردار میباشد و از آنجاکه تاکنون پژوهشی دربارۀ بررسی رابطۀ اخالق
کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان صورت نگرفته است ،لذا برای بررسی این تأثیر انجام این پژوهش
ضرورت مییابد.
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-4ادبیات و پیشینه پژوهش
 -1-4رضایت شغلی
آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده ،رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها
و بازدهی کارشان هست .اگر فرد به شغل خود عالقهمند باشد ،خالقیت و استعداد وی در زمینۀ کارش شکوفا خواهد شد و کمتر
دچار خستگی و افسردگی میشود .بهعکس ،اگر فرد از حرفهاش راضی نباشد ،هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی میشود و
هم کارش بینتیجه خواهد ماند و به دنبال آن جامعه نیز دچار ضرر و زیان خواهد شد .رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در
موفقیت شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی میشود .از اینرو بهمنظور افزایش بهرهوری و کارآیی
سازمانها ،توجه به نیازهای کارکنان و تأمین سالمت روانی و جسمانی و جلب رضایت آنها ،اهمیت ویژهای مییابد .در اکثر موارد
در بسیاری از کارکردها و وظایف مدیریت منابع انسانی اتفاقنظر وجود دارد و وجود پارهای اختالفها ناشی از گسترش روزافزون
نقش مدیریت منابع انسانی و تکامل آن در سازمانها ،تفاوت سازمانها با یکدیگر ،تفاوت محیط برونسازمانی و تغییر سازمانها و
محیط درونی و بیرونی آنها در طی گذر زمان است (رزقی شیر سوار و موسوی.)3190 ،

 -2-4تعهد سازمانی

 -3-4اخالق کار اسالمی
صاحبنظران ،اخالق کار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی میدانند که هـر فـرد بـرای کـار به آن بـاور دارد .اخالق کار ،بخشی از
فرهنگ جامعه به شمار میرود که عقاید و ارزشهای مربوط به کار را دربرمی گیرد و از قواعد کلی حاکم بر فرهنگ جامعه پیروی
میکند .در تعریف آنگاه گفته شده است :قواعد و زمینههای برانگیزاننده و فعالشده تعهد ذهنی ،روانی و فیزیکی فرد یا گروه
میباشد که به نحو کلی به انرژی متعهد فرد یا گروه جهـت میدهد و قابلانتقال و آمـوزش و یادگیری در نظام اجتماعی و
فرهنگی جامعه است (رضائیان.)3163 ،
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مورهد و گریفن تعهد و پایبندی را دو طرز تلقی نزدیك به هم می دانند که بر رفتارهای مهمی مانند جابه جایی و غیبت اثر
می گذارند .به نظر آنان تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان و پایبندی یعنی اشتیاق بیشتر فرد به عنوان
یك «همکار» برای پاسخ گویی به خواسته هایی که از شغل او دارند .رابینز تعهد را حالت می داند که در آن حالت فرد سازمان را
معرف خود می داند و آرزو می کند که در آن سازمان باقی بماند (الوانی .)3170 ،براساس تجربه واقعی مدیریت ،ممکن است،
صاحبنظری استدالل کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است ،به خاطر اینکه سازمانهای کمتری استراتژی هایی را برای افزایش
تعهد کارکنان ادامه می دهند .در این دیدگاه باروچ ممکن است تا حدودی درست بگوید .با این حال ،از طرف دیگر شواهدی دال بر
این وجود دارد که سازمانها در پی عملکرد باال و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می تواند
سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم کند .از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست ،بلکه به عنوان یك مفهوم
مدیریتی به خاطر اینکه می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود ،خیلی مهم است .درحقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن
است ،به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود .در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یك استراتژی رقابتی ،کامالً
برخالف آنچه که باروچ می گوید ،چیز بی ربطی نیست (مودی.)3996 ،

 -4-4پیشینه پژوهشهای انجام شده
پژوهشی توسط انصاری و اردکانی با موضوع بررسی اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان در سال 3169صورت گرفت .در این مطالعه که نمونۀ آماری به حجم  359نفر از کارکنان دانشکدههای دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان به روش تصادفی طبقهای انتخاب و استفاده شده است .برای جمعآوری دادهها و برای شاخص تعهد سازمانی
و ابعاد آن از پرسشنامهی استاندارد  00آلی برای شاخص اخالق کار اسالمی از پرسشنامهی  37آیتمی و از طریق ضریب همبستگی
و SPSSاستفادهشده است .دادههای جمعآوریشده با استفاده از رگرسیون مورد تحلیل قرارگرفته است نتایج تجزیه و تحلیل عاملی
چند بعدی بودن تعهد سازمانی را اثبات کرده است و همچنین نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون رابطهی مثبت و
مستقیمی میان اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی کل ابعاد سهگانه را نشان میدهد.
پژوهشی توسط روحی و همکاران در سال  3191با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین پرستاران شاغل
در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجامشده که حجم نمونه آن بهصورت تصادفی  751نفر بود نتایج بهدستآمده نشان داد که بین
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنیدار و مستقیمی وجود دارد.
پژوهشی توسط حسنی و همکاران در سال  3193با موضوع بررسی نقش و تأثیر اخالق کار اسالمی و فرهنگ سازمانی بر
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت .جامعه آماری  015نفر بوده است و نتایج
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بهدستآمده نشان داد که بین متغیرها همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه با اخالق کار
اسالمی و رضایت شغلی و رابطه بین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی مورد تائید قرار گرفت.
 پژوهشی توسط اسدی و شیرزاد در سال  3193با هدف بررسی نقش اخالق کار اسالمی در فرهنگ و تعهد سازمانی صورتگرفته است که جامعه آماری تعداد  811نفر از کارکنان مراکز آموزش عالی پژوهشی قم بودند با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه
جرسی و مورگان تعداد  010نفر بهعنوان جامعه آماری تعیینشدهاند و نتایج حاصله بیانگر این بود که رابطه مثبت و معناداری میان
اخالق کار اسالمی با تعهد سازمانی و ابعاد آن و همچنین اخالق کار اسالمی با فرهنگ سازمانی و ابعاد آن وجود دارد
پژوهشی در سال  0130توسط حیاتی و کانیاگو به بررسی اخالق کار اسالمی در انگیزش و رضایت شغلی و تعهد سازمانی ورضایت شغلی از یك نمونه 309نفری کارمندان بانکی در مالزی پرداخت .نتایج این بود که اخالق کار اسالمی تأثیر مثبت و
معنیداری بر انگیزش کارکنان و همچنین بر رضایت شغلی و کارایی شغلی دارد.

 -5روش شناسی پژوهش
 -1-5اهداف پژوهش
هدف اصلی :شناخت رابطه بین اخالق بر رضایت شغلی کارکنان.
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اهداف ویژه:
 شناسایی تأثیر رابطه اخالق کار اسالمی با تعهد سازمانی کارکنان شناسایی تأثیر رابطه بین اخالق کار اسالمی با میزان تعهد عاطفی کارکنان. شناسایی تأثیر رابطه بین اخالق کار اسالمی با میزان تعهد مستمر کارکنان. شناسایی تأثیر رابطه بین اخالق کار اسالمی با میزان تعهد هنجاری کارکنان. شناسایی تأثیر رابطه بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان.هدف کاربردی :هدف کاربردی این پژوهش این است که مدیران و مسئوالن مرکز بهداشت و درمان اسالمآباد غرب و سایر
مراکز بهداشتی درمانی از نتایج این پژوهش درزمینۀ رابطه اخالق کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی در شبکه
بهداشت و درمان آگاه شده و توجه بیشتری به این امر نشان داده و سعی نمایند نقاط قوت و ضعف موجود را شناسایی نموده و با
ایجاد راهکارهای مناسب در جهت افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ،به سازمان در رسیدن به اهدافش یاری رسانند.

 -2-5فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :اخالق کار اسالمی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیههای فرعی:
 اخالق کار اسالمی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. اخالق کار اسالمی بر تعهد عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد. اخالق کار اسالمی بر تعهد مستمر تأثیر مثبت و معناداری دارد. اخالق کار اسالمی بر تعهد هنجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. -تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 -3-5روش انجام پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش ،توصیفی از نوع پیمایشی می باشد ،توصیفی از این جهت که
تصویری از وضع موجود را ارائه می دهد و پیمایشی از این جهت و لحاظ که گردآوری داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از
جامعه و در یك تحقیق میدانی انجام می گیرد و از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد.

 =4-5قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی :در این پژوهش به بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان خواهیم
پرداخت.
قلمرو مکانی :قلمرو مکانی این پژوهش در شبکه بهداشت و درمان و در میان کارکنان شبکه بهداشت و درمان اسالمآباد غرب
میباشد.
قلمرو زمانی :این پژوهش از نظر زمانی ،در بهمن ماه  3191انجام گرفته است.
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 -5-5جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد ،رویدادها و پدیده های مورد عالقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد اشاره میکند .چارچوب
جامعه آماری فهرستی است از همه اعضای جامعه که نمونه از آن استخراج میشود (الوانی ،دانایی فرد و آذر .)3161 ،بنابراین
میتوان گفت که جامعه شامل همه عناصری است که موضوع یك پژوهش خاص در آن مصداق می یابد .و مایلیم درباره آن
استنباط کنیم (هومن .)3161 ،جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمآباد غرب شامل
 130نفر میباشد.

 -6-5نمونه آماری
حجم نمونه به عنوان یك عامل ،بر روی خطای متوسط تأثیر می گذارد و از همین رو درست بودن آن سبب باال رفتن گویایی
نمونه می شود .افزون بر این ،صحت و دقت نمونه گیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفه جویی انجام بررسی میگردد.
(خاکی .)3176 ،در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول مورگان استفاده می شود که پس از داده گذاری در فرمول ،حجم
نمونه  371نفر انتخاب میگردد.

همانطور که درروش پژوهش بیان شد ،اطالعات این پژوهش از دو بخش کتابخانهای و میدانی بهدستآمده است .برای تهیه
پیشینه و ادبیات پژوهش ،دستیابی به چارچوب نظری ،شناسایی و تعریف متغیرها و در نهایت ،تحلیل نتایج آزمون فرضیهها از روش
کتابخانهای و به کمك بررسی مدارك و اسناد ،کتابها و مقاالت و سایتهای معتبر علمی استفاده شد.

 -8-5پرسشنامه پژوهش
در تدوین پرسشنامه این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخالق کار اسالمی یوسف درویش(، )0111پرسشنامه استاندارد
تعهد سازمانی آلن و می یر ( )3993و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی  JDIاستفادهشده است .برای طراحی این سؤاالت از طیف
پنج گزینهای لیکرت استفاده گردیده است.

 -9-5روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها
الف -روایی ابزار اندازهگیری :روایی عبارت
است از توانایی ابزار موردنظر در اندازهگیری صفتی که
پرسشنامه برای اندازهگیری آن طراحیشده است و
شامل روایی صوری ،روایی پیشبینی ،روایی محتوا و
روایی سازه میباشد (مومنی ،قیومی .)3169 ،اعتبار
محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و چندین تن
از اساتید محترم گروه مورد تائید قرارگرفته است و از
اعتبار الزم برخوردار است.
ب -پایایی ابزار اندازهگیری :در این پژوهش
برای اندازهگیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شده است .این روش برای محاسبه هماهنگی
درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمون-
هایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند
بکار میرود .در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ
کلی برابر با  1/978است.

جدول شماره  :1نتایج آلفای کرونباخ
مؤلفه
اخالق کار اسالمی
تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
رضایت شغلی
شغل
سرپرست مستقیم
همکار
ارتقاء شغلی
پرداخت

شماره سؤال
37-3
03-36
05-36
11-08
03-10
79-00
53-00
59-50
89-81
71-71
79-71

میزان آلفای کرونباخ
1/701
1/936
1/619
1/790
1/638
1/650
1/711
1/750
1/633
1/677
1/637
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 -7-5روش جمعآوری اطالعات

 -11-5روشهای تجزیهوتحلیل اطالعات
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا بایستی مقدار کمی هرکدام از متغیرهای پژوهش یعنی اخالق کار اسالمی و همچنین
رضایت شغلی بهدستآمده باشد تا بتوان رابطه این متغیرها را باهم اندازهگیری نمود با به دست آوردن مقدار کمی اخالق کار
اسالمی و رضایت شغلی دادههای پژوهش برای بررسی رابطه میان آنها آماده گردیده که بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات از
نرمافزار SPSSو AMOSاستفاده گردیده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها بهطور عمده از روشهای تحلیل آماری بهویژه روش
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تحلیل همبستگی استفادهشده است و با توجه به اینکه آزمون فرضیهها عمدتاً مستلزم تحلیل همبستگی است و متغیرهای
موردبررسی کمی هستند برای آزمون فرضیهها بهطور عمده از روش ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است و همچنین برای
بررسی نتایج دیگر و میزان تعیین رابطه از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون نیز استفادهشده است.

 -6تجزیهوتحلیل دادهها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف– اسمیرنوف استفاده کردهایم .فرض صفر در این آزمون نرمال
بودن توزیع متغیر است .اگر سطح معنیداری آزمون از  1/15کمتر باشد فرض صفر رد شده و نتیجه میگیریم که توزیع متغیر
موردنظر نرمال نمیباشد.
جدول شماره  :2نتایج آزمون کلموگروفـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی دادهها از توزیع نرمال
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متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره z

اخالق کار اسالمی
تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
رضایت شغلی
شغل
سرپرست
همکار
ارتقاء شغلی
پرداخت

371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371

0/19
1/51
1/09
1/83
1/16
1/00
1/78
0
1/61
0/71
0/13

1/175
1/500
1/717
1/773
1/061
1/705
1/661
1/661
1/910
3/161
1/965

3/396
1/716
3/110
3/100
3/305
1/781
3/370
3/861
3/006
3/578
3/197

سطح

نتیجه

معنیداری
1/330
1/807
1/086
1/006
1/308
1/815
1/306
1/117
1/111
1/130
1/101

آزمون
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال

نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که بهغیر از مؤلفههای رضایت از سرپرست مستقیم ،همکار ،ارتقاء شغلی و
سیستم پرداخت سایر متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش از توزیع نرمال پیروی میکنند.

 -2-6آزمون همبستگی پیرسون
فرضیه اصلی :بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :3ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی

اخالق کار اسالمی

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

رضایت شغلی
1/153
1/111

 = 1/111سطح معنیداری F

F = 00/187

 ( = 1/301ضریب تعیین )𝑅 2

R = 1/153

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی میباشد
رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
فرضیه فرعی اول :بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
22

جدول شماره  :4ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی

اخالق کار اسالمی

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری

تعهد سازمانی
1/068
1/111

 = 1/111سطح معنیداری F

F = 50/707

 ( = 1/018ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/068

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی می باشد
رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/068بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.

جدول شماره  :5ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی
تعهد عاطفی
1/089
ضریب همبستگی پیرسون
اخالق کار اسالمی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 06/068

 ( = 1/001ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/089

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی میباشد رد
میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

فرضیه فرعی دوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.

 4-2-6فرضیه فرعی سوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :6ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر
تعهد مستمر
1/109
ضریب همبستگی پیرسون
اخالق کار اسالمی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 00/187

 ( = 1/301ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/153

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آم اری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر میباشد رد
میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
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فرضیه فرعی چهارم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :7ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری
تعهد هنجاری
1/190
ضریب همبستگی پیرسون
اخالق کار اسالمی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 11/963

 ( = 1/351ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/190

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 1/15
( )p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری میباشد
رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد  .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
فرضیه فرعی پنجم :بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه تعهد سازمانی و رضایت شغلی  ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد.
جدول شماره  :8ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی
رضایت شغلی
1/060
ضریب همبستگی پیرسون
تعهد سازمانی
1/111
سطح معنیداری
 = 1/111سطح معنیداری F

F = 50/017

 ( = 1/015ضریب تعیین ) 𝑅2

R = 1/060

با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H-آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی میباشد رد می-
شود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/060بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد.
بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد.
 -3-6مدل ساختاری پژوهش (بررسی مدل اصلی پژوهش)
جدول شماره  9میزان تأثیر متغیر مستقل پژوهش (اخالق کار اسالمی را بر متغیر مداخلهگر تعهد سازمانی و تعهد عاطفی،
تعهد مستمر و تعهد هنجاری) و متغیر وابسته رضایت شغلی نشان میدهد.
جدول شماره  :9بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری
سطح معنیداری
میزان تأثیر
فرضیه اصلی و فرعی پژوهش
1/111
1/01
بین اخالق کاراسالمی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/15
بین اخالق کاراسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد
1/111
1/07
بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/19
بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/11
بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد.
1/111
1/06
بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنیدار وجود دارد.
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نتیجه فرض
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

همانطور که نتایج نشان میدهند متغیر مستقل اخالق کار اسالمی به ترتیب دارای تأثیر 19 ،07 ،01و  11درصدی بر تعهد
سازمانی ،مستمر ،هنجاری و عاطفی میباشد .همچنین مشاهده میگردد این متغیر دارای تأثیر  15درصدی بر رضایت شغلی
میباشد الزم به ذکر است که متغیر مداخلهگر تعهد سازمانی دارای تأثیر  06درصدی بر رضایت شغلی میباشد.
جدول شماره  :11شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
نتیجه

دامنه مطلوب

مقدار

2

عنوان شاخص
2

1/103

تأیید مدل

RMR ≥ 0

35/508

RMR

تأیید مدل

GFI > 0. 9

1/961

GFI

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

تأیید مدل

AGFI > 0.85

1/909

AGFI

شاخص برازش هنجارشده(بنتلر ـ بونت)

تأیید مدل

NFI > 0.90

1/966

NFI

شاخص برازش تطبیقی

تأیید مدل

CFI > 0. 90

1/995

CFI

تأیید مدل

IFI > 0. 90

1/995

IFI

مجذور کای
ریشه خطا میانگین مجذورات تقریب
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
نیکویی برازش

شاخص برازش افزایشی

نتایج تائید یا رد
فرضیات را در جدول شماره
 31میتوان مشاهده نمود.
با توجه به نتایج بهدستآمده
و مقایسه آن با دامنه مطلوب
ارائهشده در جدول میتوان
تمامی
کرد
اذعان
شاخصهای برازندگی مدل
فوق در این دامنه قرار
گرفتهاند و بنابراین تناسب
دادههای گردآوریشده با
مدل مطلوب است .لذا
برازندگی مدل معادالت
ساختاری مورد تأیید میباشد.

تأیید مدل
مورد قبول

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

𝑥
<5
df
RMSEA < 0.05
<0

3/800

𝑥
df
RMSEA

شکل شماره  :1مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد

 -7نتیجه گیری
 -1-7تحلیل فرضیه اصلی :بین اخالق کار اسالمی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
همانطور که مالحظه شد با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با
میزان خطای مجاز  ) p > 1/15 ( 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی
و رضایت شغلی میباشد رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه
مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای حسنی و همکاران ()3193
همخوانی و همسویی دارد .بنابراین اخالق کار اسالمی با رضایت شغلی رابطه داشته و فرضیه اصلی پژوهش تائید میشود.

 -2-7تحلیل فرضیه فرعی اول :بین اخالق کار اسالمی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
همانطور که مالحظه شد با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با
میزان خطای مجاز  ) p > 1/15 ( 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی
و تعهد سازمانی میباشد رد میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/068بین این دو مؤلفه رابطه
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مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای انصاری و اردکانی ( )3169و
اسدی و شیرزاد( )3193همخوانی و همسویی دارد .بنابراین اخالق کار اسالمی بر تعهد سازمانی تأثیر داشته و فرضیه فرعی اول
پژوهش تائید میشود.

 -3-7تحلیل فرضیه فرعی دوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد
با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( 1/15
 ) p > 1/15با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد عاطفی میباشد رد
میشود .لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود
دارد .بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای اسدی و شیرزاد ( )3193همخوانی و همسویی دارد.

 -4-7تحلیل فرضیه فرعی سوم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد.
سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک

با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد مستمر ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون و به دنبال آن از رگرسیون خطی استفاده میگردد با توجه
به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ) p > 1/15 ( 1/15
با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی تعهد مستمر میباشد رد میشود .لذا با
توجه به ضریب همبستگی پیرسون به دست آمد که برابر  1/153بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای اسدی و شیرزاد ( )3193همخوانی و همسویی دارد.

 -5-7تحلیل فرضیه فرعی چهارم :بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرن ف و اینکه در هر دو مؤلفه اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری ،دادهها از توزیع
نرمال پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون و به دنبال آن از رگرسیون خطی استفاده گردید و با
توجه به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز > 1/15( 1/15
 )pبا اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین اخالق کار اسالمی و تعهد هنجاری میباشد رد میشود.
لذا با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/190بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای اسدی و شیرزاد ( )3193همخوانی و همسویی دارد.

 -6-7تحلیل فرضیه فرعی پنجم :بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیدار
وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف و اینکه در هر دو مؤلفه تعهد سازمانی و رضایت شغلی ،دادهها از توزیع نرمال
پیروی میکنند ،بهمنظور بررسی این فرض از ضریب همبستگی پیرسون و به دنبال آن از رگرسیون خطی استفاده گردید .با توجه
به سطح معنیداری بهدستآمده از تحلیل دادهها که برابر  1/111میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ) p > 1/15 ( 1/15
با اطمینان  95درصد فرض  H0آماری که دال به عدم وجود رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی میباشد رد میشود .لذا با
توجه به ضریب همبستگی پیرسون بهدستآمده که برابر  1/060بین این دو مؤلفه رابطه مثبت ،معنیداری وجود دارد .بنابراین
فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته میگردد .این یافته با یافتههای روحی و همکاران( ،)3191حیاتی و کانیاگو ( )0130همخوانی و
همسویی دارد .بنابراین تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه داشته و فرضیه فرعی پنجم پژوهش تائید میشود.

 -8پیشنهادهای پژوهش
 )3به مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد میشود با توجه به یافتههای این پژوهش که اهمیت اخالق کار
اسالمی و تأثیر مثبت و معنادار آن بر تعهد سازمانی کارکنان را نشان میدهد با ارائه راهکارهایی همچون برپایی برنامههای مذهبی
و سمینار ،ارائه کتب ،برگزاری دورههای آموزشی و ضمن خدمت مرتبط بااخالق کار اسالمی در جهت آشنا سازی کارکنان سازمان
با مسئله کار و ارزش و اهمیت آن در اسالم آنکه حتی بهعنوان عبادت شناختهشده است اقدام نموده تا کارکنان خوب کار کردن و
26

تالش بیشتر را بهعنوان یك ارزش و فضیلت بدانند و دیدی الهی و اسالمی به کارشان پیدا کنند تا بدینوسیله بتوان بر میزان تعهد
سازمانی آنها تأثیر مثبت گذاشت و بر میزان آن افزود.
 )0با توجه به یافتههای این پژوهش که اهمیت اخالق کار اسالمی و تأثیر مثبت و معنادار آن بر رضایت شغلی کارکنان را
نشان میدهد این بدان معناست که میتوان انتظار داشت که با افزایش و تقویت اخالق کار اسالمی در سازمان توسط مسئوالن با
ارائه راهکارهایی همچون برپایی برنامههای مذهبی و سخنرانی ،ارائه کتب ،برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با اخالق کار
اسالمی در جهت آشنا سازی کارکنان سازمان با مسئله کار و ارزش و اهمیت آن در اسالم اقدام نموده تا کارکنان خوب کار کردن و
تالش بیشتر را بهعنوان یك ارزش و فضیلت بدانند و دیدی الهی و اسالمی به کاری که انجام میدهند پیدا کنند تا بدینوسیله
بتوان بر میزان رضایت و خشنودی شغلی آنها افزود.
 )1با توجه به ارتباط مثبت و معناداری که میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد باید مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم
پزشکی بکوشند با باال بردن میزان تعهد سازمانی در همه ابعاد و رضایت شغلی بر میزان عملکرد کارکنان افزوده و سبب کاهش
غیبت و جابجایی و ترك خدمت توسط کارکنان شده تا زمینه افزایش کارایی و اثربخشی سازمان را فراهم نموده و سازمان با داشتن
نیروی انسانی که از لحاظ دینی دیدی معنوی و ویژه به کار دارند و خود را متعهد به سازمان و اهدافش میدانند و از کاری که در
سازمان میکنند رضایت شغلی دارند بتوانند سازمانی پویا داشته تا بتوانند به اهداف خود نائل شوند.

با توجه به اسالمی بودن کشورمان و اهمیت اخالق کار اسالمی و تا حدودی کم بودن و جدید بودن موضوع اخالق کار
اسالمی به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود از این متغیرها و ارتباط آن با اخالق کار اسالمی در پژوهشهای خود مورد مطالعه
قرار دهند .بنابراین موضوعات پیشنهادی زیر ارائه میگردد:
 )3بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با تعهد سازمانی و میزان عملکرد شغلی کارکنان
 )0بررسی رابطه اخالق کار اسالمی با استرس شغلی و فرسودگی کارکنان
 )1بررسی رابطه اخالق کار اسالمی بافرهنگ و جو سازمانی سازمان
 )0بررسی رابطه اخالق کار اسالمی باکیفیت زندگی کاری و خودارزیابی کارکنان

 -9محدودیتهای پژوهش
این پژوهش نیز با مسائل و محدودیتهایی خاص خود همراه بوده که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
 )3از اصلیترین محدودیتها در زمینه پژوهش کمبود منابع و کتب در زمینه اخالق کار اسالمی میباشد.
 )0به علت پراکندگی جغرافیایی نمونه آماری ،توزیع و جمعآوری پرسشنامههای این پژوهش تا حدودی مشکل و سخت بود.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)36 :خرداد  ،7047جلد یک
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دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال هفتم ،شماره ( 9پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

ماهیت پدیدارشناسی با تمرکز بر واکاوی تطبیقی انواع استراتژیهای
پدیدارشناسانه

فاطمه سادات میر ،*1زهره دهدشتی

شاهرخ2

تاریخ دریافت1021/20/02 :
تاریخ پذیرش1021/20/00 :
کد مقاله31010 :

چکـیده
تفاوت میان حقیقت و برداشت های ما از آن که واقعیت نام دارد ،از دیرباز مورد توجه دانشمندان و فیلسوفان بزرگ بوده
است .از آنجا که انسان ،موجودی چندبعدی ،هوشمند و پیچیده است ،انجام تحقیقات در علوم مرتبط با او که معموال در
علوم انسانی با آن سروکار داریم ،کار دشواری است .متاسفانه این دشواری از سوی اغلب محققان نادیده گرفته شده و به
همین سبب سبک تحقیقات در حوزه علوم انسانی و مدیریت مانند علوم تجربی و علوم پایه بیشتر به روش کمی و با
درنظر گرفتن انجام می گیرد .این درحالی است که در عصر سرعت و تکنولوژی با توجه به سرعت باالی تغییرات محیط،
ضرورت تبیین جایگاه نگرش انسان و ذهن پیچیده آدمی نسبت به پدیدههای پیرامون ،با روشهای کیفی امری ضروری
است .این مقاله با تمرکز بر ماهیت و فلسفه ی پدیدارشناسی ،انواع روش های پدیدارشناسانه را بررسی و به طور خاص دو
نوع پدیدارشناسی توصیفی و پدیدارشناسی تفسیری و مراحل آن را به طور تطبیقی را مورد بررسی عمیق قرار می دهد .در
این نوشتار با واکاوی تفکر پدیدارشناسانه ،استراتژی تحقیق پدیدارشناسی  ،مراحل و شیوه های کاربردی آن به این نتیجه
رسیدیم که انتخاب نوع و روش پدیدارشناسی بستگی به نگرش محقق و برداشت او از حقیقت دارد .و هرچه این نگاه
رهاتر از کلیشهها باشد ،سهم بیشتری از حقیقت جوهر پدیده خواهد داشت.

واژگـان کلـیدی :استراتژی تحقیق ،پدیدارشناسی ،دیدگاه توصیفی ،دیدگاه تفسیری ،جوهر پدیده

 -1دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی و راهبردی ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول) f.mir@atu.ac.ir
 -9استاد ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

92

 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 9پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

هر روش تحقیقی ریشه در عقیده فلسفی خاصی دارد .بر این اساس دو پارادایم عمده تحقیقی کیفی و کمی شکل گرفته
است(.دهدشتی،1011،ص.)113ناکارآمدی شیوه های کمی در شناخت انسان و پدیده های مرتبط با انسان ،موجب توجه به شیوه
های تحقیق کیفی به منظور ایجاد درک صحیح تری از حقایق جامعه سازمان شده است ( .بودالیی،1011 ،ص .)1میتوان گفت سه
مفهوم یعنی هستی شناسی  ،معرفت شناسی و روش شناسی ،روابط تکراری غیر خطی دارند که یکی دیگر را تحت تأثیر قرار می
دهد و بر رویکرد یک محقق به جهان تأثیر می گذارد .عالوه بر چارچوب متدولوژی  ،توصیف صریح مواضع هستی شناختی و
معرفت شناختی به خوانندگان کمک می کند تا یافته های تحقیق را به راحتی درک کنند .مفروضات هستی شناختی و معرفت
شناختی هستی شناسی فرضی است که ما درباره نوع و ماهیت واقعیت  ،آنچه وجود دارد و خود جهان اجتماعی است می سازیم.
تفاوت اصلی رویکرد تحقیق ک یفی و کمی به فرضیاتشان در مورد جهان  ،واقعیت  ،علم و دانش باز می گردد .به طور صریح  ،این
فرضیات در بحث محقق درباره مفروضات فلسفی و پارادایمهای تحقیق آشکار می شود .تمایل پژوهشگر به هر یک از پارادایم ها و
فرض با توجه به معمول ترین مفاهیمی مانند هستی شناسی  ،معرفت شناسی و روش شناسی منجر به انتخاب هر یک از
پارادایم های تحقیقاتی غالب برای پیروی از قبیل عینیت گرایی  /مثبت گرایی و تفسیرگرایی  /ساختگرایی می شود(.آتورا،0202 ،
ص)11پژوهش کیفی ماهیتا چند روشی است و متضمن رویکردی تفسیری و طبیعت گرایانه به موضوع مورد مطالعه است .این
بدان معناست که پژوهشگران کیفی ،اشیاء رادر موقعیتهای طبیعی آنها مطالعه می کنند و می کوشند پدیده ها را برحسب معناهایی
که مردم به آنها می دهند ،مفهوم سازی یا تفسیر کنند( .سلیمی،1010،ص)0توجه روزافزون به روش های کیفی و گسترش استفاده
از آن ها نه تنها مستلزم آشنایی با این روش شناسی و چگونگی طراحی و اجرای آن است ،بلکه نیازمند آشنایی با رویه های تحلیلی
این روش ها و استفاده از آن ها نیز هست .تحلیل داده های کیفی همواره یکی از مسائل اساسی روش شناسان و محققان کیفی و
نیز دانشجویانی است که در این سنت روش شناختی کار می کنند( .طیبی ابوالحسنی،1011،ص )16یکی از روش های کیفی که
کم تر مورد توجه قرارگرفته ،روش تحقیق پدیدارشناسی است .پدیدارشناسی می تواند به عنوان یک استراتژی تحقیق یا به عنوان
یک نگرش که بتوان یک موضوع را در چارچوب آن تحقیق کردمطرح شود (.اعرابی و بودالیی ،1012 ،ص )00پدیدارشناسی باید
در برابر وسوسه فرضیه سازی مقاومت کند ،تا توصیف واقعیتها با مفروضات و آنچه باید از آن استنتاج شود،همخوانی داشته باشد .
میتوان گفت پدیدارشناسی ،چارچوبی نظری ارائه نمی دهد بلکه بیشتر به معاینه و توصیف پدیدارها بدون پیش داوری و نظر قبلی
می پردازد (الوانی و بودالیی،1011 ،ص )01هدف پژوهش پدیدارشناسی ،حذف فیلترهای مزاحم و دستیابی به اصل و جوهره پدیده
است .النگدریج( )0226معتقداست که « هدف پدیدارشناسی تمرکز بر ادراکات افراد از دنیایی است که در آن زندگی می کنند و
معنایی است که برای آن ها دارد و تمرکز آن بر تجربیات زنده ی افراد است( .عزیزی،1016،ص )162به عبارت ساده تر ،
پدیدارشناسی "مطالعه وجود" است و به سؤاالت پاسخ می دهد -چه چیزی می تواند شناخته شود؟ و ماهیت واقعیت چیست؟ وقتی
شناخت کافی از یک موضوع یا پدیده نداشته باشیم بهترین راه برای شناخت صحیح آن استفاده از روش های کیفی و به خصوص
پدیدارشناسی است .در واقع تحقیقات کیفی ،سنگ بنای اولیه برای انجام تحقیقات کمی به شمار می روند( .آتورا ،0202 ،ص)11
درواقع پدیدارشناسی رویکردی فلسفی و روش شناختی است که دربرگیرنده روش های متنوعی است( .دایمون و هالووی)0221 ،
علی رغم اهمیت انتخاب صحیح روش پژوهش ،نتایج بررسی صورت گرفته توسط محققین حاکی از عدم وجود یک روش تحقیق
مشخص و قابل استفاده در حوزه مطالعات مدیریت روشی است( .اعرابی و دهقان)1012 ،
استراتژی تحقیق پدیدارشناسی انواع مختلفی دارد که دراین مقاله ضمن توجه به دسته بندی های مختلف ،دو روش
پدیدارشناسی توصیفی و پدیدارشناسی تفسیری و مراحل هریک به طور تطبیقی باهم مقایسه می شود .هدف این مقاله ،ساده و
کاربردی کردن روش پژوهش پدیدارشناسی به منظور ارتقای سطح کیفی تحقیقات در مدیریت می باشد.

 -2پیشینه و ادبیات پژوهش
نوع موضوع پدیدارشناسی به صورتی است که بررسی تاریخچه پیدایش و تکامل آن می تواند به درک عمیق موضوع
کمک کند(.دهدشتی،1011،ص )113ریشه ی اولین اندیشه پدیدارشناسی شاید به فالسفه ی دوران یونان باستان یعنی سالها قبل
از میالد مسیح برسد .افالطون ،دومین فیلسوف مشهور یونانی،که متاثر از سقراط بود ،در واقع نظریات خود از جمله مثل افالطونی
و نظریه غارنشین ها را مبتنی بر همین نگاه پدیدارشناسانه عنوان کرد .از دیدگاه افالطون هر پدیده ای که در دنیای واقعی مشاهده
می شود تنها یک صورت و شکل از نمونه ی حقیقی و قالب اصلی است که در عوالم باالتر وجود دارد .بعد از آن ارسطو که شاگرد
افالطون بود عنوان کرد که ادراک انسان تنها قادر به درک شکل پدیده ها و نه ذات آن ها می باشد( .عزیزی،1016،ص )111در
قرون وسطی فالسفه ی اسالمی میان شکل پدیده ها در ذهن و شکل در موضوعات تفاوت قائل شدند که در پی آن مکتب نو
ارسطویی در قرن چهاردم شکل گرفت ،مکتبی که بیان کرد محتوای ذهنی افراد به صورت برنامه ریزی شده و عمدی به یک
پدیده ی خاص توجه می کند .رنه دکارت در قرن  16معتقد بود که میتوان ذهن را شناخت اما هرچیز دیگر را باید با شک و تردید
نگاه کرد .وی تنها شناخت مطمئن را این میدانست که «من فکر میکنم ،پس هستم!) .به نظر دکارت ذهن و بدن دو چیز متفاوت
اند زیرا ذهن ،برخالف بدن در چارچوب فضا و زمان محدود نمی شود( .عزیزی،1016،ص )111کانت ،اصطالح
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 -1-2تعریف پدیدار شناسی
مفهوم پدیدارشناسی را باید در اصطالح ” “Phenomenologyجستجو کرد که از دو واژه یونانی ”“ Phainomenon
به معنای پیدایش و نمود و ” “Logosبه معنای دلیل و شناخت گرفته شده که در اصطالح ادبی به معنای «بررسی یا توصیف یک
پدیده» و تجربه فرد از چیزهااست( .هاموند و همکاران )1111 ،پدیدار شناسی از نظر لغوی ،عبارت است از مطالعه پدیده ها از هر
نوع ،و توصیف آنها با در نظر گرفتن نحوة بروز تجلی آنها ،قبل از هرگونه ارزش گذاری ،تأویل و یا قضاوت ارزشی .در نگاه دیگر
اگر پدیدار شناسی را معناشناسی بدانیم ،معناهایی که در زندگی انسان پدیدارمی شوند ،یک نظام معنایی را شکل می دهند .این
نظا م معنایی با اضافه نمودن وجود به زمان و مکان به دست می آید و شناسایی این نظام معنایی نیز از همین راه حاصل می شود؛
یعنی یک شناخت مضاف به زمان و مکان که آن را «تجربه زندگی» می نامند( .سیگارودی و همکاران ،1011 ،ص )36منظور از
توصیف پدیدارشناسانه ،عبارت است از ت وصیف آن چه که در آگاهی ما ظاهر می شود .یعنی توصیفی نه بر اساس ذهنیت صرف
عقل گرایی و نه بر اساس محسوسات علوم تجربی ،بلکه توصیفی که از طریق معنابخشی ارادی پدیدارها در آگاهی و فهم ما
اکتساب خواهدشد .به این ترتیب پدیدارشناسی در توصیف پدیده ،نه بر عینیت محسوس پدیده و نه بر ذهنیت صرف متفکر ،که بر
عینیت آگاهی دریافت شده از طریق ماهیت پدیده توسط متفکر اتکا می کند( .حریری ،1013،ص )120به عبارت دیگر
پدیدارشناسی علم و هنری است که به پدیدارها اجازه می دهد آن چیزی که هستند را به نمایش بگذارند .هدف پدیدارشناسی کنار
زدن پرده های ظاهری ناشی از نگرش ها  ،ارزش ها ،هنجارها و سایر شرایط فردی و فرهنگی است .در اثر وجود فیلترهای متاوت،
افراد از یک پدیده ی واحد برداشت ها و تجربیات متفاوت دارند .هدف از پدیدارشناسی حذف فیلترهای مزاحم و دستیابی به اصل و
جوهر پدیده است( .عزیزی ،1011 ،ص )162به عبارت ساده تر  ،پدیدارشناسی "مطالعه وجود" و یافتن حقیقت است و به این
سؤاالت پاسخ می دهد که :چه چیزی می تواند شناخته شود؟ و ماهیت واقعیت چیست؟ (آتورا ،0202 ،ص )02بریوس( )1111نیز
اصطالح پدیدارشناسی را مجموعه ای از دکترین های فلسفی می داند که همگی در دو ویژگی مشترک اند :مفروضاتی درباره اینکه
الف)دنیا چه ماهیتی دارد(هستی شناسی) و چگونه میتوان آنرا شناخت(معرفت شناسی) و ب)راهبردهایی برای مدیریت توصیفی
موجودیت های ذهنی مرتبط با دنیا .پدیدار شناسی را میتوان شناخت یا بررسی پدیدارها عنوان کرد .شناخت نمودها یا ظهورات
چیزها ،یا چیزها به صورتیکه درتجربه ما نمودار می شوند.پدیدارشناسی تجربه آگاهانه را آن چنان که از منظر اول شخص تجربه
می شود موضوع بررسی قرار می دهد.بر این اساس این حیطه از فلسفه را باید از سایر حیطه های اصلی فلسفه مانند هستی
شناسی،معرفت شناسی،منطق و اخالق متمایز کرد و در عین حال به آنها مربوط دانست( .اسمیت،دیوید وودراف )1010 ،اصطالح
پدیدارشناسی از نظر هوسرل ،کارتوصیف ،اکتشاف ،تجزیه وتحلیل پدیدارهاست .پدیدارشناسی عالوه بر تالش جهت دستیابی به
حقیقت پدیده های ذهنی ،برآن است که ارتباط میان این پدیدارها با ارگانیسم حسی ،بدنی و محیطی را کشف کند( .میلر و
برور)0220،
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پدیده( )Phenomenaیعنی شیوه ی ظاهرشدن و نمایش چیزها و موجودیت ها را از ذات آن چیز ( )noumenaرا از ذات آن چیز
مجزا تلقی کرد .به نظر کانت ،نـومن همـان ذات و نفـس االمـر پنهـانی اشیاست که برای بشر دستیافتنی نیست و تنها ارتباط ما
با آن ،از طریق نمود و ظهـور آن یعنی همان فنومن ممکن می باشد و ما موجودات را آنگونه که واقعا هستند نمی -توانیم درک
کنیم ،بلکه آنها را آنچنانکه بر ما مینمایند ،درک میکنیم .از این جهـت او معتقد بود ارتباط ما با جهان ارتباط با عین جهان نیسـت،
بلکـه بـا نمـود جهـان بـرای خودمان است( .فیاضی،1011 ،ص )00هرچند اصطالح پدیدارشناسی برای اولین بار توسط یوهان
هنریش المبرت در سال  1610مطرح شده بود؛ در قرن نوزدهم برناردبولزانو برای اولین بار برمبنای تاریخچه مذکور مبانی
پدیدارشناسی را مطرح کرد .به طور کلی میتوان گفت تا قبل از دهه  12قرن بیستم عمده دانشمندان دیدگاه اثبات گرایانه داشتند.
تجربه گرایان بر این باور بودند که معرفت ما در حد تجربه ماست و نمیتواند فراتر از آن رود .در سالهای بعد برنتانو از تحلیل بی
واسطه تجربه خودآگاه که آنرا ادراک باطنی یا شهود مفهوم می نامید،حمایت کرد( .سیگارودی و همکاران،1011،ص )31باالخره در
 ،1122ادموند هوسرل که شاگرد برنتانو بود به عنوان پدر علم پدیدارشناسی ،مجموعه دانش قبلی پیرامون پدیدارشناسی در حوزه
های مختلف علم را جمع آوری کرد و یک رشته جدید به اسم پدیدارشناسی که امروزه با آن آشنا هستیم را مطرح کرد( .عزیزی،
،1016ص )111البته بعد از هوسرل این اصطالح معنای جدید و متفاوتی یافت .میتوان اصطالح پدیدارشناسی را به لحاظ مفهومی
به دو دوره ی تاریخی پیش از هوسرل و پس از هوسرل تقسیم نمود .در مقطع زمانی قبل از هوسرل ،پدیدارشناسی عمدتا فهم و
ادراک هستی را مورد توجه قرار می داد ،اما در دوره ی زمانی بعد از هوسرل ،پدیدارشناسی با نوعی از تکثر مفهومی مواجه شد.
(دهدشتی،1011،ص ) 113با این تقسیم بندی پدیدارشناسی دو تعریف توصیفی و معناشناسانه(تفسیری) پیدا می کند.در این زمان
بود که تفکر هایدگر جلوه گر شد( .سیگارودی و همکاران،1011،ص)36

 -2-2تعریف پدیده
پدیده یکی از واژه هایی است که باید در اینجا به تعریف آن توجه کرد .دو ویژگی مهم هر نوع پدیده ای آن است که :اوال
پدیدهها داری ماهیت اند ،و ماهیت ،ویژگی ضروری و ثابت پدیده می باشد .برای مثال بزرگی برای مثال بزرگی یا کوچکی برای
کیف جزء ماهیت او محسوب نمی گردد اما شکل جزء ماهیت آن است چون ممکن است از حالت کیف بودن بکلی خارج گردد .ثانیا
31

پدیده ها شهودی هستند :یعنی ماهیت پدیدارها را نه از طریق انتزاع که از طریق شهود بدست می آوریم .گزاره ی شهودی ،گزاره
ای است «خود اعتباربخش» یعنی گزاره ای که برای احراز درستی آن هیچ مدرکی قوی تر از خودش نتوانید ارائه بدهید .بدین
ترتیب ماهیات شهودی ،خودشان محکم ترین دلیل وجود خودشان هستند( .سیگارودی و همکاران ،1011 ،ص  )31ویژگی دیگری
که پدیده ها دارند این است که از طریق تعلیق وجود یا اپوخه (  )Epocheبدست می آید .از آنجا که هر عمل دیدن روی یک
چیزی که هست واقع می شود و نشان از تجربی بودن معرفت آدمی دارد ,پس گزاره های پدیدارشناسی نباید درباره ی چیزهایی
باشند که موجود و بود » قابل دیدن هستند .وجود امری است که در پدیده ها نباید اهمیت داشته باشد .هر آن چیزی که « و
نبودش موجود است قابل تجربه است ,اما اگر وجود یا بود و نبودش مهم نباشد این یعنی اپوخه؛ یا در پرانتز گذاشتن وجود.
(سیگارودی و همکاران ،1011 ،ص  .)31خالصه مرحله تعلیق این است که انسان فقط با آن چیزهایی که مشاهده می کند سروکار
دارد و اگر خود را به طور بیهوده مشغول این بحث کند که در پشت چیزی که مشاهده کرده جوهری هست یا نه و در پی اثبات یا
رد آن برآید ،عمال نتیجه ای دربرنخواهد داشت .محقق باید نقطه شروع خود را رها کند .باید قبول کند در این مرحله ،شناخت از
امرمت عالی ،ناممکن است و تظاهر به دانستن ،پیشداوری صرف است(.الوانی و بودالیی ،1011 ،ص )01هوسرل معتقد است که
انسان باید به همان اندازه که سوگیری های خود را به خاطر دستیابی موفقیت آمیز به ماهیت ها کنار می گذارد ،جهان بیرونی را نیز
در پرانتز قرار دهد .این فرایند ،فرایند معلق گذاشتن پیشداوری ها یا در پرانتز قرار دادن باورهای خاص درباره پدیده ،به خاطر واضح
دیدن آن پدیده است( .سیگارودی و همکاران ،1011 ،ص )31
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 -3-2تعریف جوهر پدیده
ذات یا جوهر به ماهیت پدیده اطالق می شود ،یعنی آنچه چیستی پدیده به آن است .به بیان دیگر ،به خصوصیاتی از هر چیز
اطالق می شود که اگر از دست بروند ،دیگر آن پدیده وجود نخواهدداشت .عرَض اصطالحی است که در برابر ذات قرار دارد .هر
مفهومی که از ذات و حقیقت موضوع خارج باشد ،عرض نامیده می شود ،همه مفاهیم خارج از ذات ،مفاهیم عرضی هستند .هدف
غایی هوسرل از م عرفی پدیدارشناسی توصیفی ،استخراج ذات و جوهره پدیده ها بوده است .در عمل ،پژوهشگر می بایست ذات
پدیده را از طریق «رویکرد تغییرات تخیلی هوسرل» شناسایی کند .در این تکنیک با تغییر دادن ویژگی های پدیده در تخیل ،سعی
میکنیم به ذات آن پدیده دست یابیم .اگر حذف تخیلی (فرضی) یک جنبه ی ا بعد از پد یده  ،به فروپاشی و تغییر معنای آن منجر
شود ،می توان نتیجه گرفت آن جنبه یا بعد ،ضروری است (بخشی از جوهره پد یده است)(گیئورگی ،0221 ،ص)10

-4-2آگاهی و عامدیت
مفهوم آگاهی در پدیدارشناسی هوسرل ،آگاهی به چیزی است که شامل فرایند آگاه بودن و موضوع آگاهی است .این فرایند به
صور گوناگون مانند به خاطرآوردن ،درک کردن ،فهمیدن و ارزیابی کردن ظاهر می شود .پدیدارشناسی ،آگاهی را پلی میان ذهن و
عین می داند که آن دو وجه را به صورتی واحد در می آورد .برای شناخت باید از خود وجدان آغاز کنیم که به تمام معنی از رابطه
یک عمل معنی دار با یک شی تشکیل شده است .آگاهی سرچشمه همه هستی ها و موجب ارتباط همه هستی ها با هم است.
(الوانی و بودالیی ،1011 ،ص )01عامدیت همان خودآگاهی یا آگاهی انسان نسبت به دنیای بیرونی است که به درک درونی از کل
اشیا و موجودیت های دنیای بیرونی در ذهن منجرمی شود.عامدیت عنصر اصلی خودآگاهی است .زمانی که یک موجودیت ،خود را
در قالب چیزی به ما نشان می دهد ،ما آن را به عنوان یک موجودیت می بینیم و تفسیر می کنیم .بر اساس مفهوم عامدیت ،زمانی
که ما تنها به بخشی از یک پدیده توجه میکنیم ،کل پدیده را درک می کنیم( .عزیزی ،1016 ،ص  )161معیار قصدی بودن ،عدم
استنباط یا بودن است که به معنای عدم استنباط وجود است .ما به اعمالی می گوییم قصدی که از روی انجام شدن آن عمل
نتوانیم نتیجه بگیریم که مفعولش وجود دارد یا ندارد و هیچ چیزی نتوانیم درباره اش بگوییم .از این که لوتر فکر می کرده شیطان
در زندان اوست نمی شود نتیجه گرفت که شیطانی وجود داشته است یا خیر! اما مثال «دیشب دوستم را در سینما دیدم ،اما سینما
نرفتم» غیر قابل قبول است .چطور می شود آدم سینما نرود اما دوستش را در سینما دیده باشد! پس عمل دیدن که معرفتی تجربی
ا ست ،عمل قصدی نیست.بنابراین در اعمال قصدی نمی توان از روی انجام عمل به وجود یا عدم وجود آن عنصر چهارم پی برد.
انواع اعمال قصدی که می شود اسم برد :یاس ،ترس ،ایمان ،امید داشتن ،عقیده داشتن ،دلسرد بودن و  ...می باشند که هر یک
اعمال قصدی هستند .برای مثال وقتی ب ه چیزی امید داری از روی امید داشتن شما نمی توان دریافت که آن چیز هست یا نیست.
(سیگارودی و همکاران ،1011 ،ص )31

 -5-2ذهن مشترک
ذهن مشترک یا بین االذهانی به نظام ارتباط دوجانبه من و دیگری آن طور که در جهان زندگی و روزمره وجود دارد ،گفته
شده است .آلفرد شوتز با طرح این مفهوم که تاحدی نزد هوسرل مبهم و گنگ باقی مانده ،میخواهد ارتباط دیدگاه پدیدارشناسی را
با جامعه شناسی روشن کند(.الوانی و بودالیی ،1011 ،ص )01برخی به جای عبارت بین االذهانی ،از اصطالح بین سوژه
ای(چندفاعلی) نیز استفاده می کنند .منظور از سوژه ذهنیت انسان است .چندفاعلی به این معنی است که پدیده ها در تعامل اذهان
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مختلف معنا می یابند.اگرچه هوسرل معتقد است که زیست جهان پیشاپیش وجود دارد ،اما هایدگر پا را فراتر گذاشته و معتقد است
که شعور و آگاهی انسان یا هستی و بودن ما ناشی از ارتباط ما باجهان است ،بنابراین آگاهی ما یک نوع آگاهی وضعیتی
است(.عزیزی ،1016 ،ص )161

 -6-2جهان زندگی

 -3بحث و بررسی
 -1-3انواع پدیدارشناسی

سال هفتم ،شماره ( 9پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک

در واقع گرایش ذهن آدمی به تفسیر طبیعی و ساده زندگی روزمره واستفاده از شعور عام و زمینه مشترک اجتماعی ،یک بنیان
پدیدارشناسی دارد .انسان به دلیل زندگی در عالم طبیعت و تصرف در آن برای رفع نیازهایش ،عادتا گرفتار وضع طبیعی و فطرت
بسیط وهمی و یا بساطت فطری غیرعقلی است(.الوانی و بودالیی ،1011 ،ص )01هورسل با ارائه مفهوم نگرش طبیعی که بعدها
نام زیست جهان یا جهان زندگی را بر آن نهاد ،عنوان کرد که زیست جهانی مکانی است که انسانها در آن و یا با آن هستند و
بنابراین نقطه ی آغازین پژوهش د علوم انسانی است و چون با فرد عجین می شود ،نمیتوان آنها را جدا تصورکرد( .عزیزی،1016 ،
ص  ) 161از دیدگاه هوسرل مفهوم جهان زندگی سه ویژگی دارد .جهان تجربیات روزانه به این دلیل که در فضا و زمان استمرار
دارد یک قالب ادراکی را برای ما بوجود می آورد .ما در جهان زندگی با مشابهت های دنباله دار و نظم و قانون مندی ها مواجهیم و
رفتارمان را بر اساس این مشابهت های تکرار و منظم تنظیم می کنیم .اشیا در جهان زندگی همانطور که حضور دارند به ذهن
منتقل می شوند بدین معنی که گرچه اشیا مشابه در سیماهای متفاوت و متنوعی برای افراد ظاهر می شوند ،لیکن این تنوع به
وحدت می گراید و به انطباق و یگانگی می رسد یعنی وجوه اختالف ادراک افراد حذف می شود و وجود اشتراک آنها در جهان
زندگی به عنوان درد مشترک و عام آنها باقی می ماند( .الوانی و بودالیی ،1011 ،ص )01در دیدگاه هوسرل ،فرهنگ ،ترکیب
ذهنیت های متعالی است از تجربیاتی که همه افراد بشر فهمیده اند .در علوم فرهنگی ما با واقعیت پدیده ها ی طبیعی سروکار
نداریم ،زیرا علوم فرهنگی ماهوی هستند و موضوع آنها پدیده های درون ذهنی در گرایش های روزمره طبیعی است .بنابراین ذهن
من چون «مفاد» یا جوهر فردی ،در ارتباط با اذهان دیگر از طریق جهان زندگی ،میان ذهنیتی را بوجود می آورد که از طریق آن
جهان فرهنگی یعنی جهان ویژه هستی بشری شکل می گیرد .لذا روش پدیدارشناسی روش ارجاع یا تحویل وضع طبیعی است که
از راه شهود به ماهیت یا ذات پدیده رهنمون می شود .هوسرل معتقد است که ماهیت یا ذات پدیده که هسته مرکزی الزم برای
پدیده هاست ثابت و پایدار می باشد و پدیده ها تا زمان شکل گیری اساسی این هسته مرکزی یا ماهیت در حال تغییر و دگرگونی
اند .شوتز معتقد است که هوسرل درصدد بود پدیدارشناسی علمی ایدتیک باشد و به جوهر بپردازد و نه به وجود(الوانی و بودالیی،
 ،1011ص.)01

دسته بندی های متفاوت و انواع مختلفی از پدیدارشناسی وجود دارد که هر یک ریشه در روشهای مختلفی برای درک آنچه و
چگونگی تجربه انسانی دارد .به عبارت دیگر  ،هر رویکرد پدیدارشناسی ریشه در مکتب فلسفی متفاوت دارد.برای انتخاب یک
روش تحقیق پدیدارشناختی  ،محقق مستلزم این است که فلسفی را که پذیرفته است تأمل کند(برین و همکاران ،0211 ،ص.)11
دسته بندی اول  ،مربوط به دائره المعارف پدیدارشناسی می باشد که هفت طبقه دارد-1 :پدیدارشناسی سازندگی خالص ( به
چگونگی شکل گیری پدیده ها بدون درنظر گرفتن محیط پیرامون می پردازد) -0پدیدارشناسی سازندگی طبیعی ( نگرش طبیعی را
بخشی از طبیعت در نظر گرفته و به دنبال این است که خودآگاهی چگونه پدیده ها را در دنیای طبیعی شکل می دهد-0).
پدیدارشناسی هستی گرایانه (بر مطالعه تجربیات انسانی ملموس و مشاهده پذیر تمرکز دارد)  -0پدیدارشناسی تاریخی سازنده
(چگونگی ساخته شندن معانی تجربیات انسان در طی زمان را مطالعه می کند -3 ).پدیدارشناسی پیدایشی (بر تکوین و تکامل و
پیدایش معانی پدیده ها درون جریانی از تجربیات فرد تمرکز دارد -1 ).پدیدارشناسی واقع گرایانه (ساختار خودآگاهی را در دنیای
واقعی مطالعه می کند -6 ).پدیدارشناسی تفسیری (ساختارهای تفسیری تجربه و چگونگی درگیری انسان با پدیده های پیرامونی
خود را بررسی می کند) (عزیزی،1016،ص.)160
دسته بندی دوم مربوط به دا ئره المعارف تحقیق کیفی انتشارات سیج است ،که پنج نوع پدیدارشناسی را معرفی کرده است:
پدیدارشناسی متعالی(هوسرلی) ،پدیدارشناسی وجودی (هایدگر) ،پدیدارشناسی هرمنوتیکی (گادامر) ،پدیدارشناسی زبان شناسانه (
دریدا و فوکو)  ،پدیدارشناسی اخالقی ( مکث شلر) (سلیمی ،1010 ،ص  )1دسته بندی سوم مربوط به موران( ،)0222مورس و
ریچارد( ) 0220و می باشد که مطالعات پدیدارشناسی را به دونوع اصلی توصیفی و تفسیری ،طبقه بندی می کند .در مورد انواع
پژوهش های پدیدارشناسی اصوال دیدگاه های مشابهی وجود دارد؛ برای مثال :مورس و ریچارد ( )0220دو نوع تحقیق
پدیدارشناسی را از هم تمییز داده اند :پدیدارشناسی توصیفی و پدیدارشناسی هنجاری .راپورت و وین رایت ( )0221نیز معتقدند دو
نوع رهیافت کلی منسوبه هوسرل و پس از آن هایدگر مبنای دو گونه اصلی پدیدار شناسی اند(.اعرابی و بودالیی،1012 ،ص)00
بنابراین ،میتوان گ فت که مجموعه دو رهیافت اصلی به پدیدارشناسی وجود دارد :پدیدارشناسی تجربی متعالی یا روانشناختی متعلق
به هوسرل ،پدیدارشناسی وجود یا هرمنوتیکی منسبو به هایدگر( .دهدشتی ،1011 ،ص  )16بر اساس رویکرد فلسفی که محقق
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دنبال می کند ،دیدگاه های توصیفی و تفسیری هریک میتوانند نوعی از پدیدارشناسی را ازجمله پدیدارشناسی توصیفی هوسرل و یا
پدیدارشناسی تفسیری هایدگر را انتخاب کنند( .برین و همکاران ،0211 ،ص)11

 -2-3پدیدارشناسی توصیفی

سال هفتم ،شماره ( 9پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد یک
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در نظر هوسرل ،پدیدارشناسی « علم توصیفی حوزه ادراک و افعال آنها یا توصیف چیزهای نوظهوریافته در تجربه انسان و
توصیف تجربیات انسان از آنها» تعریف می شود( .فیاضی ،1011 ،ص )00پدیدارشناسی توصیفی درصدد توصیف پدیده هاست
آنگونه که در ضمیرناخودآگاه ما نمود می یابند .خودآگاهی ابزاری است بین فرد و دنیای واقعی .هوسرل معتقد است فعالیتی که از
آن طریق خودآگاهی به سوی یک پدیده هدایت می شود ،از ترکیبی رسمی از ویژگی های مشخصه ی پدیده در طی زمان حاصل
می شود( .عزیزی ،1016 ،ص  )163در واقع فلسفه ی هوسرل به دنبال آن است که برای بررسی پدیده ها از توصیف تجربیات
عینی و ذهنی استفاده کند .پدیدارشناسی متعالی هوسرل معتقد است پدیده هایی که توسط آگاهی فرد درک می شود باید موضوع
مطالعه علمی باشند .بنابراین  ،هوسرل اظهار داشت که هیچ پیش فرضی نباید از تحقیقات پدیدارشناسی وجود داشته باشد .هیچ
نظریه ای ،هیچ روش منطقی قیاسی و هیچ علم تجربی یا گمانه زنی های روانشناختی نباید از نتایج نهایی اطالع دهند .درعوض ،
باید بر آنچه که مستقیم به شهود یک فرد داده می شود  ،تمرکز شود( .برین و همکاران ،0211 ،ص )10باتوجه به اینکه
پدیدارشناسی ،هیچ نظریه و تعهدی را نمی پذیرد و فقط خود را متعهد به جنبه های عملی کار می داند ،روش خود را توصیفی و
فاقد مفروضات قبلی م ی داند .بنابراین متعالی بودن یعنی چیزی را از نو و ابتدا درک نماییم ،آنچنان که گویی برای اولین بار ادراک
شده است( .الوانی و بودالیی ،1011 ،ص)01

 -3-3پدیدارشناسی تفسیری
پدیدارشناسی تفسیری که «هرمنوتیک» نیز نامیده می شود ،درصدد توصیف و درک و تفسیر تجربیات مشارکت کنندگان در
پژوهش است .در پدیدار شناسی تفسیری چهار مفهوم اساسی وجود دارد .زمان و فضا مفاهیم مهم پدیدارشناسی تفسیری هستند.
این دو باید از خود تجربه جدا و منفک شوند تا تنها بر تجربه تاکید شود .یعنی بافت را باید از تجربه جداکرد(.عزیزی ،1016 ،ص
.)163

 -4-3تفاوت های دیدگاه های پدیدارشناسانه
گرچه هوسرل و هایدگر هر دو در باب بررسی تجربه زیسته توافق دارند اما در ادامه راه از یکدیگر جدامی شوند .در حالی که
هوسرل به فهم هستی ها یا پدیده توجه دارد ،هایدگر بر" دیزاین" که به نحوه هستی یافتن انسان یا مفهوم انسان واقع شده در
جهان ،ترجمه شده است ،تاکید دارد .هوسرل عالقه مند به اعمالی مانند توجه کردن ،دریافتن ،به خاطر آوردن و تفکر درباره جهان
و انسان به عنوان ادراک کننده است .بر عکس ،هایدگر ،انسان را به عنوان موجودی که اساسا با مخلوقات سر و کار دارد ،در نظر
می گیرد و ب ر واقع شدگی او در جهان تاکید می کند .پیش فهم چیزی نیست که انسان بتواند بیرون از آن قرار گیرد یا آن را کنار
بگذارد ،بلکه پیش از ما در جهان وجود داشته است .هایدگر تا آنجا پیش می رود که ادعا میکند بدون ارجاع به پیشینه فهم انسان،
با هیچ چیز نمی توان مواجه شد( .سیگارودی و همکاران ،1011 ،ص  )31هایدگر هرچند پدیدارشناسی را به عنوان تنها روشی که
میتوان از طریق آن به درک هستی نائل شد ،اخذ کرد ،اما در انتقادی بیان نمود که این پدیدارشناسی نتوانسته اقتضائات اصلی شعار
خود را که عبارت از «بازگشت به خود اشیا» است ،تامین کند .زیرا شعار اصلی پدیدارشناسی فراهم کردن این امکان برای اشیاست
که آنها بتوانند بدون هیچ واسطه ای خودشان را به انسان نشان دهند ،آن هم درست به همان روشی که در آن روش ،خود را از
طرق خود به انسان می نمایاند( .هایدگر،1160 ،ص )61هوسرل گمان می کرد ،که خود اشیا همان ماهیت آنان است و همین است
که در پدیدارشناسی بدون هیچ واسطه ای خود را به انسان می نمایاند .اما به عقیده هایدگر ،خود اشیا ،وجود آنهاست و نه
ماهیتشان( .هایدگر ،1110 ،صفحه  )31بر این اساس ،هایدگر این شعار اصلی را از پدیدارشناسی هوسرل گرفت ،ولی هویت آن را
از هویتی ماهیت شناختی به هویتی وجود شناختی تغییر داد .در این رویکرد ،شعار«بازگشت به خود اشیا» به معنای بازگشت به
هستی آنهاست و نه بازگشت به ماهیت آنها(.فیاضی ،1011 ،ص )06پدیدار شناختی هوسرلی ،تحقیقی توصیفی است که نه صرفا بر
شواهد تجربی متکی است و نه بر استد اللهای منطقی ،بلکه بر ساختار تجربه توجه می کند و اصولی را سازماندهی می کند که به
جهان زندگی ،شکل و معنی می دهد .چنین تحقیقی در صدد روشن کردن ماهیت این ساختارها ،همانگونه که در آگاهی ظاهر می
شوند ،است؛ به عبارتی در صدد قابل رویت کردن امر دیدنی است .اما پدیدار شناسی هایدگری(هرمنوتیک) ،پدیدارشناسی از نوع
تفسیری است و بر معنای تاریخی تجربه و تاثیرات تراکمی آنها بر فرد و سطوح اجتماعی متمرکز است .این فرایند تفسیری ،در
برگیرنده توضیحات روشنی است :اوال درباره تغییرات تاریخی یا فلسفه هایی که تفسیرها را جهت می دهند ثانیا درباره پیش
فرضهایی که برانگیزاننده افرادی هستند که تفسیرها را انجام می دهند( .سیگارودی و همکاران ،1011 ،ص  )31هدف پژوهش
پدیدارشناختی ،آگاه شدن از سوگیری ها و پیش فرضهای فرد برای در پرانتز قرار دادن یا کنار نهادن آنهاست تا بتواند بدون داشتن
تصوری قبل ی درباره این که چه چیزی در تحقیق به دست می آید ،در تجربه وارد شود .این آگاهی ،از اعمال نفوذ پیش فرضها یا
سوگیری های محقق بر مطالعه ،جلوگیری می کند .در رویکرد هرمنوتیکی نیز از محقق انتظار می رود در فرایند درون اندیشی وارد

شود ،اما در این جا ،هدف رویکرد تفسیری (هرمنوتیکی) کامال با هدف رویکرد پدیدار شناختی متفاوت است .در این رویکرد ،نه تنها
سوگیری ها و مفروضات محقق در پرانتز و یا کنار گذاشته نمی شوند ،بلکه این سوگیری ها و مفروضات در درون فرایند تفسیری
قرار داشته و بخشی از آن هستند .در این جا ،از محقق انتظار می رود درباره تجربه خود به تفکر بپردازد و سپس بخش های
مختلفی که تجربه وی با موضوع مورد مطالعه مرتبط است ،را بیان نماید .بنابراین ،نتیجه نهایی پژوهش ،در بر دارنده مفروضات
شخصی محقق و مبانی فلسفی ای است که تفسیر از آن منتج شده است( .ون مانن)1116 ،

 -5-3استراتژی تحقیق پدیدارشناسی و مدلهای پیاده سازی آن

 -6-3استراتژی موستاکاس
کیفیت خاص پدیدارشناسی هوسرل و ترجمه و تبدیل آن به یک استراتژی تحقیق توسط موستاکاس ،به گونه ای سامان مند
و گام به گام علت انتخاب و رجحان روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی موس تاکاس (مبتنی بر .پدیدارشناسی متعالی هوسرلی )
نسبت به سایر روش شناسی های پدیدارشناختی نظیر ؛ ون مانن ( 12بر پایه پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر ) ،می باشد(.
دهدشتی ،1011 ،ص  )111اولین مرحله و مهم ترین مفهوم روش پدیدارشناسی هوسرل ،مفهوم اپوخه(تعلیق) است .پژوهشگر باید
نقطه شروع خود را رها کند و قبول کند شناخت از امر متعالی ناممکن است و هرگونه تالشی جهت اقبات جوهر متعالی و متافیزیک
اشیا بی معنی و پوچ است .در حقیقت پدیدارشناسی وقتی متولد می شود که مساله مربوط به هستی را به طور دائم یا موقت میان
پرانتز نهاده و کیفیت ظهور اشیا را به صورت مساله ای مستقل بررسی کرد .مرحله دوم در پدیدارشناسی ،مرحله ایدیسیون است .که
مرحله ذات بخشی یا ماهیت بخشی گفته می شود .در واقع پدیدارشناسی از مرحله پدیداری محض دوباره به مرحله ذاتی برمی گدد
و درصدد آن بر می آید تا با ذات بخشی به پدیدارها و خلق مفاهیم کلی ،زمینه را برای خلق علوم فراهم کند ( .بودالیی،1010 ،
ص  ) 121در مرحله سوم پدیدارشناسی بعد از آنکه پدیدارها معنا دار شده و مفاهیم کلی ساخته شد این مساله مطرح می شود که
این علوم صوری یا ماهوی چگونه از طریق آگاهی بنیاد پیدا می کند .در واقع در این مرحله دستیابی به عینیت توصیفات در
چارچوب روابط بین االذهانی یا درون ذهنیت سوژه های آگاه و بر اساس روش همدلی صورت می گیرد ( .دهدشتی ،1011 ،ص
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پدیدار شناسی ،هم به عنوان شیوه جمع آوری اطالعات (انواع مشاهده)  ،هم به عنوان یک روش تحقیق (مجموعه نگرش
کیفی تحلیلی نسبت به یک موضوع تحقیق خاص)و هم به عنوان یک نظریه (مجموعه نظام خاصی که یک موضوع را در
چهارچوب آن بتوان تحقیق کرد) مطرح است .تحقیق پدیدارشناسی ذاتا کیفی است و دربردارنده مجموعه ای از روش های تفسیری
است که به دنبال توصیف ،رمزگشایی و تجربه است( .مرادی و صادقی ،1010 ،ص )10پدیدارشناسی می تواند به عنوان یک
رویکرد تعریف شود  .این استراتژی تحقیق در پی توصی ف ماهیت یک پدیده با کاوش در آن از منظر کسانی است که آن را تجربه
کرده اند .هدف از پدیدارشناسی توصیف معنای این تجربه است  -هم از نظر تجربه و هم اینکه چگونه تجربه شده است( .برین و
همکاران ،0211 ،ص )11به بیان دیگر هدف پژوهش پدیدارشناسی  ،توضیح صریح و شناسایی پدیده ها است آن گونه که در
موقعیتی خاص توسط افراد ادراک می شوند .در واقع پدیدارشناسی به توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عده ای از مردم
و برحسب تجارب زیسته آنان در آن مورد می پردازد .پدیدارشناس می پرسد" :این تجربه چیست و به چه می ماند ( .الوانی و
بودالیی ،1011 ،ص  )00جهت پیاده سازی استراتژی تحقیق پدیدارشناسی در رویکردهای توصیفی و تفسیری ،مدلهای متفاوتی
وجود دارد که در ادامه با مهمترین آنها و مراحل هریک آشنا می شویم .جهت پیاده سازی استراتژی تحقیق پدیدارشناسی در
رویکردهای توصیفی و تفسیری ،مدلهای متفاوتی وجود دارد .برای فرایند پدیدارشناسی با رویکرد توصیفی نیز چند روش ارائه شده
است ،از جمله روش کوالیزی( ،)1161جیورجی ( ،)1162اسوانسن( )1111و مدل موستاکاس .و در فرایند پدیدارشناسی با رویکردی
تفسیری هایدگر به روش پیشنهادی دیکلمن و همکاران ( )1011از شهرت بیشتری برخوردار است .یکی از بهترین استراتژی های
استخراج شده از پدیدارشناسی هوسرل ،مدلی است که توسط موستاکاس طراحی شده است.

 -7-3استراتژی کوالیزی
روش تعدیل یافته ی کوالیزی با افزودن دو مرحله در شش مرحله ی زیر انجام می گیرد .مرحله اول :انتخاب پدیده ( این
مرحله تا حد زیادی به عالقه و تمایل محقق و ادبیات مرتبط و نقص مطالعه ی پدیده ارتباط دارد ).مرحله دوم :کروشه گذاری (
مرتبط با اپوخه در پدیدارشناسی است ،یعنی پدیده شناس باید کلیه باورها ،ارزشها ،تجربیات مشابه ،تعصبات ،انتظارات و پیش فرض
های خود را از فرایند تحلیل و تفسیر داده ها کنار بگذارد .تا تعبیر و تفسیر تجربه ی مشارکت کنندگان ،خالص باشد .یکی از روش
های کروشه گذاری ،مکتوب کردن یاددشتهای محقق در طی گردآوری و تحلیلی داده ها است .به این ترتیب محقق میتواند
مواردی که احساس و یا نظرات خاصی راجع به موضوع داشته است را به صورت مکتوب ببیند و آنها را رفع کند .روش دوم کروشه
گذاری از طریق مصاحبه ی یک فرد بیرونی متخصص با محقق پدیدارشناس است تا جهت گیری ها و پیش فرض های محقق
مشخص شود .سومین رو ش کروشه گذاری ،تهیه فهرست بازتابی قبل از شروع به انجام پژوه است .در این فهرست باید مواردی
که بازتابی از تجربیات قبلی ،جایگاه اجتماعی ،ارزشها و عالئق محقق است ،نوشته شود( ،به عنوان مثال دالیل انجام پژوهش
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توسط محقق ،مفروضات وی درباره جنسیت ،نژاد و قومیت) (.عزیزی ،1016 ،ص  .)161مرحله سوم :گردآوری داده ها :یکی از
روشهای رایج بای گردآوری داده ها در پدیدارشناسی مصاحبه ی نیمه ساختار یافته است.هدف از مصاحبه ی پدیدارشناسانه آن
است که مشارکت کننده تحربه ی خود در موضوع مورد مطالعه را بازسازی کند .بهتر است از سواالت مبنایی آغاز و از طرح
سواالت ریز خودداری کنیم .برای انجام مصاحبه پدیدارشناسانه ،دولبیر و شومن ،رویکرد سه مرحله ای را ارائه می کنند .سوال اول
در این رویکرد ،بر سیر رخداد تجربه تمرکز می کند .یعنی از مشارکت کننده پرسیده می شود که تجربه اش را درباره موضوع
بررسی به صورت یک سیر تاریخی تا زمان حال بیان کند .در این مرحله به جای طرح سواالتی مانند «چرا» باید سوال هایی مانند
«چگونه» پرسیده شود .در سوال دوم ،مشارکت کننده به تفصیل درباره تجربه اش صحبت می کند .برای مثال باید بپرسیم چه
احساسی در آن خصوص داشتید ،چه عکس العملی نشان دادید  .در سوال سوم ،مشارکت کننده معنای تجربه اش را به مصاحبه
کننده منعکس می کند .مثال بپرسید با توجه به سیر تاریخی که گفتید و احساسی که تجربه کردید به نظر شما این فرایند چگونه
رخ می دهد؟ ( کوالیزی )1161 ،مرحله چهارم :تحلیل داده ها :برای تحلیل داده ها در روش پدیدارشناسی توسط کوالیزی مراحلی
طراحی شده که عبارتند از :الف) مطالعه مستمر و چندباره ی مکتوب مصاحبات و توصیفات مشارکت کنندگان ب) استخراج عبارات
مهم که مستقیما با پدیدارشناسی ارتباط دارد .این مرحله را کاهش پدیدارشناسانه نیز می گویند .محقق باید در این مرحله شکلهای
مختلف پدیده را تحلیل و ارزیابی کند و ابعادی که بر اصل و جوهر اثری ندارند و تحت تاثیر عناصر محیط و بافت تجربه قرار دارد
را شناسی کند و جوهره ی اصلی تجربه را با فنونی مانند تنوع تجسمی آزاد بشناسد .هدف از این فن ،شناخت ویژگی هایی است
که برای ثابت ماندن ماهیت پدیده ضروری است .ج) تدوین معنای عبارات مهم ،معانی پنهان عبارات مذکور در بسترهای تجربیات
مختلف افراد باید کشف شود .د) طبقه بندی و دسته بندی معانی تدوین شده در قالب خوشه هایی از مضامین که برای همه
مشارکت کنندگان مشترک است .ه) یکپارچه سازی یافته ها درقالب شرح جامعی از پدیده تحت مطالعه( عزیزی ،1016 ،ص )110
مرحله پنجم :معتبر سازی و اصالح یافته ها :در این مرحله ،یافته های محقق که یکپارچه شده اند ،به برخی از مشارکت کنندگان
بازگردانده می شود تا بتوانند آن ها را با تجربیات خود مقایسه کنند .در صورتیکه مشارکت کنندگان نظرات اصالحی داشتند ،محقق
آن را اصالح می کند و این چرخه می تواند تا زمان تایید توسط مشارکت کنندگان ،ادامه یابد .مرحله ششم :ارائه شرح نهایی جوهره
ی پدیده :ویژگی های اساسی پدیده که در مراحل قبل شناسایی و تایید شدند ،در این مرحله به تفصیل تشریح می شود .در ارائه
شرح نهایی الزم است تا منتخبی از گفته های مشارکت کنندگان با هدف ارائه شواهد الزم ،عینا نقل و ارائه شود(عزیزی،1016 ،
ص.)110

 -8-3استراتژی دیکلمن
مراحل استراتژی تحقیق پدیدارشناسی تفسیری هایدگر ،با رویکرد توصیفی ،شباهت و تفاوت های زیادی دارد .هایدگر()1110
کروشه گذاری و کنارگذاشتن پیش ادراکات توسط پدیده شناس را نه ممکن و نه مطلوب تلقی می کند .دیکلمن و
همکارانش( ) 1111برمبنای باورهای هایدگر ،یک فرایند هفت مرحله ای برای انجام پژوهش پدیدارشناسانه با رویکرد تفسیری ارائه
کرده اند که مراحل آن را به اختصار عبارتنداز :مطالعه مصاحبه ها با هدف کسب درک کلی از پدیده  -0نگارش چکیده های
تفسیری و کدگذاری تفسیرها برای کشف و استخراج مضامین نوظهور  -0تحلیل متن مصاحبه های منتخب به عنوان یک کل
واحد با هدف شناخت مضامین -0 .مراجعه مجدد به متن مصاحبه ها و مشارکت کننده ها با هدف شناخت و مشخص کردن
تعارض ها در تفاسیر نوشته شده و نگارش یک تحلیل ترکیبی برای هر متن  -3مقایسه متن ها با هدف شناخت اقدامات و معانی
مشترک  -1شناخت الگوهایی که مضامین را به یکدیگر پیوند می دهند -6 .اخذ واکنش ها و پیشنهادهای اعضای تیم پژوهش با
سایر افراد آشنا با محتوا یا روش های مطالعه درباره پیش نویس نهایی پژوهش(در نتیجه ی این مرحله ممکن است محقق پیش
نویس خود را تعدیل کند) (دیکلمن و همکاران.)1111 ،

 .4یافتهها
هرگونه تحقیق در حوزه مسائل مربوط به علوم اجتماعی  ،نیازمند تحلیلی استوار بر پیش فرضهای هستی شناسانه و معرفت
شناسانه در خصوص پارادایمی که تحقیق در آن صورت می گیر د ،می باشد  .به عبارت دیگر  ،بخش عمده تحقیق باید درون طیف
نسبتا محدودی از احتماالت نظری که مبیّن آن پارادایم یگانه است قرار گیرد و در نتیجه  ،محقق باید نسبت به پیش فر ضهایی که
تحقیق بر آن بنا می شود ،آگاهی کامل داشته باشد(.الوانی و بودالیی،1011 ،ص  )00جهت تبیین ماهیت استراتژی تحقیق
پدیدارشناسی ،از ابزار تحلیلی متعلق به بوریل و مورگان ( )1011استفاده می گردد  .مطابق با طرح تحلیلی بوریل و مورگان که از
نوع تفسیری است  ،پیشفرض های مربوط به ماهیت علوم را می توان بر حسب بعد ذهنی-عینی و پیشفرض های مربوط به
ماهیت جامعه را بر حسب بعد نظم دهی – تغییر بنیادی در نظر گرفت  .با در نظر گرفتن این دو بعد اصلی ،چهار پارادایم جامعه
شناختی متمایز  ،به دست می آید و تحقیق پدیدارشناسی در قالب پارادایم تفسیری صورت می پذیرد ( .بودالیی ،1010 ،ص )111
مفروضات هستی شناسی استراتژی تحقیق پدیدارشناسی تحت پارادایم تفسیری چنین است که جهان اجتماعی چیزی بیش از
ساخته ذهنی تک تک انسانها نیست که از راه ایجاد و به کارگیری زبان مشترک و تعامالت زندگی روزانه با معنای مشترک میان
ذهنی ایجاد می شود .به همین دلیل جهان اجتماعی ماهیتی غیر ملموس دارد .استراتژی تحقیق پدیدار شناسی به عنوان رویکردی
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انسان مدار ،اهمیت زیادی به آزادی انسان ،تجربه با معنا و آگاهی او می دهد .این دیدگاه ضمن دفاع از اختیار به جای جبر ،معتقد
است که آگاهی انسان در مقایسه با دیگر عوامل اجتماعی تاثیر بیتری بر کنش اجتماعی او دارد .بر اساس ماهیت اختیارگرایی
پدیدارشناسی در بحث انسان شناسی آن ،محقق می آموزد تا دنیای تجربی مشارکت کنندگان را همانند خود آنها درک کند.
(دهدشتی ،1011 ،ص  )111بر اساس بعد ذهنی -عینی طرح بوریل و مورگان،استراتژی تحقیق پدیدارشناسی دیدگاه خویش در
مورد واقعیت اجتماعی را مبتنی رهیافت نام انگاری  ،در مورد موضوع معرفت شناسی (غیراثبات گرا ) به لحاظ طبیعت انسانی
(اختیار گرا) و در روش شناسی ،از شیوه های (ایده نگارانه ) به منزله بنیادی برای تحلیل اجتماعی ،استوار گردانیده است (.بودالیی،
 ،1010ص  ) 00بنابراین انتخاب روش پدیدارشناسی و نوع تفسیری یا توصیفی آن قبل از هرچیز به بینش و دیدگاه محقق نسبت
به مفاهیم هستی شناسی و نوع برقراری ارتباطش با حقایق دارد .و به نظر می رسد پیش از بررسی ویژگی ها و محدودیت های
تحقیق باید ویژگی های فرد محقق مورد بررسی و توجه قرارگیرد.
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هدف از این پژوهش واکاوی دقیق در مبانی فلسفی پدیدارشناسی و ارائه چارچوبی تازه و قابل فهم برای انجام پژوهش
پدیدارشناسی بود .آن چه در وهله اول در تحقیق پدیدارشناسی حائز اهمیت است آشنایی محقق با بنیانهای فلسفی این روش می-
باشد .اشراف محقق بر ریشههای فلسفی روش موجب درک بیشتر از فرایند آن و تفاوت آن با دیگر روشهای کیفی خواهد شد .هم
چنین فرایند اجرای پژوهش پدیدارشناسی و به خصوص تحلیل دادههای آن ،تفاوتهای اساسی با سایر روشهای کیفی دارد و
رعایت کردن الزامات آن موجب انجام یک پژوهش پدیدارشناختی اصیل خواهد شد .پدیدارشناسی به دنبال واضحسازی معنا و
مفهوم پدیدهها است و نه تبیین علی پدیدهها .در این روش معانی که کنشگران اجتماعی به یک پدیده میدهند مورد توجه محقق
است ،کما این که این معناها با آن چه تاکنون درباره واقعیت پدیدهها میدانستیم متفاوت باشند .باید توجه داشت که تحقیق
پدیدارشناسی انواعی دارد که هریک مراحل جداگانه ای را جهت اجرا پیشنهاد می کند .در این استراتژی تحقیق ،دریافت و تحلیل
محقق و بینشی که نسبت به موضوع دارد ،حرف اول را در تعییین نوع استراتژی انتخابی می زند .به طور مطلق نمیتوان یک نوع
استراتژی خاص توصیفی و یا تفسیری را در این رویکرد تجویز کرد .بلکه همانگونه که ماهیت فلسفی پدیدارشناسی ،در تمایز بین
واقعیت و حقیقت ریشه دارد .در انتخاب بین شیوه های اجرای آن نیز نگرش محقق و برداشت او از حقیقت و واقعیت هایی که می
سازد نقش اصلی را ایفا می کند .در این خصوص هرقدر محقق بتواند رهاتر از کلیشه ها و فرایندهای بسته ی ذهنی عمل کند به
حقیقت و جوهر پدیده نزدیکتر خواهد شد.

14. Ataro, Getu(2020). Methods, methodological challenges and lesson learned from
phenomenological study about OSCE experience: Overview of paradigmdriven qualitative
approach in medical education. Annals of Medicine and Surgery 49 (2020) 19–2.
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The nature of phenomenology with a focus on comparative
analysis of a variety of phenomenological strategies
Fatemeh Sadat Mir1, Zohreh Dehdashti Shahrokh2

Abstract
The difference between truth and our perceptions of what is called reality has long been of
interest to great scientists and philosophers. Because man is a multidimensional, intelligent,
and complex being, it is difficult to do research in the sciences related to him that we usually
deal with in the humanities. Unfortunately, this difficulty has been overlooked by most
researchers, and for this reason, the research style in the humanities and management, such
as the experimental sciences and the basic sciences, is mostly done in a quantitative way,
taking into account the constant laboratory conditions. However, in the age of speed and
technology, due to the high speed of environmental changes, it is necessary to explain the
position of human attitude and complex human mind towards the surrounding phenomena,
with qualitative methods. This article focuses on the nature and philosophy of
phenomenology, examines the types of phenomenological methods, and in particular
examines the two types of descriptive phenomenology and interpretive phenomenology and
its stages in a comparative way. In this article, by analyzing phenomenological thinking,
phenomenological research strategy, its stages and practical methods, we came to the
conclusion that the choice of the type and method of phenomenology depends on the
researcher's attitude and perception of truth. And the freer this view is from stereotypes, the
greater will be the essence of the truth of the phenomenon
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چکـیده
مﺤﻴط کﺴﺐ و کار امروز ﺑﺷدت تﺤت تاﺛﻴر رﻗاﺑت مﻴان ﺷرکتﻫا و تﻐﻴﻴرات ﺳریﻊ تﻜﻨﻮلﻮژي و تﻐﻴﻴر مداوم ﺧﻮاﺳﺘهﻫا و
ﻧﻴازﻫاي مﺸﺘریان اﺳت .امروزه ﺷرکتﻫا ﺑهمﻨﻈﻮر مﻮفقﻴت در ﺑازار و افﺰایﺶ فروش ،ﻧﻴازمﻨد ﻃراﺣﻲ و اتﺨاذ اﺳﺘراتﮋيﻫایﻲ
ﻫﺴﺘﻨد تا ﺑﻬﺘر ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﻧﺴﺒت ﺑه رﻗﺒا ،رﺿایت مﺼرفکﻨﻨدﮔان را تامﻴﻦ کﻨﻨد .پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر در پﻲ ﺑررﺳﻲ جﻬت ﮔﻴري
ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در زمﻴﻨه ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر
ﺳاري اﺳت .روشتﺤقﻴﻖ پﻴمایﺸﻲ و از ﻧﻮع کارﺑردي اﺳت .ﺑراي جمﻊآوري دادهﻫا از مطالعات کﺘاﺑﺨاﻧهاي و پرﺳﺸﻨامه
اﺳﺘﻔاده ﮔردید .جامعه آماري پﮋوﻫﺶ ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر ﺳاري مﻲﺑاﺷد .روش ﻧمﻮﻧهﮔﻴري ،تﺼادفﻲ ﺳاده مﻲﺑاﺷد.
مدل پﮋوﻫﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از مدل معادﻻت ﺳاﺧﺘاري و ﻧرم افﺰار  AMOSتﺤلﻴﻞ ﺷد .یافﺘهﻫا ﻧﺸان مﻲدﻫد که ﺑازارﮔرایﻲ و
ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري؛ ﺑه ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ مﻨﺘﻬﻲ مﻲﺷﻮد ﺑطﻮریﻜه ایﻦ ﻗاﺑلﻴت ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري
ﺷرکتﻫا تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.

واژگـان کلـیدی :ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري
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اﻧدیﺸمﻨدان و مﺘﺨﺼﺼان ﺑازاریاﺑﻲ در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﺳه دﻫه ﺑر ایﻦ ﺑاور ﺑﻮده اﻧد که عملﻜرد کﺴﺐ و کار تﺤت تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ
ﻗرار مﻲ ﮔﻴرد .ﺑازارﮔرایﻲ ﺑه ﺳازمان ﻫا اجازه مﻲ دﻫد ،ﺑراي ﻫماﻫﻨگکردن ﺳازمان ﻫا ﺑا مﺤﻴط عملﻴاتﻲ عمﻮمﻲ ،ﺑه تﻐﻴﻴرات
راﻫﺒردي پاﺳخ دﻫﻨد و عملﻜرد آن ﻫا را تﺤت تاﺛﻴر ﻗرار مﻲدﻫد(تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران .)8930 ،مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑه فﻨاوري
اﻃالعات روي آوردﻧد تا ﺑا چالﺶ ﺑدﺳت آوردن مﻨاﺑﻊ ﺑازاریاﺑﻲ زماﻧﻲ مﻮاجه ﺷﻮﻧد که اﻧﺘﻈارات ﺑﻴﺸﺘري ﺑراي ایجاد رواﺑط پایدار ﺑا
مﺸﺘریان را ﺑرآورده مﻲ ﺳازﻧد .مطالعات اﺧﻴر ﻧﺸان مﻲ دﻫﻨد که ﺳازمان ﻫا مﻲ تﻮاﻧﻨد جذب و ﺣﻔظ مﺸﺘري را ﺑه وﺳﻴله ادغام
فﻨاوري اﻃالعات در فعالﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨد تا درﻧﺘﻴجه تعامالت ﻗﻮي ﺑا مﺸﺘریان ﺧﻮد داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد .ترکﻴﺐ فﻨاوري
اﻃالعات و ﺑازاریاﺑﻲ که از آن ﺑه ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ یاد مﻲ ﺷﻮد ،مجمﻮعه وﺳﻴعﻲ از تﻜﻨﻮلﻮژي ﻫاي تعاملﻲ را درﺑرمﻲ ﮔﻴرد(تریﻨر
و ﻫمﻜاران .)1188 ،ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ ﻧقﺶ عمده اي در اﻗﺘﺼاد ملﻲ ایﻔا مﻲ کﻨﻨد و ﺑراي ﺑﺴﻴاري از کﺸﻮرﻫاي درﺣال تﻮﺳعه
که در صدد اﺣﻴاي ﺳاﺧﺘار اﻗﺘﺼادي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨد ،ﺑﺴﻴار ﺣائﺰ اﻫمﻴت اﺳت .امروزه ﺷرکت ﻫا ،ﺑه مﻨﻈﻮر مﻮفقﻴت در ﺑازار و افﺰایﺶ
فروش ،ﺑاید ﻧﻮعﻲ اﺳﺘراتﮋي ﺑازاریاﺑﻲ تعﻴﻴﻦ کﻨﻨد تا ﺑﻬﺘر ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﻧﺴﺒت ﺑه رﻗﺒا رﺿایت مﺼرف کﻨﻨدﮔان را تامﻴﻦ کﻨﻨد .ﻃراﺣﻲ ایﻦ
ﻧﻮع اﺳﺘراتﮋي ﺑازاریاﺑﻲ ،ملﺰم اﺳﺘﻔاده ﺑﻬﻴﻨه ﻫمه عﻮامﻞ و مﺘﻐﻴرﻫاي آمﻴﺰه ﺑازاریاﺑﻲ اﺳت .در ﺑازار جﻬاﻧﻲ امروزه مﺸﺘریان ﻧﺴﺒت ﺑه
ﮔذﺷﺘه اﻧﺘﻈارات ﺑﻴﺸﺘري دارﻧد و کﺴﺐ رﺿایت آن ﻫا ﻫر روز دﺷﻮارتر مﻲ ﺷﻮد(ﺷﻜرچﻲ زاده اصﻔﻬاﻧﻲ و ﻫمﻜاران.)8939 ،
ﺑا ورود ﺑه عضر ظﻬﻮر ﺳازمان ﻫاي مجازي ،مﻮﺿﻮع ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،ﺑه یک ﻧﻴاز اﺳاﺳﻲ ﺑراي امﻜان ﺣرکت و تداوم
تﻮﺳعه در ﻫر ﺳازماﻧﻲ تﺒدیﻞ ﺷده اﺳت .یﻜﻲ از ایﻦ فرصت ﻫا؛ ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .امروزه ﺑﻜارﮔﻴري روش ﻫاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ
ﺑازاریاﺑﻲ از عﻮامﻞ کلﻴدي مﻮفقت ﺷرکت ﻫا ﺑه ﺷمار مﻲ رود و ﺑﻨگاه ﻫاي تجاري ﻧاﮔﺰیر ﺑه اﺳﺘﻔاده از روش ﻫاي یاد ﺷده ﺑراي
ﺣﻔظ ﺑقا در مﺤﻴط رﻗاﺑﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨد(دعایﻲ و ﺑﻲ غم .)8930 ،ﺑه ﺧﺼﻮص که امروزه ﺑﻜارﮔﻴري روش ﻫاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑازاریاﺑﻲ از
عﻮامﻞ کلﻴدي مﻮفقﻴت ﺷرکت ﻫا ﺑه ﺷمار مﻲ رود و ﺑﻨگاه ﻫاي تجاري ﻧاﮔﺰیر ﺑه اﺳﺘﻔاده از ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،جﻬت ﺣﻔظ ﺑقا در
مﺤﻴط رﻗاﺑﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑاید ﺑر اﻧﻮاع مﺨﺘلف مﻨاﺑﻊ ﺑراي ارتﺒاط ﺑرﻗرار کردن در فرایﻨد کﺴﺐ و کارﺷان تمرکﺰ کﻨﻨد.
عالوه ﺑر ایﻦ که ﺳرمایه تﻜﻨﻮلﻮژي مﻨاﺳﺐ مﺘعﻬد ﺑه اﻧجام ایﻦ چﻨﻴﻦ اﻫدافﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﻧﻴﺰ ﺑاید فرﻫﻨگ ﻫاي ﺧالﻗاﻧه اي که
فرایﻨدﻫاي جدید را ایجاد مﻲ کﻨد ،ترویج دﻫﻨد(ﺣدادي و الماﺳﻲ فر .)1189 ،ارتﺒاﻃت تﻮﺳعه یافﺘه تر ﺑا مﺸﺘریان مﻲ تﻮاﻧد مﻨجر ﺑه
ﺷﻜﻞ ﮔﻴري مﺸﺘریان وفادار ،ﺣﻔظ و ﻧگﻬداري آن ﻫا و ﻧﻬایﺘا ﺳﻮدآوري ﺷﻮد .ﺑﻨاﺑرایﻦ پرداﺧﺘﻦ ﺑه مﻮﺿﻮع پذیرش مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري از جمله اولﻮیت ﻫاي ﻫر کﺴﺐ و کار مﺤﺴﻮب مﻲ ﮔردد .ﺑا ظﻬﻮر مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري و ﻗاﺑلﻴت ﻫایﻲ که ایﻦ اﺑﺰار ﺑا
ﺧﻮد ﺑراي ﺷرکت ﻫا ﺑه ارمﻐان آورده اﺳت ،ﺷرکت ﻫاي زیادي در دﻧﻴا ﺑه ﺳمت آن روي آورده اﻧد .ﻫمچﻨﻴﻦ ﺑا تﻜامﻞ مدیریت
ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،چگﻮﻧگﻲ ﺑﻜارﮔﻴري و اداره کردن آن ﺑه عﻨﻮان مﻬم تریﻦ مﺴئله ﺑراي ﺷرکت ﻫاي تﺒدیﻞ ﺷده اﺳت .لذا ﺷرکت
ﻫاي مﺨﺘلف ﺑاید مﻔﻬﻮم مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري را ﺑه اﻗﺘضاي ﺷرایط ﺣاکم ﺑر صﻨعت ﺧﻮد ﺑررﺳﻲ کﻨﻨد(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ.)8931 ،
ﺑا ﺷدید ﺷدن رﻗاﺑت در ﺑازارﻫاي و درک اﻫمﻴت ﺣﻔظ مﺸﺘریان ﺑراي ﺳازمان ﻫا و ﻫمﺰمان ﺑا اوج ﮔﻴري ﻧﻬضت مﺸﺘري
مداري ،ﺳازمان ﻫا ﺑه تدریج ﺑه ﺳمت ایجاد و ﺣﻔظ رواﺑط ﺑلﻨدمدت ﺑا مﺸﺘریان ﺳﻮق داده ﺷدﻧد(ﺷﻜرچﻲ زاده اصﻔﻬاﻧﻲ.)8939 ،
وجﻮد رﻗاﺑت ﺑﻴﻦ ﺷرکت ﻫا مﻨجر ﺑه ایﻦ ﺷده اﺳت که ﻫر یک ﺑه دﻧﺒال راه ﻫاي مﺒﺘﻜراﻧه جﻬت ایجاد رواﺑط پایدار ﺑا مﺸﺘري و
افﺰایﺶ عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﺑاﺷﻨد .یﻜﻲ از ایﻦ راه ﻫا اﺳﺘﻔاده از ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑه
مﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه مﺰیت ﻫاي رﻗاﺑﺘﻲ ﺣاصﻞ از ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري اﺳت.
ﺣال ایﻦ ﺳﻮال را مﻲ تﻮان مطرح کرد که تاﺛﻴر و جﻬت ﮔﻴري ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و جﻬتﮔﻴري ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ
ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در زمﻴﻨه ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر ﺳاري چگﻮﻧه اﺳت؟

 -2مبانی نظری
 -1-2بازارگرایی
تﺤقﻴقات ﺣﻮزه ﺑازارﮔرایﻲ ﺑا مطالعات ﻧارور و اﺳالتر ( )8331و کﻬلﻲ و جاورﺳﻜﻲ ( )8331آغاز ﺷد .اﮔرچه اغلﺐ پﮋوﻫﺸگران
ایﻦ ﺣﻮزه مﻮﺿﻮعﻲ ﺑا معﻨاي ذاتﻲ ﺑازارﮔرایﻲ مﻮافﻖ ﻫﺴﺘﻨد ،ﻫریک از آن ﻫا تعریف مﺘﻔاوتﻲ از ایﻦ مﻔﻬﻮم ارائه کرده اﻧد .ﻫریک از
ایﻦ تعاریف؛ مﻔﻬﻮم ﺑازارﮔرایﻲ را از دیدﮔاﻫﻲ مﺘﻔاوت مﻮرد تﻮجه ﻗرار داده اﺳت.
اصﻮﻻ چﻬار تعریف اصلﻲ تاکﻨﻮن ﺑراي ﺑازارﮔرایﻲ ارائه ﺷده اﺳت:
 -8ﺑازارﮔرایﻲ ،ایجاد اﻃالعات از ﺑازار در کﻞ ﺳازمان درﺑاره ﻧﻴازﻫاي جاري و آیﻨده مﺸﺘریان ،تﻮﺳعه و اﻧﺘقال ایﻦ اﻃالعات و
اﺳﺘعداد در ﺳراﺳر ﺳازمان و پاﺳﺨگﻮیﻲ ﺑه آن در تمام ﺳطﻮح ﺳازمان اﺳت.
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 -1ﺑازارﮔرایﻲ از ﺳه جﺰء رفﺘاري تﺸﻜﻴﻞ ﺷده اﺳت :مﺸﺘري مداري ،رﻗﻴﺐ ﮔرایﻲ و ﻫماﻫﻨگﻲ و تﺒادل اﻃالعات ﺑﻴﻦ واﺣدﻫا
ﻫمراه ﺑا دو ﻧﻮع تﺼمﻴم ﮔﻴري ،تمرکﺰ ﺑر ﺑلﻨدمدت و ﺳﻮدآوري.
 -9ﺑﺰارﮔرایﻲ ﺷامﻞ مجمﻮعه اي از ﺑاورﻫا و اعﺘقادات اﺳت که مﺸﺘریان را در مرکﺰ تﻮجه ﻗرار مﻲ دﻫد تا ﺳﻮدآوري ﺑلﻨدمدت
ﺷرکت را فراﻫم ﺳازد .الﺒﺘه ایﻦ ﺑه معﻨﻲ تﻮجه ﻧﻜردن ﺑه دیگر ذي ﻧﻔعان ماﻧﻨد مالﻜان ،مدیران و کارکﻨان ﻧﻴﺴت.
 -0ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ مﻬارت ﻫاي عالﻲ و ﺑرجﺴﺘه در درک و ارﺿاي ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘه ﻫاي مﺸﺘریان اﺳت.
ﺑازارﮔرایﻲ ،ﻧﻮعﻲ فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ اﺳت که ﺑه ﺷﻜلﻲ اﺛرﺑﺨﺶ و کارا رفﺘارﻫاي ﺿروري ﺑا ﻫدف ﺧلﻖ ارزش ﺑرتر را ﺑراي
ﺧریداران ﺧلﻖ مﻲ کﻨد که ﺑه عملﻜرد ﺑرتر ﺑراي کﺴﺐ و کار مﻨجر مﻲ ﺷﻮد .ﺑراﺳاس ایﻦ رویﻜرد فرﻫﻨگﻲ؛ ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ ﺳه
ﺑعد مﺸﺘريﮔرایﻲ ،رﻗﻴﺐ ﮔرایﻲ و ﻫماﻫﻨگﻲ درون وظﻴﻔه اي اﺳت(ﻻجﻮردي و ﻫمﻜاران.)8931 ،
ﺑازارﮔرایﻲ ایجاد ﻫﻮﺷمﻨدي در ﺳراﺳر ﺳازمان در ارتﺒاط ﺑا ﻧﻴازﻫاي فعلﻲ و آتﻲ مﺸﺘري ،ﻧﺸر ﻫﻮﺷمﻨدي در ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫاي
ﺳازمان و پاﺳﺨگﻮیﻲ ﺳراﺳري ﺑه آن ﻫﻮﺷمﻨدي اﺳت(دیﻮاﻧدري و ﻫمﻜاران.)8911 ،
ﺑازارﮔریﻲ یک مﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴار ﮔﺴﺘرده اي اﺳت که تمامﻲ کارکﻨان ﺳازمان را درﺑر مﻲ ﮔﻴرد و تمرکﺰ آن ﺑر مﺤﻴط ﺑازار ﺷامﻞ
مﺸﺘري ،رﻗﺒا و فرایﻨدﻫاي درون ﺳازمان اﺳت .ﻧارور و اﺳالتر ( )8331ﺑازارﮔرایﻲ را یک چﺸم اﻧداز فرﻫﻨگﻲ و آن را ایﻦ ﮔﻮﻧه
تعریف مﻲ کﻨﻨد  .فرﻫﻨگ کﺴﺐ و کار اﺳت که ﺑطﻮر مﻮﺛر و کارآمد رفﺘارﻫاي ﻻزم ﺑراي ایجاد ارزش ﺑرتر ﺑراي مﺸﺘریان ایجاد مﻲ
کﻨد(رﺣﻴمﻲ و درویﺸﻲ.)8930 ،
ﺷاپﻴرو ( )8311ﺑازارﮔرایﻲ را مجمﻮعه اي از فرآیﻨدﻫا در جﻬت کﺴﺐ اﻃالعات در مﻮرد عﻮامﻞ اﺛرﮔذار ﺑر رفﺘار ﺧریداران و
تﻮزیﻊ ایﻦ اﻃالعات در ﺑﻴﻦ ﻫمه ي ﺑﺨﺶ ﻫاي ﺳازمان تعریف کرده اﺳت.
ﺑر ﻃﺒﻖ دیدﮔاه ﻫاﻧت و مﻮرﮔان ،ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ جمﻊ آوري مﻨﻈم و ﺳﻴﺴﺘماتﻴک اﻃالعات در مﻮرد مﺸﺘریان و رﻗﺒاي فعلﻲ و
آیﻨده ،تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘماتﻴک اﻃالعات ﺑا ﻫدف تﻮﺳعه ي داﻧﺶ ﺑازار و اﺳﺘﻔاده ي ﺳﻴﺴﺘماتﻴک ایﻦ داﻧﺶ در جﻬت ﺷﻨاﺳایﻲ
اﺳﺘراتﮋي ﺳازمان ،فﻬم ،ایجاد ،اﻧﺘﺨاب ،اﺳﺘقرار و تﻐﻴﻴر آن مﻲ ﺷﻮد(تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران.)8930 ،
ﺑازا ﮔرایﻲ ﺑه تدویﻦ مجمﻮعه اي از فرآیﻨدﻫا و ﻗاﺑلﻴت ﻫا در ﺷرکت کمک مﻲ کﻨد که درک ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘه ﻫاي مﺸﺘري را
ﺑه دﻧﺒال دارد ،ﺑاعث مﻲ ﺷﻮد ﺷرکت ﻫا ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘریان ﺧﻮد را ﺑه ﻃﻮر مﻮﺛرتري مدیریت کﻨﻨد(ﺳﻴف الﻬﻲ.)8931 ،
ﺑازارﮔرایﻲ مﺴﺘلﺰم تمرکﺰ ﺑر مﺸﺘري از ﻃریﻖ رﻫﺒري و مدیریت ﺳازمان ،ایجاد تﻐﻴﻴرات فرﻫﻨگﻲ از ﺑاﻻ ﺑه پایﻴﻦ ،تجدید ﺳاﺧﺘار
ﺳازماﻧﻲ از ﻃریﻖ تﺸﻜﻴﻞ تﻴم ﻫاي مﺘمرکﺰ ﺑر مﺸﺘري و چﻨدوظﻴﻔه اي و ﺑرﻗراري ارتﺒاط دوﻃرفه ﺑا مﺸﺘري اﺳت(رﺿایﻲ صﻮفﻲ و
ﻫمﻜاران.)8932 ،
ﺑازارﮔرایﻲ یﻜﻲ از جﻨﺒه ﻫاي فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ اﺳت که در آن کارکﻨان ﺑاﻻتریﻦ ارزش را ﺑه ﺳﻮدآوري ﺑﻨگاه و ﻧگﻬداري
مﺸﺘري از ﻃریﻖ ایجاد ارزش ﺑرتر مﻲ دﻫﻨد .ﺑازارﮔرایﻲ یک ﻧﻮع ﻫﻨجار رفﺘاري اﺳت که در ﺳرتاﺳر ﺳازمان ﮔﺴﺘرش یافﺘه و از
ﻃریﻖ ﻧﻮآوري؛ پاﺳﺨگﻮي ﻧﻴازﻫاي ﺣال و آتﻲ ﺑازار و مﺸﺘري اﺳت(زﻫدي و ﻫمﻜاران.)8938 ،

 -2-2گرایش به فناوری
ارتﺒاط ﺑﻴﻦ تجارت و تﻜﻨﻮلﻮژي دیر زماﻧﻲ اﺳت که وجﻮد داﺷﺘه و ادامه دارد .در واﻗﻊ یک پﻴﺸرفت تﻜﻨﻮلﻮژیﻜﻲ ﺑاعث روﻧﻖ
تجارت ﺷد .مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑاید ﺑر اﻧﻮاع مﺨﺘلف مﻨاﺑﻊ ﺑراي ارتﺒاط ﺑرﻗرار کردن در فرایﻨد کﺴﺐ و کارﺷان تمرکﺰ کﻨﻨد .عالوه ﺑر
ایﻦ ،ﺳرمایه تﻜﻨﻮلﻮژي مﻨاﺳﺐ مﺘعﻬد ﺑه اﻧجام ایﻦ چﻨﻴﻦ اﻫدافﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﻧﻴﺰ ﺑاید فرﻫﻨگﻫاي ﺧالﻗاﻧهاي که فرایﻨدﻫاي
جدید را ﻧگهمﻲدارد ،ترویج دﻫﻨد(ﺣدادي و الماﺳﻲ فر .)1189 ،ﺷرکتﻫاي فﻨاوري مﺤﻮر ،ﺑه ﺳرمایهﮔذاري ﺑﻴﺸﺘر در تﺤقﻴﻖ و
تﻮﺳعه و تقﻮیت تعﻬدات ﺑه پذیرش تﻜﻨﻮلﻮژي جدید درون ﺳازمان تمایﻞ دارد .ﺑازارﮔرایﻲ و ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،آزادي و روﺷﻦ
فﻜري ﺑراي ایدهﻫاي جدید را تﺸﻮیﻖ مﻲکﻨﻨد .تﻔاوت کلﻴدي ،در چگﻮﻧگﻲ و مﺤﻞ پﻴدایﺶ ،ایﻦ ایدهﻫاي جدید اﺳت .ﮔرایﺶ ﺑه
فﻨاوري مﻲتﻮاﻧد ﺑه صﻮرت یک فلﺴﻔه از ”فﺸار تﻜﻨﻮلﻮژي” در ﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷﻮد که ﺑراي فﻨاوريﻫايجدید مطلﻮب اﺳت(ﮔاتﻴگﻨﻮن و
ژورب.)8331 ،

 -3-2قابلیت بازاریابی الکترونیک
یﻜﻲ از زیر مجمﻮعهﻫاي تجارت الﻜﺘروﻧﻴک ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴک اﺳت .ﺑرﺧﻲ از ﺷرکتﻫا تﻮاﻧﺴﺘهاﻧد ﺑا ﺑﻬره ﮔﻴري از ایﻦ ﺷﻴﻮه
ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ ﻧه تﻨﻬا درآمدﻫاي ﻫﻨگﻔﺘﻲ را ﺑدﺳت آورﻧد ،ﺑلﻜه عرصه رﻗاﺑت را چه در ﺑازارﻫاي داﺧلﻲ و چه در ﺑازارﻫاي ﺧارجﻲ ﺑر
رﻗﻴﺒان ﺧﻮد تﻨگتر ﻧمایﻨد .از آﻧجا که ﺑازار آﻧالیﻦ در ﻃﻮل چﻨد ﺳال ﮔذﺷﺘه ﺑه ﺳرعت رﺷد کرده اﺳت فعالﻴتﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ
الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تﻮجه زیادي را ﺑه ﺧﻮد جلﺐ کرده اﺳت(چاﻧگ و ﻫمﻜاران.)1113 ،
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اﺳﺘراوس و ﻫمﻜاران( )1111ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري اﻃالعات در فرآیﻨدﻫاي ایجاد ،ﺑرﻗراري ارتﺒاط ،دادن
ارزش ﺑه مﺸﺘریان و مدیریت رواﺑط مﺸﺘري ﺑه روشﻫایﻲ که ﺑراي ﺳازمان و ﺳﻬامداران آن ﺳﻮدمﻨد ﺑاﺷد تعریف مﻲکﻨﻨد.
ﻫمچﻨﻴﻦ پاﺳﻜاد ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي مرتﺒط ﺑا مﺸﺘري ،اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي
مرتﺒط ﺑا کاﻧالﻫا و اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي مرتﺒط ﺑا تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ تعریف کردﻫاﻧد .واژه ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،ﺑه
تﻮلﻴد ارزش و ﺑه دﺳت آوردن ﺳﻬمﻲ از ﺑازار ،ﺑراي اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت و ﺳایر اﺑﺰار الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،جﻬت اﻧجام کﺴﺐ و کارﻫاي
ایﻨﺘرﻧﺘﻲ اعم از تﺒلﻴﻐات ،فروش کاﻻ ،و ﺧدمات و  ...اﻃالق مﻲﮔردد .ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ چﻬره ﺑازاریاﺑﻲ از ﻃریﻖ مﺸاﻫده فﻨاوري
فعال تﻮاﻧمﻨد ،ﻧقﺸه ﺑرداري و تجرﺑه اﺳت .اکﺜر ﺷرکتﻫا در ﺣال ﺣاﺿر ﺣداﻗﻞ از یﻜﻲ از ﺧدمات تجاري آﻧالیﻦ ﺑراي دﺳﺘرﺳﻲ
عمﻮمﻲ ﺑه اﻃالعات جدید و یا ﺑراي تﺤقﻴﻖ در مﻮرد مﻮﺿﻮعات تﺨﺼﺼﻲتر اﺳﺘﻔاده مﻲکﻨﻨد .ﺑﻨاﺑرایﻦ ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﻫمان
اﻫداف ﺑازاریاﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ را ﺑا فﻨاوري ﻧﻮیﻦ و ایﻨﺘرﻧت دﻧﺒال مﻲکﻨد ،که ﺑا اﺳﺘﻔاده از آن مﻲتﻮان عالوه ﺑر ﺑازارﻫاي ملﻲ ﺑه ﺑازارﻫاي
ﺑﻴﻦ المللﻲ دﺳت یافت و ﺑازارﻫاي جﻬاﻧﻲ را در دﺳت ﮔرفت(دعایﻲ و ﺑﻲغم.)8930 ،
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امروزه در فضاي کﺴﺐ و کارﻫا ،مدیران دریافﺘه اﻧد که مﺸﺘریان ﻫﺴﺘه اصلﻲ یک کﺴﺐ و کار ﻫﺴﺘﻨد و مﻮفقﻴت یک ﺷرکت
ﺑه مدیریت کارآمد رواﺑط ﺑا مﺸﺘریاﻧﺶ اﺳﺘﻮار اﺳت .تمام ﺑرﻧامه ﻫاي یک ﺳازمان ﺑر یک ﻫدف اصلﻲ مﺘمرکﺰ اﺳت و آن کﺴﺐ
رﺿایت مﺸﺘریان اﺳت زیرا مﺸﺘریان ﻫر ﺳازمان دلﻴﻞ وجﻮدي آن کﺴﺐ و کار و تداوم و پایداري آن اﺳت .مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ﺑه عﻨﻮان یک عﺒارت ﻧﻮیﻦ در اواﺳط دﻫه  8331رواج یافت و در دو دﻫه ﮔذﺷﺘه ﺑه عﻨﻮان یک رویﻜرد کﺴﺐ و کار مﻬم ﺑه
ﻃﻮر ﮔﺴﺘرده اي مﻮرد تﻮجه ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ.)8931 ،
مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري ﻃﺒﻖ ﻧﻈر ﺑﻮلدیﻨگ و ﻫمﻜاران ( )1112ﺑدیﻦ صﻮرت ﺑﻴان ﺷده اﺳت:
مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘرري ﺑا اﺳﺘراتﮋي مرتﺒط اﺳت ،از ﻃریﻖ دوﮔاﻧه ایجاد ارزش ،اﺳﺘﻔاده ﻫﻮﺷمﻨد از داده ﻫا و فﻨاوري ،کﺴﺐ
داﻧﺶ مﺸﺘري و اﻧﺘﺸار ایﻦ داﻧﺶ ﺑه ﺷرکاي مﻨاﺳﺐ ،تقﻮیت مﻨاﺳﺐ(در ﺑلﻨدمدت) رواﺑط ﺑا مﺸﺘریان ﺧاص و ﮔروه ﻫاي مﺸﺘریان و
ادغام فرایﻨدﻫاي ﺣﻮزه ﻫاي مﺨﺘلف ﺷررکت و ادغام ﺑﻴﻦ ﺷرکت ﻫاي ﻫمﻜار ،ارزش ایجاد مﻲ کﻨد .ﻫدف از مدیریت رواﺑط ﺑا
مﺸﺘري ،ارتﺒاط ﻫاي مﺴﺘقﻴک ﺑﻬﺘر ﺑا مﺸﺘریان در کاﻧال ﻫاي ارتﺒاﻃﻲ ﺷرکت ﺑا ﺷرکت و ﺷرکت ﺑا فرد اﺳت(ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ و
ممﻴﺰي.)8932 ،
ﻫدف از مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري ،ﺷﻨاﺳایﻲ ،ﻧگﻬداري و ﺧﺸﻨﻮد کردن مﺸﺘري ﺑا روش ﻫاي صﺤﻴح و تﺸﻮیﻖ آن ﻫا ﺑه
اﺳﺘﻔاده مجدد اﺳت(ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ و ممﻴﺰي .)8932 ،مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري یک اﺳﺘراتﮋي کلﻲ و یک فرﻫﻨگ تجاري پایدار اﺳت
که ﻫدف آن ﻃﺒﻖ ﺑﻨدي مﺸﺘریان مﻨاﺳﺐ و مدیریت آن ﻫا ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨه ﺳازي ارزش مﺸﺘري در درازمدت و ﺑﻬره ﮔﻴري ﺷرکت
از آن مﻲ ﺑاﺷد .مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري یک ﺳﻴﺴﺘم اﻃالعاتﻲ اﺳت که اﻃالعات مرﺑﻮط ﺑه تعامالت مﺸﺘریان ﺑا ﺳازمان را جمﻊ
آوري مﻲ کﻨد و ﺑه کارکﻨان ﺳازمان ایﻦ امﻜان را مﻲ دﻫد که ﺑه ﻃﻮر پﻴﻮﺳﺘه ﺑه تمامﻲ اﻃالعات در ﺧﺼﻮص مﺸﺘریان ماﻧﻨد فروش
ﻫاي ﮔذﺷﺘه و ﺣال ،ﺳاﺑقه ﺧدمات ارائه ﺷده ،ﺷﻜایات مﺸﺘریان و  ...دﺳﺘرﺳﻲ داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد .مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري فرایﻨد
ﺷﻨاﺳایﻲ ،اﻧﺘﺨاب ،اکﺘﺴاب ،تﻮﺳعه و ﺣﻔظ مﺸﺘریان ﺳﻮدمﻨد اﺳت.
ﺳﻴﺴﺘم مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﺑﺨﺸﻲ ازاﺳﺘراتﮋي یک ﺳازمان جﻬت ﺷﻨاﺳایﻲ مﺸﺘریان ،راﺿﻲ ﻧگه داﺷﺘﻦ آن ﻫا و تﺒدیﻞ
آن ﻫا ﺑه مﺸﺘري دائمﻲ مﻲ ﺑاﺷد که ﺑا ﺑﻬره ﮔﻴري از آن؛ ارتﺒاط مﺸﺘریان ﺑا ﺳازمان و ﻧﻴازمﻨدي ﻫاي آن ﻫا مﻮرد ﺑررﺳﻲ و تجﺰیه و
تﺤلﻴﻞ اصﻮلﻲ ﻗرار مﻲ ﮔﻴرد .در واﻗﻊ مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘریان یک راﻫﺒرد تجاري ﺑراي کﻞ ﺳازمان اﺳت که ﺳازمان را در
دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه اﻫداف ﺑازاریاﺑﻲ ارتﺒاﻃات و مﺸﺘري مداري یاري مﻲ کﻨد(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ .)8931 ،در تعریف دیگري آمده اﺳت که
اﺳاس مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،فلﺴﻔه ﺑازاریاﺑﻲ ارتﺒاﻃﻲ و تدویﻦ اﻫداف و اﺳﺘراتﮋي ﻫا ﺑر مﺒﻨاي آن اﺳت .مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ﺑه معﻨﻲ کار ﺑراي اداره کردن ارتﺒاﻃات مﺸﺘري در یک مقﻴاس ﺑﺰرگ ﺑه ﻫمراه ﺳﻮدآوري ﺑلﻨد مدت و ماﻧدﮔاري در ذﻫﻦ
مﺸﺘري اﺳت (ﮔامﺴﻮن.)1110 ،

 -5-2پیشینه تحقیقاتی
وﺣدتﻲ و ﻫمﻜاران ( )8933در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "ﺑررﺳﻲ مﻴﺰان ﺑازارﮔرایﻲ در مراکﺰ آمﻮزﺷﻲ و درماﻧﻲ ﻗﺰویﻦ :کارﺑرد
الگﻮي ﺳه وجﻬﻲ تﺤلﻴﻞ ﺑازار" ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدیﻨد که ﺑﻴمارﺳﺘان ﻫا از ﻧﻈر ﺑازارﮔرایﻲ ،مﺸﺘري ﮔرایﻲ و تﻮجه ﺑه رﻗﻴﺐ ﺑه ترتﻴﺐ
در وﺿعﻴت مﺘﻮﺳط ،ﺑاﻻتر و کمﺘر از مﺘﻮﺳط ﻫﺴﺘﻨد .ﺑراي ﺑدﺳت آوردن ﺑازار ﺧدمات پرﺳﻮد ،ﺑﻴمارﺳﺘان ﻫا ﺑاید ﺑرﻧامه راﻫﺒردي
درمقاﺑﻞ رﻗﺒا پﻴاده و وﻃایف کارکﻨان را در جﻬت تقﻮیت ﺑازارﮔرایﻲ ﻫدایت کﻨﻨد.
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ﺷریﻔﻲ و یﺰداﻧﻲ ( )8931در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "تاﺛﻴر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر تﻮﺳعه ﺑازارﻫاي ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺷرکت
ﻫاي صادراتﻲ" ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که مﺘﻐﻴر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر در دﺳﺘرس ﺑﻮدن اﻃالعات و ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺷﺒﻜه ﺑﻴﻦ
المللﻲ تأﺛﻴر مﺜﺒت و معﻨاداري دارد .ﻫمچﻨﻴﻦ ﻧﺘایج ،تأﺛﻴر جﻬت ﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ و تأﺛﻴر
ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺑر رﺷد راﻫﺒردﻫاي تﻮﺳعه اي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ را تأیﻴد مﻲ کﻨد .ﺑاایﻦ ﺣال تأﺛﻴر در دﺳﺘرس ﺑﻮدن
اﻃالعات ﺑر جﻬتﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ الملﻞ و ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر جﻬت ﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ الملﻞ مﺜﺒت و معﻨادار
ﮔﺰارش ﻧﺸد.
ﻃریقﻲ و ﻫمﻜاران ( )8931در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "ﺷﻨاﺳایﻲ عﻮامﻞ مﻮﺛر ﺑر تﻮﺳعه ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ورزش
ﺣرفه اي ایران " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ﺑه ترتﻴﺐ اولﻮیت ﺑﻨدي معﻨﻲ داري عﻮامﻞ مدیریﺘﻲ ،مدیریت داﻧﺶ ،مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ،اﺳﺘراتﮋي ﻫا ،عﻮامﻞ مﺤﻴطﻲ و رﻗاﺑﺘﻲ ،ویﮋﮔﻲ ﻫاي وﺑﺴایت ،فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ ،مدیریت زﻧجﻴره تامﻴﻦ ،فاکﺘﻮرﻫاي ﺑرﻧد و
مﻨاﺑﻊ مﺘﻐﻴرﻫایﻲ ﻫﺴﺘﻨد که ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ورزش ﺣرفه اي ایران اﺛرﮔذار مﻲ ﺑاﺷﻨد.
داداﺷﻲ و ﻫمﻜاران ( )8931در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "تعﻴﻴﻦ اﺛرﮔذاري مدیریت اﺑعاد ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ﺷرکت ﻫاي صﻨایﻊ
غذایﻲ مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک در ایران ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ارتﺒاط معﻨاداري ﺑﻴﻦ عﻮامﻞ مﺤﻴط دروﻧﻲ و ﺑﻴروﻧﻲ و ﺑازارﮔرایﻲ وجﻮد
دارد .از ﻃرفﻲ ،ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒت و معﻨاداري ﺑر عملﻜد ﺑﻨگاه ﻫاي تﻮلﻴدکﻨﻨده مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک دارد .ﻫمچﻨﻴﻦ ،ﺑازارﮔرایﻲ ﺑه
عﻨﻮان مﺘﻐﻴر مﻴاﻧجﻲ ﻧقﺶ مﺜﺒت و معﻨاداري در مﻴان عﻮامﻞ درون ﺳازماﻧﻲ و عملﻜرد ﺑﻨگاه ﻫا ایﻔاء مﻲ کﻨد.
تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران ( )8930در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان " ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري(مطالعه مﻮردي :ﺷرکت
ﻫاي تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران) " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري ﺷرکت ﻫاي
تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران تاﺛﻴر دارد.
رﺿایﻲ دولت آﺑادي و ﺧائف الﻬﻲ ( )8912در مطالعه اي ﺑا عﻨﻮان " مدلﻲ ﺑراي تعﻴﻴﻦ مﻴﺰان تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد کﺴﺐ
و کار ﺑا تﻮجه ﺑه ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ در صﻨایﻊ ﺷﻴمﻴایﻲ " پرداﺧﺘه اﻧد .ﻧﺘایج تﺤقﻴﻖ ﻧﺸان مﻲ دﻫد که ﻧﺘایج پﮋوﻫﺶ ﻧﺸان
مﻲ دﻫد که عملﻜرد کﺴﺐ و کار در فضاي رﻗاﺑﺘﻲ کﻨﻮﻧﻲ تﺤت تأﺛﻴر یﻜپارچگﻲ ﺑازارﮔرایﻲ و ﻗاﺑلﻴﺘﻬاي ﺑازاریاﺑﻲ ﻗرار دارد.
ﻫﻴم و پﻨگ ( )1181در
مطالعهاي ﺑا عﻨﻮان ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر
فﻨاوري اﻃالعات ﺑر ﺳاﺧﺘار و عملﻜرد
ﺑا مطالعه  191ﺷرکت تﻮلﻴدي ﺑه ایﻦ
ﻧﺘﻴجه رﺳﻴدﻧد که اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري
اﻃالعات ﻧه تﻨﻬا ﺑر ﺳاﺧﺘار ﺷرکت
ﺑلﻜه ﺑر فعالﻴتﻫا و درﻧﺘﻴجه ﺑر
ﺷﻜﻞ )1ﻣدل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
عملﻜرد ﺷرکت ﻧﻴﺰ تاﺛﻴر ﻗاﺑﻞ
مالﺣﻈهاي دارد.

 -3فرضیه های پژوهش
فرﺿﻴه  )8ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه )1ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه  )9ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه  )0ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه )2ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.

 -4روش تحقیق
روشتﺤقﻴﻖ پﻴمایﺸﻲ و از ﻧﻮع کارﺑردي اﺳت .ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ واﻗﻊ در ﺷﻬر ﺳاري که ﺑا تﻮجه ﺑه آمار ﺳازمان صﻨایﻊ و
معادن اﺳﺘان جمعا  131ﺷرکت در ﺑﺨﺶﻫاي صﻨایﻊ غذایﻲ و آﺷامﻴدﻧﻲ ،ﺷﻴمﻴایﻲ ،ﺑرق و الﻜﺘروﻧﻴک ،ﻻﺳﺘﻴک و پالﺳﺘﻴک ﺑﻮد که
جامعه تﺤقﻴﻖ ﺣاﺿر را ﺷﻜﻞ دادﻧد .ﺑا تﻮجه ﺑه ایﻨﻜه آﮔاهتریﻦ افراد ﻧﺴﺒت ﺑه ﺷرکت مدیران ارﺷد مﻲﺑاﺷﻨد لذا جامعه مﻮرد ﺑررﺳﻲ
ایﻦ پﮋوﻫﺶ کارﺷﻨاﺳان ارﺷد و مدیران تجاري -ﺑازاریاﺑﻲ و فروش و اعضاي ﻫﻴئت مدیره ایﻦ ﺷرکتﻫا ﻗرار داده ﺷدﻧد.
ﺑا تﻮجه ﺑه ایﻨﻜه تعداد دﻗﻴﻖ ایﻦ ﺷرکت ﻫا ﺑراﺳاس لﻴﺴت اﺧذ ﺷده از اداره کﻞ صﻨایﻊ و معادن مﻮجﻮد اﺳت لذا از ﺷﻴﻮه ﻧمﻮﻧه
ﮔﻴري تﺼادفﻲ ﺳاده اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .ﺣجم ﻧمﻮﻧه ﺑا تﻮجه ﺑه فرمﻮل کﻮکران 121 ،ﻧﻔر در جامعه آماري مﺤاﺳﺒه ﮔردید .ﺑه مﻨﻈﻮر
09

افﺰایﺶ ﺿریﺐ اﻃمﻴﻨان 112 ،پرﺳﺸﻨامه در ﺑﻴﻦ افراد جامعه پﺨﺶ ﺷد .از پرﺳﺸﻨامه ﻫاي ﺑرﮔﺸت داده ﺷده ،اﻃالعات 111
پرﺳﺸﻨامه ﻗاﺑﻞ اﺳﺘﻔاده ﺑﻮد و مﻮرد تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ ﻗرار ﮔرفت.
ﺑراي ﮔردآوري دادهﻫا در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،از دو روش کﺘاﺑﺨاﻧهاي و مﻴداﻧﻲ اﺳﺘﻔاده ﺷد .در روش کﺘاﺑﺨاﻧهاي ﺑراي جمﻊ آوري
اﻃالعات مرﺑﻮط ﺑه ادﺑﻴات مﻮﺿﻮع و پﻴﺸﻴﻨه پﮋوﻫﺶ از کﺘابﻫا ،پایانﻧامهﻫا ،مقاﻻت اﻧگلﻴﺴﻲ و فارﺳﻲ و پایگاهﻫاي اﻃالعاتﻲ
اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .در روش مﻴداﻧﻲ ﺑراي جمﻊ آوري دادهﻫاي آماري از پرﺳﺸﻨامه اﺳﺘﻔاده ﮔردید مدل پﮋوﻫﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از مدل
معادﻻت ﺳاﺧﺘاري تﺤلﻴﻞ ﺷد.

 -5یافته ها
 -1-5آمارهاى استنباﻃی

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد یک

بررسی نرمال بودن داده هاى پژوهش
ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑررﺳﻲ ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫاي پﮋوﻫﺶ از آزمﻮن کﻮلمﻮﮔروف-اﺳمﻴرﻧﻮف اﺳﺘﻔاده ﺷد تا از ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫا اﻃمﻴﻨان
ﺣاصﻞ ﮔردد.
ﻫﻨگام ﺑررﺳﻲ ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫا ما فرض صﻔر مﺒﺘﻨﻲ ﺑر ایﻨﻜه تﻮزیﻊ دادهﻫا ﻧرمال اﺳت را در ﺳطح ﺧطاي  2درصد آزمﻮن
ﻧمﻮدیم .ﺑﻨاﺑرایﻦ اﮔر آماره آزمﻮن ﺑﺰرﮔﺘر مﺴاوي  1/12ﺑدﺳت آید ،در ایﻦ صﻮرت دلﻴلﻲ ﺑراي رد فرض صﻔر مﺒﺘﻨﻲ ﺑر ایﻨﻜه داده
ﻧرمال اﺳت ،وجﻮد ﻧﺨﻮاﻫد داﺷت.
 :H0تﻮزیﻊ دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻫر یک از مﺘﻐﻴرﻫا ﻧرمال اﺳت.
 :H1تﻮزیﻊ دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻫر یک از مﺘﻐﻴرﻫا ﻧرمال ﻧﻴﺴت.
ﺟدول( )1ﻧﺘاﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣال ﺑﻮدن ﻣﺘﻐیﺮﻫا
در ﻧرم افﺰار آماري آزمﻮن
نتیﺠه
سطﺢ
مﻘدار آزمون
کﻮلمﻮﮔروف -اﺳمﻴرﻧﻮف اجرا ﺷد .در
متﻐیر
ﻓرﺿیه
معنیداری
کولموگروف -اسمیرنوف
ﻫمه مﺘﻐﻴرﻫا که داده ﻫا از آنﻫا جمﻊ
نرمال
4/٣49
4/٦26
بازارگرایی
آوري ﺷد آماره آزمﻮن ﺑﺰرﮔﺘر از 1/12
نرمال
4/469
1/129
گرایش به ﻓناوری
ﺑﻮده و لذا فرض صﻔر تائﻴد مﻲﺷﻮد .ﺑه
نرمال
4/4٣0
4/3٧٣
ﺑﻴان دیگر ،دادهﻫا از ﻧﻮع ﻧرمال ﺑﻮده ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی
نرمال
4/26٣
1/440
اﺳت ..جﺰئﻴات ﺑﻴﺸﺘر در جدول( )8آمده عملﻜرد ارتباط با مشتری
اﺳت.
آزمون تاﺋید ساﺧتار عاملی مدل مفﻬومی پژوهش
جﻬت ارزیاﺑﻲ مدل آزمﻮن ﺷده از ﺷاﺧﺺﻫاي مرتﺒط اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .ﺑطﻮر کلﻲ ﺑراي ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ تائﻴدي
چﻨدیﻦ مﺸﺨﺼه ﺑرازﻧدﮔﻲ وجﻮد دارد .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑراي ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ تائﻴدي مرتﺒه اول از ﺷاﺧﺺﻫاي مﻴاﻧگﻴﻦ
مجذور پﺲماﻧدﻫا ،ﺷاﺧﺺ ﻧرمﺷده ﺑرازﻧدﮔﻲ ،ﺷاﺧﺺ ﻧرمﻧﺸده ﺑرازﻧدﮔﻲ ،ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ فﺰایﻨده ،ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ تطﺒﻴقﻲ و
ﺷاﺧﺺ ﺑﺴﻴار مﻬم ریﺸه دوم ﺑرآورد واریاﻧﺲ ﺧطاي تقریﺐ اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت.
ﻣیاﻧﮕیﻦ ﻣﺠﺬور ﭘﺲﻣاﻧدﻫا :از معﻴار مﻴاﻧگﻴﻦ اﺧﺘالف ﺑﻴﻦ دادهﻫا و ماتریﺲ کﻮاریاﻧﺲ -واریاﻧﺲ ﺑاز تﻮلﻴد ﺷده ﺑه عﻨﻮان
ﺷاﺧﺼﻲ جﻬت ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ درجه یک(مﺘﻐﻴرﻫاي اصلﻲ تﺤقﻴﻖ ﺷامﻞ :ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،ﻗاﺑلﻴتﻫاي
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري) اﺳﺘﻔاده کرد .ایﻦ ﺷاﺧﺺ ﻫﻨگامﻲ که مﻴاﻧگﻴﻦ ماتریﺲ واریاﻧﺲ -کﻮاریاﻧﺲ دادهﻫا
ﺷﻨاﺧﺘهﺷده ﺑاﺷد؛ ﺷاﺧﺺ ﺑا ارزﺷﻲ اﺳت.
ایﻦ مقدار ﻫر چقدر که کﻮچﻜﺘر ﺑاﺷد(زیر  1/12ﺑﺴﻴار عالﻲ و زیر  1/8مﻨاﺳﺐ و ﺑاﻻي  1/8ﻧامﻨاﺳﺐ اﺳت) ﺑﻬﺘر اﺳت .در
جدول ( ،)1مقدار مﻴاﻧگﻴﻦ مجذور پﺲ ماﻧدﻫا مقدار  1/11اﺳت .ایﻦ مقدار ﻧﺸان مﻲدﻫد که ﺑرازش مدل پﻴﺸﻨﻬادي تﺤقﻴﻖ ﺑا
اﺳﺘﻔاده از ایﻦ ﺷاﺧﺺ مﻨاﺳﺐ و کامالً ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳت .ﺑراي ﺑررﺳﻲ ایﻨﻜه یک مدل ﺑه ﺧﺼﻮص در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي
ممﻜﻦ ،از لﺤاظ تﺒﻴﻴﻦ مجمﻮعهاي از دادهﻫاي مﺸاﻫده ﺷده تا چه ﺣد ﺧﻮب عمﻞ مﻲکﻨد از مقادیر ﺷاﺧﺺ ﻧرمﺷده
ﺑرازﻧدﮔﻲ) ،(NFIﺷاﺧﺺ ﻧرمﻧﺸده ﺑرازﻧدﮔﻲ) ،(NNFIﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ فﺰایﻨده) (IFIو ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ تطﺒﻴقﻲ) (CFIاﺳﺘﻔاده
ﺷده اﺳت .مقدار ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل ایﻦ اﺳﺘﻔاده از ایﻦ ﺳه ﺷاﺧﺺ  1/3و ﺑاﻻتر مﻲ ﺑاﺷد .مقادیر ﺑاﻻي  1/3ایﻦ ﺷاﺧﺺﻫا ﺣاکﻲ از ﺑرازش
ﺑﺴﻴار مﻨاﺳﺐ مدل ﻃراﺣﻲ ﺷده در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي ممﻜﻨه اﺳت(ﻫﻮمﻦ .)8910 ،ﻫماﻧگﻮﻧه که در جدول زیر مﺸاﻫده
مﻲﺷﻮد ،مﻲتﻮان ﮔﻔت که مدل پﻴﺸﻨﻬادي تﺤقﻴﻖ در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي ممﻜﻨه ﺑرازش مﻨاﺳﺒﻲ یافﺘه اﺳت.
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ﺟدول( ،)2ﺷاﺧﺺ ﻫای ﺑﺮازﻧدگﻲ ﻣدل ﺗﺤلیﻞ ﻋاﻣلﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول((N=2٦٢

شاخﺺ

مﻘدار ﻗابﻞ ﻗبول

مﻘدار گﺰارش شده

میانگیﻦ مﺠﺬور پﺲماندها )(RMR

زیر 4/4٦

4/46

شاخﺺ نرمشده برازندگی )(NFI

4/3

4/36

شاخﺺ نرمنشده برازندگی )(NNFI

4/3

4/3٣

شاخﺺ برازندگی ﻓﺰاینده )(IFI

4/3

4/3٦

شاخﺺ برازندگی تطبیﻘی )(CFI

4/3

4/3٦

ریشه دوم برآورد واریانﺲ خطای تﻘریﺐ)(RMSEA

کمتر از 4/1

4/4٧

بررسی و آزمون فرضیه هاى تحقیق با استفاده از تجﺰیه و تحلیﻞ مﺴیر
جدول( )2آزمون ﻓرﺿیههای پیشنﻬادی تﺤﻘیﻖ با استفاده از آماره t
1

بازارگرایی بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر مﺜبتی
دارد.

4/3٧

0/30

تائید

2

گرایش به ﻓناوری بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر
مﺜبتی دارد.

4/3٣

9/٣6

تائید

9

ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی بر عملﻜرد ارتباط با مشتری در شرکتهای ﺻنعتیساری
تاثیر مﺜبتی دارد.

4/66

0/9٧

تائید

0

بازارگرایی بر عملﻜرد ارتباط با مشتری در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر مﺜبتی دارد.

4/3٦

٧/02

تائید

٣

گرایش به ﻓناوری بر عملﻜرد ارتباط با مشتری در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر
مﺜبتی دارد.

4/٧6

2/٧0

تائید

 -6نتیجهگیری
جدول( )9که ﺑه ﺑررﺳﻲ فرﺿﻴهﻫاي مطرح ﺷده در تﺤقﻴﻖ ﺑا اﺳﺘﻔاده از آزمﻮن  tمﻲپردازد؛ تﻮجه کﻨﻴد .در تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ مﺴﻴر
ﺑراي آزمﻮن فرﺿﻴهﻫاي پﮋوﻫﺶ از مقدار  ،tاﺳﺘﻔاده مﻲ ﺷﻮد .مقدار ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل جﻬت پذیرفﺘﻦ یک فرﺿﻴه و رد فرض صﻔر مقدار
 8/31و ﺑﻴﺸﺘر از  8/31ﺑراي  tاﺳت(ﻫﻮمﻦ .)8910 ،ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻫریک از فرﺿﻴهﻫاي پﮋوﻫﺶ که مقدار  tآن عدد  8/31و یا ﺑﻴﺸﺘر از
آن ﺑﻮد فرﺿﻴه پﻴﺸﻨﻬادي ﻗﺒﻮل و فرض صﻔر رد مﻲﺷﻮد.
ﻫمانﮔﻮﻧه که در جدول ﺷماره( )9آمده اﺳت:
فرﺿﻴه  :8ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .تاﺛﻴر مﺜﺒت ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘرﻧﻴﻜﻲ ﺑا
مقدار  ،)0/30( tﺑﻴﺸﺘر از  8/31و معﻨﻲ دار اﺳت .یعﻨﻲ؛ ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .ﺑه عﺒارت دیگر؛
فرض اول تﺤقﻴﻖ پذیرفﺘه ﺷده و فرض صﻔر رد ﺷد.
فرﺿﻴه  :1ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که :ﮔرایﺶ ﺑه
فﻨاوري ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .در جدول( )9مقدار  ،)9/21( tﺑﻴﺸﺘر از  8/31و معﻨﻲ دار اﺳت .ﺑه عﺒارت
دیگر تاﺛﻴر مﺜﺒت ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از ﻧﻈر آماري معﻨﻲ دار اﺳت و در ﻧﻬایت ایﻨﻜه فرﺿﻴه دو تﺤقﻴﻖ
پذیرفﺘه و فرض صﻔر آن رد مﻲﺷﻮد.
فرﺿﻴه  :9ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﻗاﺑلﻴت
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .مقدار  tمرتﺒط ﺑا ایﻦ فرض ﻫمانﮔﻮﻧه که در جدول( )9ﻧﻴﺰ
مﺸﺨﺺ اﺳت ﺑراﺑر ﺑا مقدار  0/91مﻲﺑاﺷد .یعﻨﻲ ایﻨﻜه ایﻦ راﺑطه از ﻧﻈر آماري معﻨﻲدار و ﺑا اعﺘﺒار اﺳت .ﺑﻨاﺑرایﻦ فرض ﺳﻮم
پﮋوﻫﺶ یعﻨﻲ ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط مﺸﺘري دارد ،تائﻴد ﺷده و فرض صﻔر آن رد ﺷد.
فرﺿﻴه  :0ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط
ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .مقدار  tمرتﺒط ﺑا ایﻦ فرض مقدار  1/01مﻲﺑاﺷد .پﺲ مﻲتﻮان اﺳﺘﻨﺒاط ﻧمﻮد که فرض چﻬارم پﮋوﻫﺶ؛
ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد و تائﻴد ﺷد.
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فرﺿﻴه  :2ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري
ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .ﺑا تﻮجه ﺑه مقدار  tمرتﺒط ( )1/10ﻧﺘﻴجه مﻲتﻮان ﮔرفت که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر
مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .پﺲ فرض پﻨجم پﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ پذیرفﺘه و فرض صﻔر رد ﺷد.
ﻧﺘایج ﻧﺸان داد راﺑطه ﺑﻴﻦ ﺑازارﮔرایﻲ و عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﻗﻮيتریﻦ راﺑطه را ﺑﻴﻦ مﺘﻐﻴرﻫاي مطرح ﺷده در ایﻦ پﮋوﻫﺶ
دارد و پﺲ از آن تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر روي ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴک مطرح مﻲ ﺷﻮد .ﺑه ﻃﻮر کلﻲ مﻲ تﻮان اﺳﺘﻨﺒاط کرد که تﻮجه
ﺑه مﺘﻐﻴرﻫاي تﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨده ﺑازارﮔرایﻲ مﻲ تﻮاﻧد در رﺳﻴدن ﺑه اﻫداف پﮋوﻫﺶ کمک ﺷایاﻧﻲ ﻧماید .ﻫمچﻨﻴﻦ تاﺛﻴر مﺘﻐﻴر ﻗاﺑلﻴت
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،ﺿعﻴفتریﻦ راﺑطه معﻨﻲ دار در ایﻦ پﮋوﻫﺶ اﺳت.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه اول ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران ﺑراي اتﺨاذ ﺳﻴاﺳتﻫاي رﻗاﺑﺘﻲ ﺳازمان ،از روشﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ که در
فضاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ صﻮرت مﻲپذیرد و امﻜان ﺳﻔارش ﺳازي مﺘﻨاﺳﺐ ﺑا ﻧﻴاز مﺸﺘریان را فراﻫم مﻲﺳازد ،اﺳﺘﻔاده کﻨﻨد .ﺑازارﮔرایﻲ
مﻨﺒﻊ اﺳاﺳﻲ ﺑراي کﺴﺐ مﺰیت رﻗاﺑﺘﻲ پایدار ﺑراي ﺷرکتﻫا مﻲﺑاﺷد و ﻗاﺑلﻴتﻫاي درک ﺑازار و ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري را ﺑراي آن فراﻫم
مﻲکﻨد.
ﺷرکتﻫاي ایراﻧﻲ ﺑراي اﻧجام ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از ﻃرق مﺨﺘلف ﻫمچﻮن ایمﻴﻞ مارکﺘﻴﻨگ ،ﻧرم افﺰارﻫاي  CRMو
ﺑﺨﺼﻮص ایجاد وب ﺳایت و مﺸاﻫده فعالﻴتﻫاي ﺷرکت ،رویﻜرد جدیدي اتﺨاذ کرده اﻧد که فعالﻴتﻫاي آمﻴﺰه ﺑازاریاﺑﻲ ﺷرکت را
تقﻮیت مﻲﻧماید .در ﺣالﻲکه مدیران ﺑا مﻔﻬﻮم ﺑازارﮔرایﻲ و تاﺛﻴر مﺜﺒت آن روي پﻴامدﻫایﻲ مﺜﻞ مﻮفقﻴت مﺤﺼﻮﻻت جدید آﺷﻨا
ﻫﺴﺘﻨد ،ایﻦ تﺤقﻴﻖ ﻫمچﻨﻴﻦ روي ایﻦ ﻧﻜﺘه تاکﻴد مﻲکﻨد که چگﻮﻧه مﻲتﻮان رﺿایت مﺸﺘري و عملﻜرد را از ﻃریﻖ تعامالت داراي
فﻨاوري اﻃالعات افﺰایﺶ داد .ایﻦ امر ﻧﺸان مﻲدﻫد که مدیران ﻧه تﻨﻬا ﻧﻴاز دارﻧد که از ﻧﻴازﻫاي اولﻴه مرﺑﻮط ﺑه مﺤﺼﻮل مﺸﺘري
آﮔاه ﺑاﺷﻨد ﺑلﻜه ﻧﻴازمﻨدﻧد که در مﻮرد ایﻨﻜه چگﻮﻧه مﺸﺘریان آن ﻫا مﻲﺧﻮاﻫﻨد ﺑا ﺷرکت ارتﺒاط داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد ﻧﻴﺰ آﮔاﻫﻲ کﺴﺐ کﻨﻨد.
ﺑا تﻮجه ﺑه فرﺿﻴه دوم ،ایﻦ مطالعه ﻧﺸان داد که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر مﻨاﺑﻊ فﻨاوري اﻃالعات ،مﻨاﺑﻊ اﻧﺴاﻧﻲ و مﻨاﺑﻊ
تجاري دارد و پﻴاده ﺳازي فﻨاوريﻫاي جدید در ﺳازمان یک جﺰ کلﻴدي از مﻔﻬﻮم ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .پﻴﺸﻨﻬاد
مﻲﺷﻮد که ﺑه مﻨﻈﻮر کارﺑرد ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،تمامﻲ ﺷرکت مجﻬﺰ ﺑه تﻜﻨﻮلﻮژيﻫاي ﻧﻮظﻬﻮر ﺑاﺷد که در ایﻦ صﻮرت کارکﻨان
تعﻬد و تمایﻞ ﺑﻴﺸﺘري در ﺑﻜارﮔﻴري ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارﻧد .اﺳﺘﻔاده از ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از یک ﺳﻮ مﺴﺘلﺰم وجﻮد
زیرﺳاﺧتﻫاي تجارت الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ درﺷرکت ﺑﻮده و از ﺳﻮي دیگر مﺴﺘلﺰم آﺷﻨایﻲ کافﻲ مدیران و کارکﻨان واﺣد ﺑازاریاﺑﻲ و فروش
ﺑر اصﻮل ،مﺒاﻧﻲ و فرایﻨد ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .ﺑﻬﺘر اﺳت که مﺰایا و فﻮاید ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺷرکت ﺑﻴان ﺷﻮد و از
فﻨاوريﻫاي ﻧﻮیﻦ اﺳﺘﻔاده ﺷﻮد تا اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري جدید ﺑه ﻃﻮر کامﻞ فرﻫﻨگ ﺳازي ﺷﻮد.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه ﺳﻮم ،ایﻦ راﺑطه ﺿعﻴفتریﻦ راﺑطه پﮋوﻫﺶ ﺑﻮده ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران ﺳازمانﻫا تﻮجه ﺑﻴﺸﺘري ﺑه
روشﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد و ﺑه مﻨﻈﻮر پﻴﺸﺘاز ﺑﻮدن در ﺑازار رﻗاﺑﺘﻲ و ارائه مﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺴﻴار ﺣائﺰ اﻫمﻴت
اﺳت که روشﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را ﺑه کار ﮔﻴرﻧد.
مدیران ﺑاید مﻨاﺑﻊ را ﺑراي ایجاد ﻗاﺑلﻴتﻫاي جدید ترویج دﻫﻨد تا یک مﻮﻗعﻴت اﺳﺘراتﮋیک پایدار فراﻫم آورﻧد .ﺑﺨﺼﻮص مدیران
ﺑازاریاﺑﻲ ﺑه ﺑررﺳﻲ فرصتﻫا در ﺑازارﻫاي جدید ﺑپردازﻧد و ﻗاﺑلﻴتﻫایﻲ که ﺳازمان را ﻗادر ﺑه تﻮﺳعه رواﺑط ﻗﻮي ﺑا مﺸﺘریان مﻮجﻮد
ﺧﻮاﻫﻨد کرد؛ ﺷﻨاﺳایﻲ کﻨﻨد .تﺤقﻴﻖ ﺣاﺿر پﻴﺸﻨﻬاد مﻲکﻨد که مدیران مﻲتﻮاﻧﻨد ﺑﻨاﺑرایﻦ ﺑراي دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه عملﻜرد ﺑاﻻ ،تﻮاﻧایﻲ
ﺳازمان در ﺑه کارﮔﻴري مﻨاﺑﻊ در تمامﻲ ﻗاﺑلﻴتﻫاي ﺳازماﻧﻲ مﻬمتر از کامﻞ ﺑﻮدن مﻨاﺑﻊ در تمام ﺳطﻮح اﺳت .پذیرش کﺴﺐ و کار
الﻜﺘروﻧﻴک ،تاﺛﻴر ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈهاي ﺑر رﺿایت مﺸﺘري و تﻮﺳعه راﺑطه ﺑا مﺸﺘري دارد .ﺣﻔظ و تﻮﺳعه رواﺑط ﺷرکت -مﺸﺘري ،افﺰایﺶ
در درآمد و ﺳﻮد را ﺑدﻧﺒال ﺧﻮاﻫد داﺷت.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه چﻬارم ،ﻫماﻧطﻮرکه مﺸاﻫده ﺷد ایﻦ راﺑطه ﻗﻮيتریﻦ راﺑطه ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑعد مﺸﺘريﮔرایﻲ مﻬمتریﻦ
ﺑعد آن اﺳت ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران در تدویﻦ اﺳﺘراتﮋيﻫاي ﺷرکت تﻮجه ﺑﻴﺸﺘري ﺑه امر ﺑازارﮔرا ﺑﻮدن در جﻬت ایجاد رﺿایت در
مﺸﺘریان داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد که ایﻦ امر ﻧﻮآوري در تﻮلﻴد مﺤﺼﻮﻻت و ﺧدمات را افﺰایﺶ مﻲدﻫد .ﺑازارﮔرایﻲ داراي تاﺛﻴر مﺴﺘقﻴم معﻨﻲ دار
روي عملﻜرد اﺳت .ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﺑازارﮔرایﻲ ﺑﻬﺘر مﻲتﻮان اﺳﺘراتﮋيﻫا را اجرا کرده و عملﻜرد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴد .ﺷرکتﻫایﻲ ﺑا
ﺑازارﮔرایﻲ ﺑاﻻ ﺑه عملﻜرد تجاري ﺑرتر دﺳت مﻲیاﺑﻨد چﻮن ﺧﻮاﺳﺘهﻫاي ﺑﻴان ﺷده و ﻧﻴازﻫاي پﻨﻬان مﺸﺘریان ،اﺳﺘراتﮋيﻫا و
ﻗاﺑلﻴتﻫاي رﻗﺒا ،ﻧﻴازمﻨديﻫا و تﺤﻮﻻت کاﻧال و مﺤﻴط ﺑازار را ﺑﻬﺘر از رﻗﺒا درک مﻲکﻨﻨد .ﺷرکتﻫاي ﺑازارﮔرا ﺑا کﺴﺐ اﻃالعات
مرﺑﻮط ﺑه مﺸﺘریان و رﻗﺒا ،تﻮزیﻊ ایﻦ اﻃالعات در ﺳازمان و ﺑﻜارﮔﻴري ایﻦ اﻃالعات در تدویﻦ و ﺑازﻧگري اﺳﺘراتﮋيﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ،
مﺤﺼﻮﻻتﻲ مطاﺑﻖ ﺑا ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘهﻫاي مﺸﺘریان ﻃراﺣﻲ ﻧمﻮده و رواﻧه ﺑازار کرده که مﻮجﺐ افﺰایﺶ رﺿایت مﺸﺘري و وفاداري
در آن ﻫا ،افﺰایﺶ ﺑﻬره وري ﺑلﻨدمدت و در ﻧﺘﻴجه رﺷد فروش و ﺳﻬم ﺑازار مﻲﺷﻮﻧد.
ﺑا تﻮجه ﺑه فرﺿﻴه پﻨجم ،پﻴﺸرفتﻫاي تﻜﻨﻮلﻮژي ،ﺳازمانﻫا را ﺑراي تعامالت مﻮﺛر و کارآمد تﻮاﻧاتر از ﻗﺒﻞ ﺑا مﺸﺘریان ﺳاﺧﺘه
اﺳت .پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد صﻨایﻊ داراي تﻜﻨﻮلﻮژي ﺑاﻻ ،در ﺑﺨﺶ تﺤقﻴﻖ و تﻮﺳعه ﺳرمایه ﮔذاري ﺑﻴﺸﺘري ﻧمﻮده و ﺧﻮد را مﺘعﻬد ﺑه
ﺑﻜارﮔﻴري تﻜﻨﻮلﻮژي ﻫاي جدید ﺑداﻧﻨد .ﻧﻮآوري ،پذیرش و ﺣمایت از ایدهﻫاي جدید ،ﻫمﻜاري و ریﺴک پذیري ﺑﻴﻦ کارکﻨان در

اصالح مﺤﺼﻮﻻت جدید و اﺳﺘﻔاده ﺑﻬﺘر از اﻃالعات مﺸﺘري در ﺷرکت ترویج دﻫﻨد و ﺑدیﻦ ﮔﻮﻧه ﺑا ارائه مﺤﺼﻮﻻتﻲ جدید و مﻮرد
ﻧﻴاز مﺸﺘري ،رﺿایت او را جلﺐ ﻧمایﻨد .ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و اﺳﺘﻔاده از اﺑﺰارﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑاعث مﻲﮔردد تا ایﻦ دﺳﺘه از ﺷرکتﻫا آماده
ﺑاﺷﻨد و ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﺑه ﺳرعت مﺤﺼﻮﻻت ،ﺧدمات و ﺑرﻧامهﻫاي کاري ﺧﻮد را ﺑا تﻐﻴﻴرات در مﺤﻴط ﻫماﻫﻨگ کﻨﻨد و مﺤﺼﻮﻻتﻲ را
ﻃراﺣﻲ کﻨﻨد که ﻧﻴازﻫاي مﺘﻐﻴر و مﻨﺤﺼر ﺑه فرد آن ﻫا را ﺑر آورده کﻨﻨد.
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چکـیده
اهمیت موضوع رهبري دیجیتال غیرقابل کتمان است چراکه دیجیتالی شدن صرفاً موضوعی پیرامون فناوري نیست بلکه
همه کارکنان و سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد .از این رو هر اقدام دیجیتال نیازمند هماهنگی و هم راستایی میان
فناوري ،فرآیند و کارکنان است .لذا این پژوهش قصد دارد تا به بررسی نقش رهبري دیجیتال بر عملکرد شهرداري یزد
بپردازد .این پژوهش از نظر هدف کاربردي و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماري
پژوهش را کلیه مدیران شهرداري یزد تشکیل دادند که تعدادشان  00نفر بود .جهت گردآوري داده از پرسشنامه محقق
ساخت استفاده شد که آلفاي کرونباخ آن  23800بدست آمد .فرضیه هاي تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري و
نرم افزار  PLSآزمون شدند .نتایج حاصل از تحلیل داده ها به شرح زیر می باشد .نگرش دیجیتال ،سواد دیجیتال،
سازگاري و انعطاف پذیري رهبران ،چابکی و تجربه گرایی رهبران و تفکر داده محور رهبران بر عملکرد شهرداري یزد
تاثیر گذار است .در نتیجه رهبري دیجیتال بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است .در ادامه پیشنهادهایی براي بهبود
پژوهش ارائه شدند.

واژگـان کلـیدی :رهبري ،رهبري دیجیتال ،عملکرد ،شهرداري ،یزد
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رهبري به معناي تاثیرگذاشتن روي دیگران ،نفوذ در دل آنها و همراه ساختن آنها می باشد .بنابراین زمانی که دیگران به
دلخواه خود و نه از روي اجبار ،از شما پیروي می کنند و با شما همراه می شوند ،شما در حال رهبري کردن هستید .براین اساس
عنصر کلیدي این تعریف ،نفوذ در دل دیگران می باشد .یعنی دیگران رهبر را دوست دارند ،او را می پسندند و چون قبولش دارند از
وي پیروي می کنند .آنها از وي الهام می گیرند و باور دارند که او می تواند آنها را به خواسته هایشان نزدیک تر کند .رهبري یک
مهارت عملی است که شامل توانایی یک فرد یا سازمان براي هدایت یا هدایت سایر افراد ،تیم ها یا سازمان هاي کالن است.
رهبري ،داشتن تواضع براي اولویت دادن به کارمندان است تا شرکت بتواند رشد کند .رهبران باید براي کارمندانشان زمان بگذارند
و مطمئن شوند آنها در محیط کار احساس راحتی میکنند .این اقدام ،کارآمدي و بهره وري شرکت را باال می برد .محیط هاي
دانشگاهی ایاالت متحده رهبري را "یک فرایند تأثیر اجتماعی که در آن فرد می تواند از کمک و حمایت دیگران در انجام یک کار
مشترک استفاده کند" تعریف می کند( .واسونو و فرینتو .)0218،رهبري را می توان از ترکیبی از چندین عامل استخراج کرد:
مطالعات رهبري ،نظریه هایی شامل صفات ،تعامالت موقعیتی ،عملکرد ،رفتار ،قدرت ،بینایی و ارزش ها ،و هوش .رهبري مسئله
هوش ،اعتماد ،انسانیت ،شجاعت و نظم است .رهبران به خود و دیگران کمک می کنند تا امور درست انجام دهند .آنها مسیر را
تعیین می کنند ،چشم انداز الهام بخش و چیزي جدید ایجاد می کنند .رهبري در مورد نقشه برداري است که در آن شما باید به
عنوان یک تیم یا یک سازمان برنده شوید؛ و آن پویا ،هیجان انگیز و الهام بخش است .با این حال ،در حالی که رهبران مسیر را
هدایت می کنند ،آنها باید از مهارت هاي مدیریتی براي هدایت مردم خود به مقصد درست ،به روش صاف و کارآمد استفاده کنند.
رهبر با ایجاد تغییر سر و کار دارد ولی مدیر براي برخورد با پیچیدگی هاست .رهبران از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت
را مشخص می کنند و از طریق انتقال این دید به افراد و الهام بخشی آنان را براي غلبه بر موانع آماده می سازنند ،اما مدیران خوب
ازطریق برنامه ریزي هاي رسمی ،طراحی ساختارهاي سازمانی خشک ،نظم و انسجام را باعث می شوند .رهبران نگرش شخصی و
فعال نسبت به هدف ها دارند ،ولی مدیران نگرش غیر شخصی نسبت به هدف ها دارند .رهبران می توانند هدف هاي گوناگونی
داشته باشند اما در مدیریت اولویت با هدف هاي سازمانی است(.وید و آبویجسر . )0212 ،اهمیت موضوع رهبري دیجیتال غیرقابل
کتمان است چراکه دیجیتالی شدن صرفاً موضوعی پیرامون فناوري نیست بلکه همه کارکنان و سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.
از این رو هر اقدام دیجیتال نیازمند هماهنگی و هم راستایی میان فناوري ،فرآیند و کارکنان است .رهبري دیجیتال رکن برقراري
این هماهنگی است(.نوري و همکاران .)1028 ،پژوهش پیرامون رهبري دیجیتال ضروري است زیرا استفاده استراتژیک و راهبردي
از منابع دیجیتال سازمان را میسر می سازد( .شامی.)1028 ،از اینرو این پژوهش قصد دارد تا به بررسی نقش رهبري دیجیتال بر
عملکرد شهرداري یزد بپردازد.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2رهبری
رهبري یکی از کلیدي ترین اجزاي سازمانی است .مدیران فرهنگی در سازمان ها باید نسبت به تغییر و تحول هاي جهانی به
عنوان یک چالش مهم توجه کنند و از طرفی ،به این مسائل به عنوان فرصتی براي رشد و توسعه سازمانی بنگرند( .چانگ.)0210 ،
رهبري به معناي تالش براي اثرگذاري و نفوذ بر تعداد زیادي از کارکنان از راه ارتباطات و تحقق اهداف از پیش تعیین شده است.
رهبري ،فرایندي است که توسط فردي به نام رهبر در راستاي اثرگذاري و انگیزه بخشی به دیگران انجام می شود .در این میان،
رهبري سعی دارد حس داوطلبانه کارکنان را براي انجام کاري که او تعیین می کند ،ایجاد کند .سبک رهبري ،مدلی است که میان
دو یا چند گروه در موقعیت هاي تعیین شده ارتباط برقرار می کند و احساسات و انتظاراتشان را با هم مرتبط می سازد( .شیافی و
همکاران .)0210 ،رهبري ،یک عامل مهم است که منجر به موفقیت سازمانی می شود( .ایپیساک و همکاران .)0210 ،رهبري
نقش تعیین کننده اي در اثربخشی فردي و گروهی سازمان ایفا می کند و مهمترین دلیل ناکامی برخی سازمان ها در برنامه هاي
تحول سازمانی ،عدم حضور رهبري توانمند بوده است و رهبري سازمان براي انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط
هاي متالطم ،مستلزم ویژگی هاي خاصی است که عموماً مدیران براي دستیابی به آن با مشکالت بسیاري مواجه شده اند .بررسی
ها نشان داده است که گوي رقابت آینده را رهبرانی ربوده اند که بتوانند به طور اثربخش با منابع انسانی خود رابطه برقرار کنند.
(محمدي و همکاران .)1028،رهبري روشی براي بیان ارزش ها و قابلیت ها به شیوه اي رسا و بلند است به گونه اي کارکنان
ارزشها را در شخص رهبر ببینند(.فریالند و اریکسون.)0210،

 -2-2رهبری دیجیتال
رهبر دیجیتال را می توان به عنوان فردي تعریف کرد که به واسطه نقشش که به اقتضاي محیط هایی با محوریت فناوري هاي
تحول آفرین شکل گرفته است( .رک و فلیئستر .)0212 ،یک رهبر دیجیتال باید داراي شایستگی هاي کلیدي و ویژه اي باشد که
بتواند این نقش را به نحوي اثربخش ایفا کند؛ چراکه ،رواج زمینه هاي دیجیتالی در کسب و کار سازمان ها و انتقال فناوري به
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مهارت هاي رهبري در بازارهاي نوظهور ،به کارگیري چارچوب پیشرفته تري از شایستگی هاي رهبري را ضروري می سازد تا امر
هدایت و رهبري در فضاهاي دیجیتال را تسهیل کند؛ به ویژه که تدوین چنین چارچوبی براي انتخاب یا استخدام ،تعیین انتظارات،
ارزیابی عملکرد و برنامه ریزي جانشین پروري امري ضروري به نظر می رسد( .امامی میبدي و همکاران .)1028 ،رهبري دیجیتال
استفاده استراتژیک و راهبردي از منابع دیجیتال سازمان براي دستیابی به اهداف کسب وکار است .انقالب دیجیتال از طریق یک
تحول بنیادین در حال شکل دادن به آینده سازمان ها است .به منظور موفقیت در مسیر این تحول ،رهبري سازمان نقشی اساسی
دارد به طوریکه ادامه حیات سازمانی مستلزم انجام اقداماتی جدي و گذر از فرآیندهاي سنتی در کنار تغییر پارادایم هاي رهبري در
عرصه دیجیتال است(کروزن و همکاران .)0212 ،رهبران دیجیتال ،رهبرانی هستند که مسائل عصر دیجیتال را به خوبی تعریف و
چارچوب دهی کرده  ،با محوریت فناوري هاي تحول آفرین براي آن ها راه حل ارائه می کنند و سازمانشان را براي حرکت در مسیر
دیجیتالی شدن همنوا می سازند( .تمل کوا.)0218 ،

 -3-2ویژگیهای رهبران دیجیتال
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ویژگی هاي رهبران دیجیتال به شرح زیر می باشد(برت:)0218،
نگرش دیجیتال :مهمترین ویژگی رهبران دیجیتال ،برخورداري از نگرش دیجیتال به منظور خلق باالترین ارزش از طریق
فناوريهاي تحولآفرین براي سازمان است .آنها مسائل سازمانی را با عینک دیجیتال نگاه میکنند و همواره آمادهاند تا براي این
مسائل ،راهحلهایی از جنس دیجیتال ارائه کنند.
رویاپردازي دیجیتال :رهبران دیجیتال ،رویاپردازانی قهار هستند؛ آنها با ایجاد تصویري الهامبخش و جذاب از آینده ،شور و
اشتیاق تحقق رویا را در کارکنانشان بهوجود میآورند و جرات و اعتماد بهنفس حرکت به سمت این رویاهاي متهورانه را در آنها
ایجاد مینمایند.
ارتباطات دیجیتال :رهبران دیجیتال براي جلب مشارکت مشتاقانه کارکنان ،راهی جز نفوذ به قلب آنها ندارند و این نفوذ ،جز
با بهره گیري از تعامالت موثر در یک شبکه ارتباطی قدرتمند محقق نخواهد شد .این رهبران باید زبان گروههاي مختلفِ کارکنان
خود را بدانند و بتوانند متناسب با ویژگیهاي هر گروه ،گفتمان موثري را با آنها شکل دهند.
سواد دیجیتال :رهبران دیجیتال براي شناسایی مسائل و چالشهاي عصر دیجیتال و همچنین تحلیل و اتخاذ تصمیمات
مناسب ،نیازمند دانش و سواد متناسب با این عصر هستند .امروز رهبران عالوه بر داشتن دانش کلی درباره فناوريهاي دیجیتال و
ویژگیهاي تحولی آنها ،باید به مهارتهایی همچون تفکر نقادانه ،تفکر طراحی و سوادرسانهاي مجهز باشند.
نوآوري دیجیتال :رهبران دیجیتال ،خالق هستند و به محدودیتها اجازه نمیدهند که آنها را به بند بکشد ،بلکه با بهرهگیري
از تفکر خارج از چارچوب و خلق ایدههاي نوآورانه ،همواره سعی در عقب راندن موانع دارند.
ریسکپذیري :رهبران دیجیتال میدانند که بزرگترین ریسک در عصر دیجیتال ،ریسک نکردن است؛ راهبردي که در این
عصرِ بهسرعت در حال تغییر ،قطعا به شکست میانجامد .بنابراین ،آنها پرچمداران نوآوري و تغییر در سازمانها هستند.
سازگاري و انعطافپذیري :داستان تحول دیجیتال ،داستان یک تغییر بزرگ است ،پس دور از ذهن نیست اگر بگوییم رهبر
دیجیتال ،بهعنوان پرچمدار این تحول در سازمان ،باید نماد پذیرش و انعطاف در برابر تغییرات باشد.
چابکی و تجربهگرایی :رهبران دیجیتال ،خود را در قید و بند تشریفات دستوپاگیر قرار نمیدهند ،بلکه آنها نتایج را بر مراحل
و ابزارها ،توسعه نمونههاي اولیه را بر تمرکز مفرط بر مستندسازي ،پاسخگویی سریع به تغییرات را بر پایبندي کورکورانه به یک
برنامه و ایجاد همکاري سریع را بر قراردادهاي سفت و سخت ارجح میدانند.
تفکر دادهمحور :رهبران دیجیتال ،با ارزش داده در عصر دیجیتال آشنا هستند .آنها تصمیمگیريهاي مبتنی بر بینش حاصل از
تحلیل داده را جایگزین اتکاي صرف به تحلیلهاي ذهنی ،شهودي و مبتنی بر احساسات میکنند.
تفکر اکوسیستمی :رهبران دیجیتال این واقعیت را درک کردهاند که در این عصر ،بهتنهایی راه به جایی نخواهند برد .در همین
راستا ،آنها بهخوبی می دانند که چگونه در یک اکوسیستم ،به همکاري با سایر بازیگران بپردازند و با ایجاد همافزایی ،باالترین
ارزش را براي سازمان خود بدست آورند.

 -4-2عملکرد
عملکرد در لغت به معنی حالت یا کیفیت کارکرد است ،بنابراین عملکرد سازمانی ،یک سازه کلی است که به چگونگی انجام
عملیات سازمانی اشاره دارد  .معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران در سال  0220ارایه شده است« :فرآیند تبیین
کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته» .امروزه در فضاي رقابتی ،کسب وکارها در تالش اند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از
طریق ارتقاي عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات انطباق دهند .بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی بر
مبناي عملکرد مالی بوده اند ،اگرچه شاخص هاي مالی چندان با اهداف بلندمدت یک کسب وکار همبستگی ندارند و نمی توانند در
شرایط حاد رقابتی ،مزیت براي سازما نها ایجاد کنند (اخوان و یزدي مقدم .)1020 ،عملکرد سازمانی ،میزانی است که سازمان
اهداف موردنظر خود را به انجام می رساند(نشکووا و گوو )0210 ،در واقع عملکرد مفهوم کلی است که عملکرد کلی سازمان را از
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ابعاد مختلف مدنظر قرار می دهد .ادبیات گذشته از اندازه گیري عملکرد با ابزارهاي ذهنی و عینی دفاع می کند ،اما مسلماً استفاده
از ابزارهاي عینی اعتبار بیشتري دارد( .کمیسون و ویالر لوپز .)0210 ،بنابراین عملکرد سازمان را می توان این گونه تعریف کرد:
یک سازه چندوجهی است که شامل چهار بعد.1 :عملکرد مشتري محور شامل رضایت مشتري و عملکرد محصول یا خدمات؛ .0
عملکرد مالی و بازار شامل درآمد ،سود ،موقعیت بازار ،دوره زمانی گردش پول نقد و سود هر سهم؛  .0عملکرد منابع انسانی شامل
رضایت کارکنان و  .0اثربخشی سازمانی شامل زمان ورود به بازار ،سطح نوآوري ،تولید و انعطاف پذیري زنجیره تأمین است.
(میتاس و همکاران.)0211،

 -5-2عوامل موثر بر عملکرد
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توریک و مک گیورن ( )1222عوامل موثر بر عملکرد را به شرح زیر بیان می کنند (لی و همکاران)0222،؛
هم ترازي عناصر شرکتی با محیط شرکتی عاملی موثر در جهت ارتقاي عملکرد شرکتی است .زیرا نتایج تحقیقات نشان می
دهد سطوح مختلف تغییرات محیطی ،طراحی ساختارهاي متفاوتی را می طلبد .همچنین هم ترازي بین استراتژي و محیط نیز مورد
تاکید است .همچنین ،به گفته ي فردریکسون ( )1282یک مهارت کلیدي محسوب می شود.
تیس ( )1280استدالل می کند « اگر یک شرکت در پی نیل به بهترین عملکرد است باید قابلیت هاي خود را با محیط متغیر
سازگار و متناظر نماید» .وفاداري شرکتی به چشم انداز بلندمدت ،یک عامل کلیدي موفقیت در خلق اجماع داخلی و اشتیاق براي
نوآوري و تغییر است .خلق چنین هدف شرکتی مستلزم رهبري اخالقی قدرتمند است.

 -6-2انواع تصمیم گیری
فرآیندهاي تصمیم گیري متنوع و متعدد است و بصورت کلی می توان آنها را در  0دسته جاي داد(زرندي و عزتی)1020،؛
تصمیم گیری های فردی :تصمیم گیري هاي فردي 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 هاي بعدي 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.
تصمیم گیری های سازماني :سازمان ها ترکیبی از مدیرانی را در خود دارند که تصمیم گیري هاي عقالیی و یا شهودي
انجام می دهند ،با این تفاوت که در یک سازمان ،تنها یک مدیر نیست که تصمیم می گیرد .در سازمان ها عالوه بر مدیران متعدد،
در شناخت مسئله و راه حل هاي آن تعدادي از بخش ها و ادارات ،نظرات متفاوت و حتی سازمان هاي دیگر دخالت دارند .ساختار
داخلی سازمان و درجه ثبات محیط خارجی سازمان نیز بر تصمیم گیري سازمانی موثرند .سه دسته فرآیندهاي مربوط به تصمیم
گیري سازمانی وجود دارد که عبارتند از رهیافت علمی مدیریت ،مدل کارنگی ،و مدل ظرف زباله.
عوامل موثر در تصمیم گیري عبارتند از ( حمیدي و قاسمی مدانی)1022،؛
عوامل عقالیي :منظور ،عوامل قابل اندازه گیري از قبیل هزینه ،زمان ،پیش بینی ها و غیره می باشد .یک تمایل عمومی
وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم.
عوامل روانشناختي :مشارکت انسان در پدیده تصمیم گیري روشن است .عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر ،توانائی
هاي او ،تجربیات ،درک ،ارزش ها ،آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم گیري می باشند.
عوامل اجتماعي :موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می گذارد ،از مسائل مهم تصمیم
گیري است .توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می کاهد.
عوامل فرهنگي :محیط داراي الیه هاي فرهنگی متعددي 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 فردي و یا سازمانی مدیران در
قالب هنجارهاي مورد قبول جامعه ،رویه ها و ارزش ها تاثیر می گذارند.

 -7-2اهمیت استراتژیك هوش تجاری در تصمیمات سازمان
رشد تصمیم گیري سازمان معموال بدین ترتیب است که پایین ترین سطح انجام فعالیت هاي تجاري یک سازمان ،سطح
عملیاتی است که فرایند در دفعات باال و معموال به صورت تکراري در رده هاي پایین سازمان انجام می شود و معموال با حجم
کمی از داده ها 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 پیگیري عملیات در سطح پایین ،نحوه انجام
آن ،گزارش گیري و نهایتا جمع بندي داده هاي مفید براي 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 گیریهاي کالن سازمان است که توسط مدیران رده باال اتخاذ می شود .این نوع استفاده ها در دفعات کم و در دوره هاي
02

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 تجاري در سطح استراتژیک را می توان به نوعی براي کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و
بهینه سازي فرایندها در کنار یکدیگر ،در نظر گرفت .این سیستمها روي برخی ویژگی هاي مهم مالی و سایر پارامترهاي مهم
دیگر در افزایش کارایی سازمان متمرکز می شوند .بدیهی است که سیستم در این سطوح میبایست فرایندهاي خارجی سازمان را
نیز در بر بگیرد .خصوصیات مختلف برنامه هاي کاربردي در مقاطع مختلف سازمان ،باعث ایجاد تفاوت هایی در ابزارها ،تکنیک ها
و زیرساخت هاي مورد نیاز براي هر یک از آنها می شود .استفاده از ابزارهاي تحلیلی و هوشمند بیشتر در سطح باال انجام می شود
که نیازمند پردازش هاي باال با میزان دسترسی انبوهی از اطالعات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی بیشتر از عملیاتی است .بخش
عملیاتی هوش تجاري بیشتر وظیفه جمع آوري اطالعات و ذخیره سازي آنها را در پایگاه داده هاي خصوصی بر عهده دارد  .در
عصري که زمان ،کلید اصلی در تجارت است ،شرکت ها به استفاده از ابزارهاي اطالعاتی روي آورده اند تا بتوانند اطالعات مورد
نظر را بسرعت ازمنابع استخراج کنند هوش تجاري در امر تصمیم گیري در سطوح مختلف سازمان بویژه سطوح مدیران ارشد با
تحلیل اطالعات و روش هاي پرس و جو تسهیالت زیادي را فراهم می کند(.فرجی؛ .)1020

 -3پیشینه های پژوهش
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شریفیان و همکاران ( )1022مدل هویت دیجیتال در دولت هوشمندزا در دستگاه هاي دولتی ایران با نقش میانجی رهبري
تحول دیجیتال ارائه نمودند .پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده و با بهره بردن از نظریه داده بنیاد و با رویکرد کالسیک گلیز و
استرادسی در قالب اکتشافی و توصیفی -پیمایشی بود .جامعه آماري پژوهش منشاء  0بخش بود؛ جامعه آماري بخش اول را که
کیفی بود  02نفر از خبرگان در دولت الکترونیک و هویت دیجیتال تشکیل دادند و جامعه آماري بخش دوم که کمی بود 080 ،نفر
از کارکنان دولت در بخش هاي مختلف تشکیل دادند .داده ها با کمک مصاحبه دو بخش کیفی و پرسشنامه دو بخش کمی
گردآوري شدند .داده ها با کمک نرم افزار  PLSو  SPSSتحلیل شدند .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد مولفه هاي هویت
دیجیتال و عوامل مرتبط با دولت هوشمند و عوامل مربوط به رهبري تحول دیجیتال است .و اینکه رهبري دیجیتال بر هویت
دیجیتال تاثیرگذار است .لیسون زولر و خسروشاهی ( )0201رهبري دیجیتال را در صنعت ساخت و ساز بررسی کردند .هدف از این
مطالعه بررسی رویکردهاي رهبري متفاوتی بود که توسط رهبران صنعت ساخت و ساز در تاثیرگذاري بر مسیرهاي دیجیتالی
سازمان هایشان به نمایش گذاشته شدند .نتایج اصلی ،دسته بندي انواع رهبري دیجیتال به  2نوع؛ پیشگیرانه و پیشرو ،حمایتی،
ناهماهنگ ،محتاط و مقاوم و بی بصیرت بود .این مضامین بینشی در مورد چگونگی تاثیر رهبران بر مسیرهاي تحول دیجیتال در
سازمان ها ارائه می دهد .کایهادي و ماگرا ( )0201تائید رهبري دیجیتال را بر اقتصاد کشورهاي گروه  02بررسی کردند .براي
بدست آوردن آمادگی دیجیتال ،شاخص هاي جهانی آمادگی دیجیتال ،براي بدست آوردن داده هاي نوآوري از شاخص جهانی
نوآوري و براي بدست آوردن داده هاي رقابت پذیري از شاخص رقابت جهانی استفاده شد .آمادگی دیجیتال شامل نیازهاي اساسی،
منابع انسانی ،سهولت انجام کسب و کار ،سرمایه گذاري تجاري و دولتی ،محیط راه اندازي ،زیرساخت فناوري و پذیرش فناوري
بود .مولفه هاي نوآوري شامل؛ موسسات ،سرمایه انسانی و تحقیقات ،زیرساخت ها ،پیچیدگی کسب و کار ،خروجی هاي دانش و
فناوري و خروجی هاي خالق بود .نتایج پژوهش نشان داد که کشورهاي گروه  02داراي قابلیت هاي رهبري دیجیتال در آمادگی
دیجیتال ،نوآوري و رقابت هستند .کشورهاي گروه  02در دیجیتالی شدن جهانی پیشرو بودند .ماکیسا و جاناتان ( )0202نقش
رهبري دیجیتال را در تغییرات دیجیتال بررسی کردند .این پژوهش ویژگی هاي مرتبط با رهبري دیجیتال را شناسایی نموده است.
نتایج حاصل از آن نشان داد که ساختار رهبري دیجیتال به نوعی همگرا بوده و  0عامل الهام بخشیدن ،نوآوري ،جذب و رویاپردازي
تاثیر متفاوتی را بر تغییرات دیجیتال دارند.

 -4روش شناسی پژوهش
 -1-4روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماري پژوهش را کلیه
مدیران شهرداري یزد تشکیل دادند که تعدادشان  00نفر بود .جهت گردآوري داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفاي
کرونباخ آن  23800بدست آمد .فرضیه هاي تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري و نرم افزار  PLSآزمون شدند.

 -2-4فرضیه های پژوهش
اصلي :رهبري دیجیتال بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
فرعي:
-

نگرش دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
03

-

سواد دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
سازگاري و انعطاف پذیري رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
چابکی و تجربه گرایی رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
تفکر داده محور رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.

 -5تحلیل یافتهها
 -1-5آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی

نمودار ( .)1اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد

 -2-5نتایج فرضیه ها
جدول  1ضریب معناداري و نتایج
فرضیه هاي مطرح شده را به طور
خالصه نشان می دهد.
نمودار ( .)2اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار
جدول ( .)1نتایج فرضیه ها

استاندارد

فرضیه ها

معناداري
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پس از تعیین مدل هاي اندازه گیري
به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق
و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا
عدم وجود رابطه عِلّی میان متغیرهاي
تحقیق و بررسی تناسب داده هاي
مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق،
فرضیه هاي تحقیق با استفاده از مدل
معادالت ساختاري نیز آزمون شدند.
نتایج آزمون فرضیه ها در نمودار
منعکس شده اند.

نتیجه

فرضیه اصلی
رهبري دیجیتال بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.

2322

فرضیات فرعی
نگرش دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
سواد دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
سازگاري و انعطاف پذیري رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
چابکی و تجربه گرایی رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
تفکر داده محور رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.
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در فرضیه اصلی پژوهش ادعا شده بود که رهبري دیجیتال بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.؛ تجزیه تحلیل آماري
بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()1؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  1322می باشد ،از این رو
این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.
در فرضیه فرعی شماره  1پژوهش ادعا شده بود که نگرش دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است؛
تجزیه تحلیل آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()1؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از 1322
می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت می باشد این
اثر مستقیم می باشد.
در فرضیه فرعی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که سواد دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است ؛ تجزیه
تحلیل آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()1؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  1322می

باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت می باشد این اثر
مستقیم می باشد.
در فرضیه فرعی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که سازگاري و انعطاف پذیري رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار
است؛ تجزیه تحلیل آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()1؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از
 1322می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت می باشد
این اثر مستقیم می باشد.
در فرضیه فرعی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که چابکی و تجربه گرایی رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است
؛ تجزیه تحلیل آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()1؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از 1322
می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت می باشد این
اثر مستقیم می باشد.
در فرضیه فرعی شماره  0پژوهش ادعا شده بود که تفکر داده محور رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است ؛
تجزیه تحلیل آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()1؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از 1322
می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت می باشد این
اثر مستقیم می باشد.
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در محیط رقابتی امروز که به طور مستمر درحال تغییر است ،رهبران دائماً با چالش هاي جدیدي مواجهند؛ به طوریکه باید هم
سازمان و هم سبک رهبري خود را با محیط جدید هماهنگ سازند .به عالوه ورود گروهی جدید از کارکنان مسلط به مهارت هاي
دیجیتال به بازار کار ،جابه جایی کارکنان و کم رنگ شدن هرچه بیشتر مرز کار و زندگی سبب شده است ،نقش کلیدي رهبران در
شکل دهی هویت سازمان در عصر دیجیتال و لزوم طراحی آینده نگر و حرکت فعاالنه آن ،امروز بیش از هر زمان دیگر احساس
شود .دراین راستا ،مفهوم جدیدي به نام رهبري دیجیتال پا به عرصه وجود گذاشت .این اصطالح را در مورد رهبرانی به کار می
برند که بسیاري از فرایندهاي رهبري خود را ازطریق کانال ها و رسانه هاي دیجیتال انجام می دهند .دراین راستا ،رهبر دیجیتال
را می توان به عنوان فردي تعریف کرد که به واسطه نقشش که به اقتضاي محیط هایی با محوریت فناوري هاي تحول آفرین
شکل گرفته درصدد است تا با به کارگیري تلفیقی مطلوب از «منابع و مهارت ها» و «رسانه ها و قابلیت هاي دیجیتال» بین راهبرد
فناوري اطالعات و راهبرد کسب وکار سازگاري ایجاد کند تا بدین طریق عدم اطمینان ناشی از حضور فناوري را به فرصت هاي
دیجیتال را به واقعیت تبدیل نماید .با توجه به نقشی که رهبران دیجیتال می توانند در دنیاي تجاري فعلی داشته باشند و با توجه به
مطالب ارائه شده ،در این پژوهش به بررسی نقشی رهبري دیجیتال بر عملکرد شهرداري یزد پرداختیم و به نتایج زیر رسیدیم ؛
 رهبري دیجیتال بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است. نگرش دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است. سواد دیجیتال رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است. سازگاري و انعطاف پذیري رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است. چابکی و تجربه گرایی رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است. تفکر داده محور رهبران بر عملکرد شهرداري یزد تاثیر گذار است.در ادامه به بیان پیشنهادهایی جهت بهبود پژوهش می پردازیم ؛
 بینش رقابتی باالي رهبران دیجیتال می تواند به هدایت و راهنمایی هرچه بهتر کارکنان کمک کرده و عملکرد آنان و درنتیجه عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
 هوش هیجانی باالي رهبران دیجیتال منجر به اتخاذ تصمیم هاي هرچه بهتر در شرایط مهم و حیاتی سازمان شده وعملکرد سازمان را ارتقا می بخشد.
 رهبران دیجیتال می توانند با بهبود یادگیري سازمانی کارکنان و ترغیب هرچه بیشتر آنان ،به بهبود عملکرد آنان و درنتیجه بهبود عملکرد سازمان کمک کنند.
 شایستگی باالي مدیران و رهبران سازمان به هدایت هرچه بهتر سازمان کمک کرده و عملکرد سازمان را بهبود میبخشد.
 سواد دیجیتالی رهبران باعث همسو شدن آنان و کارکنان سازمان با پیشرفت هاي فناورانه روز شده و عملکرد کارکنان وسازمان را ارتقا می بخشد.

-
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 -6نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

مهارت هاي دیجیتال باالي رهبران به استفاده هرچه بهتر آنان از فناوري هاي جدید در جهت بهبود عملکرد سازمان
کمک فراوانی خواهد نمود.
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بررسی رابطه بین مهارت کوانتومی مدیریت و کیفیت تصمیمگیری با
نقش میانجی کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی استان اردبیل

بهنام مظاهری

1

تاریخ دریافت1051/50/50 :
تاریخ پذیرش1051/50/50 :
کد مقاله75050 :

چکـیده
هدف :بررسی رابطه بین مهارت کوانتومی مدیریت و کیفیت تصمیمگیری با نقش میانجی کیفیت خدمات باشگاههای
ورزشی استان اردبیل است.
روش :این پژوهش به روش پیمایشی ،توصیفی -تحلیلی انجام گرفته و از پرسشنامه تصحیح شده مهارتهای کوانتومی
مدیریت عظیمی ثانوی و رضوی ( ،)1011پرسشنامه کیفیت تصمیمگیری اخباری زاده ( )1017و پرسشنامه کیفیت خدمات
سروکوال (پاراسورامان و همکاران )1111 ،استفاده شد .با تعیین تعداد کل دانشجویان (075نفر) و با استفاده از جدول
کرجسی مورگان ،تعداد تقریبی  171پرسشنامه توزیع شده 171 ،پرسشنامه برگردانده شده (نرخ پاسخ  155درصد) و کار
تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد) و برای تعیین معناداری رابطه از آمار
استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی) استفاده شد.
یافتهها :یافتههای توصیفی منتج از پژوهش نشان داد ضریب الفای کرونباخ کیفیت خدمات  ،مهارتهای کوانتومی
مدیریت و کیفیت تصمیمگیری مدیران به ترتیب برابر با  5/71 ،5/07 ، 5/77و در سطح نرمال و مطلوب است .در این
پژوهش به نقش سه متغیر کیفیت خدمات مهارتهای کوانتومی مدیریت و کیفیت تصمیمگیری پرداخته و مشخص شد
که از میان این عوامل"مهارتهای کوانتومی مدیریت" در بین باشگاههای مختلف و سن با توجه به سطح معناداری 5/50
رابطه معناداری وجود دارد.یافتههای پژوهش نشان میدهد که فرضیه اول تائید میشود مهارتهای کوانتومی مدیریت بر
کیفیت خدمات تأثیر مثبت معنیداری دارد و ضریب بتا نشان میدهد که مهارتهای کوانتومی مدیریت  5 /70تغییرات
کیفیت خدمات را پیشبینی میکند همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که فرضیه دوم تائید میشود و کیفیت
تصمیمگیری مدیران بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت معنیداری دارد و ضریب بتا نشان میدهد که کیفیت تصمیمگیری
مدیران  5/01تغییرات کیفیت خدمات را پیشبینی میکند.
نتیجهگیری :وضعیت "مهارتهای کوانتومی مدیریت" مدیران در باشگاههای ورزشی استان اردبیل در سطح نسبتاً مطلوبی
قرار دارد .که بایستی خدمات و کارگاههایی در جهت آگاهی بهتر نسبت به ابزارهایی جهت مهارتهای کوانتومی مدیریت
و ارتقاء مهارتهای کوانتومی مدیران برگزار شود .برای بهبود کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی استان اردبیل با جلسات
منظم با کارکنان باشگاه شاخصهای مهارتهای کوانتومی مدیریت را مطرح نمایند .با برگزاری دورههای آموزشی برای
کارکنان باشگاههای ورزشی از اساتید مطرح بهره برده و منجر به ارتقای این مهارتها شود و زمینههای بهبود کیفیت
خدمات باشگاههای ورزشی فراهم شود.
واژگـان کلـیدی :مهارتهای کوانتومی ،کیفیت تصمیمگیری ،کیفیت خدمات ،باشگاههای ورزشی
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باشگاههای ورزشی بهعنوان متولی اصلی رشد و ارتقای ورزش و سالمتی در جامعه وظیفه مهمی در راستای آمادهسازی
جسمانی و حتی روانی مردم بر عهده دارند .ازاینرو مدیریت باشگاههای ورزشی نیازمند حداکثر توانایی در برخورد با مشکالت و
ارائه بهترین راهکار برای رفع آنها میباشد بسیاری از صاحبنظران سازمان و مدیریت ،تصمیمگیری را جوهر مدیریت دانستهاند و
موفقیت و شکست بسیاری از سازمانها را در گرو تصمیمگیری مدیران آنها قلمداد کردهاند برای مثال هربرت سایمون که در
رابطه با مفهوم و مکانیسم تصمیمگیری مطالعات زیادی به عمل اورده ،مدیریت و تصمیمگیری را دو واژه هممعنی و مترادف
دانسته و این وظیفه را مهمترین و اصلیترین وظیفه مدیر تلقی نموده است(.الوانی.)1017 ،
کیفیت خدمات یک رشته علمی نسبتاً جوانی است که در حدود دو دهه از تحقیقات در این زمینه میگذرد این واژه برای افراد
مختلف ،معنای متفاوتی دارد ،بن ابراین در اولین گام از بهبود کیفیت خدمات باید درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم  .از
کیفیت تعاریف بسیاری به عمل آمده ولی در یک تعریفجامع میتوان گفت کیفیت ،مجموع رضایتمندی تعداد زیادی از مشتریان
برای تعداد زیادی از خدمات میباشد .امروزه موضوع کیفیت خدمات  ،مدیریت سازمانها را با چالشهایی مواجه ساخته و پذیرش آن
در بخش خدمات به طور فزاینده ای افزایش یافته است .کیفیت خدمات عامل مهمی برای رشد ،موفقیت و ماندگاری سازمان است
و بهعنوان راهبردی موثر و فراگیر در دستور کار مدیریت سازمانها قرار گرفته است(.سنگیت و همکاران.)0517 ،
بهبود کیفیت خدمات به دلیل نقشی که در افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری سازمانها دارد از اهمیت روزافزونی در
مطالعات و تحقیقات برخوردار شده است کیفیت خدمات بهعنوان یک عامل مهم موفقیت در سازمانهای خدماتی مطرح میباشد این
مفهوم بسیار به مفهوم رضایت مشتریان نزدیک بوده و در واقع میتوان گفت که این دو مفهوم به سختی در هم تنیده شده اند از
آنجا که رضایت مشتریان از شاخصه های مهم بازاریابی سازمانهاست ،کیفیت خدمات بسیار مورد توجه محققانواقع شده است.
(بولتون و همکاران.)0505 ،
یکی از متغیرهای موثر بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی  ،مهارتهای کوانتومی مدیریت است .در رهبری سازمانی ،دو
عنصر مدیریت و کوانتوم مطرح است که هیچیک به تنهایی کافی نیستند .اصول سازوکارهای کوانتومی تائید زیادی بر ویژگی،
رفتار و رویکردهای اقتضایی دارد .رهبران کوانتومی در مدیریت اطالعات  ،پویایی های انسانی  ،تفاوتها  ،ارتباطات و شرایط بیرونی
و زمینه ای تالش میکنند .موازنه بین نظم و آشوب را حفظ نمایند .آنان برای رهبری سازمانها دارای ویژگی های سیالی ،پویایی و
انعطاف پذیری هستند  .همچنین رهبران کوانتومی استعداد رهبری پیروانشان را پرورش میدهند و رهبری را به اشتراک گذاشته و
تسهیم مینمایند(.پترنکو و همکاران .)0511 ،طرح اصول علوم جدید نیازمند آگاهی از تکنیکهای رهبری در سازمانهای مدرن است،
ب طوری که این فناوری ها و اصول یک استعاره جدید برای حیات سازمان و کار رهبری ارائه دهد .این در حالی است که مدلهای
توسعه سازمانهای سنتی جای خود را به مدلهای بازنگری شده و روشهای مداخله گر جدید در عصر عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانی
شدنو تغییر سریع داده است .شروع قرن  01را میتوان از نظر فناوری عصر کوانتوم نامید .کلید تعالی سازمانی رهبری عالی است.
هفت مهارت کوانتومی میتواند رهبران را برای ایجاد سطح جدیدی از تعالی سازمان برای بهره برداری از قدرتمند ترین انرژی جهان
یعنی انرژی ذهن ،فعال کند (کاراکاس و کاواس.)0517 ،
شلتون و همکاران ( )0510هفت مهارت کوانتومی را برای رهبران سازمانی پیشنهاد نمودند .با استفاده از این هفت مهارت ،
رهبران سازمانها میتوانند سازمانهای کوانتومی ایجاد کنند یعنی سازمانهایی که یادگیرنده هستند و جایی که در آن بهبود مستمر و
یادگیری مداوم ،یک هنجار فرهنگی است .این هفت مهارت کوانتومی به طور مستقل عمل نمیکنند ،بلکه در یک مجموعه یکپارچه
نشان داده میشوند .مهارتهای مدیریت شامل دیدن کوانتومی ،تفکر کوانتومی ،احساس کوانتومی ،دانستن کوانتومی ،عمل
کوانتومی ،اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی است( قربانیو همکاران.)1071 ،
متغیر بعدی که تأثیر آن بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی مطالعه شده است ،کیفیت تصمیمگیری مدیران است .مدیران
همواره با مسائلی مواجه هستند که اخذ تصمیم از جانب آنان را میطلبد .به طوری که از یک سو چگونگی این تصمیم ها  ،میزان
توفیق و تحققق اهداف سازمان را معین میکننند و از سوی دیگر تصمیمگیری مجموعه ای از مراحل و اقدامات مشخص را در بر
میگیرد که اطالعات در آن نقش مهم و حیاتی را بر عهده دارد .بر همین اساس تصمیمگیری را آخرین مرحله استفاده از اطالعات
دانستهاند( .دقت.)1010 ،
تصمیمگیری صحیح ،اساس موفقیت مدیران و گروهها و سازمانها است .برای اتخاذ تصمیم منطقی که منجر به افزایش
کارایی ،اثربخشیو بهره وری سازمانی گردد؛ باید فرایند تصمیم سازی جامعی که مشارکت سازمانی را نیز برانگیزد ،طراحی و به اجرا
گذاشته گذاشته شود(باقریان .)1055،تصمیماتی که در یک سیستم اتخاذ میشود ،مبنای اقدامات و عملیات اجراییی قرار میگیرد .در
واقع هر کنشی ،مبتنی بر یک تصمیم است .ازاینرو کیفیت و اعتبار مدیریت یک سیستم به کیفیت تصمیماتی بستگی دارد که در
آن مجموعه اتخاذ میشود  .در یک سیستم کارآمد آنچه که در ابتدای امر مساله تلقی شود ،.عنصری برای جهش به سوی اهداف
سازمانی تلقی میشود و از رهگذر مدیریت مناسب  ،چالش به فرصت تبدیل میشود(اسفندیاری.)1055 ،
با بروز چنین مسائلی پژوهشگران درصددند با الگو برداری از " مهارتهای کوانتومی مدیریت " بررسی کنند که کیفیت
خدمات ،مهارتهای کوانتومی مدیریت ،کیفیت تصمیمگیری مدیران در چه سطحی قرار دارد و با بررسی ارکان " مهارتهای
کوانتومی مدیریت" و سنجش مهارتهای کوانتومی مدیریت مدیران از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت ،سن ،میزان

تحصیالت ،سابقه خدمت ،اطالعات بیشتری از آنان به دست آورند تا به ارائه دپیشنهادهایی در این زمینه ،به ارتقاء و پیشبرد
روشهای " مهارتهای کوانتومی مدیریت کمک نمایند و ارتقا خویش را در مدیریت ،کیفیت طرح ها  ،خدمات و گزارشها با تاکید بر
مدت زمانی که دارند افزایش دهند.
در این راستا برای رسیدن به هدفهای پژوهش  ،پرسشهای زیر مطرح است :مهارتهای کوانتومی مدیریت و کیفیت
تصمیمگیری مدیران چه تاثیری بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی استان اردبیل دارد؟

 -2فرضیه های پژوهش
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فرضیه اول :مهارتهای کوانتومی مدیریت بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی تأثیر معنیداری دارد؟
فرضیه دوم :کیفیت تصمیمگیری مدیران بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی تأثیر معنیداری دارد؟
در پژوهش فعلی میتوان مهارتهای کوانتومی مدیریت را چنین تعریف کرد : .مهارتهای کوانتومی مدیریت بر فعالیتهایی
تعلق میگیرد که مدیران ،به کمک آنها برای انجام گزارشها  ،ایجاد قابلیتها انواعی از مهارتها را در خدمات  ،کیفیت جهت رفع
نیازها و اهداف خاص در زمان مناس فراهم ،آمادهسازی را در به کارگیری ،به کار میگیرند.
سازمانهای امروز در حال تغییر و تحول شتابان هتند لذا برای رویارویی با این تحوالت سریع باید پیچیدگی ها را شناخت و
راههای مواجه با آن را یاد گرفت مدیریت کوانتومی با رویکرد علمی جدید و ابتکاری سازمان را قادر میسازد تا از سرمایه دانش و
توان یادگیری خود حداکثر استفاده را ببرند (درگاهی و همکاران.)1010،
پیام کوانتوم این است که کل اجزای جهان از جمله انسان هستی یا موجوداتی پویا آگاه و مرتبط با هم هستند مفاهیم
کوانتومی برگرفته از مطالعه شلتون بوده و موضوعی جدید برای رهبری در مدیریت تلقی شود که یک مدل از مهارتهای تعامل
جدید و پارادیمی از تفکر را برای افزایش اثر بخشی فراهم میکند زیرا بر این اصل استوارند که انرژی کوانتومی مهمترین اصل
بوده و علت وقوع هر چیز در جهان است و جنبه مادی این جهان را در درجه دوم اهمیت قرار میدهد(شیلتون .)0515،در تئوری
کوانتومی از یک مسیر مستقیم پیروی نمیشودبلکه سازمانها سیستمهاییی زنده پیچیده و خود انطباق بود و رشد تمایل سازمان
است(مختاری نوری و خادم الحسینی.)1070،
امروز تغییرات سریع و مستمر جهان جهان را به طور پیچیده ای از حات ثابت و قابل پیشبینی خارج کرده است در چنین
جهانی تواناییی مدیران برای برنامه ریزی سازمان دهی  ،هدایت و کنترل به طور فزاینده ای به مخاطره افتاده است مدیریت
کوانتومی دیدگاه مدیران را در نگاه به پدیده از باال به پاییین و از برون به درون تغییر داده و معکوس سازد اما این کار شاید با
مجهز شدن به مهارتهای هفت گانه کوانتومی ممکن است که عبارت است از نگاه کوانتومی  ،تفکر کوانتومی ،احساس کوانتومی،
شناخت کوانتومی ،عمل کوانتومی،اعتماد کوانتومیو وجود کوانتومی(شیلتون.)0551،
مهارتهای کوانتومی مدیرت تعریفهای مختلفی داردشیلتون  0551تعریفهای متعددی از مهارتهای کوانتومی مدیریت ارائه
داده است ..مهارتهای کوانتومی مدیریت را میتوان :
نگاه کوانتومی  :توانایی دیدن هدفمند باور به این جهان  ،تابعی از باورها و پیشداشته های درونی خودمان است اگر مدیران
مقصودهها و منظورهای خود را تغییر دهند با دنیاهای دیگربی سروکار خواهند داشت و میتوانند به شیوهای دیگر عمل کنند.
تفکر کواتنومی :تواناییی تفکر ب ه شیوه ای متناقض  ،حرکت جهان و اشیاء به شیوه ای متناقض و متعارض و با جهت های
کامال پیشبینی ناپذیر همراه است به طوری که امور واقع در سطح کالن غیر منطقی و نامحتمل به نظر میرسد.
احساس کوانتومی :تواناییی تواناییی احساس زنده و توان بخش انرژی انسان و جهان هر دو از یک جنس است و قلب انسان
کانون این انرژی است که قدرت میآفریند و بسیاری به افکار و عواطف ما بستگی دارد.
شناخت کوانتومی :تواناییی شناخت جهان میدان انرژی است و بستر تمام اشیاء این بستر همه جا و بی پایان است.
عمل کوانتومی :تواناییی عمل پاسخگویانه عمل کوانتومی بر اصل جداناپذیری استوار است که مطابق آن تغییر در هر جزء
سریع به تغییر در اجزاء دیگر منجر میشود.
اعتماد کوانتومی :تواناییی اعتماد به جریان زندگی این مهارت ریشه در بی نظمی دارد و این که عدم تعادل الزمه تکامل
سیستم است.
وجود کوانتومی :توانایی زندگی کردن در روابط اجزاء در روابط زندگی میکننند احتمال ذرات احتمال روابط آنها است ذره ها با
هم ادغام میشوند و مرز هویت مشترک میگیرند بدین ترتیب یک نظام کوانتومی پدید میآورند نظامی که بیش از جمع آن دو است
(شیلتون.)0551،

 -3پیشینه
ایزدی و سیادت 1010به بررس ی رابطه بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان
همبستگی مثبت و معناداری بین مولفه های دیدن کوانتومی ،تفکر کوانتومی ،شناخت کوانتومی  ،عمل کوانتومی  ،اعتماد کوانتومی،
وجود کوانتومی با سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان وجود دارد.
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سلیمی و همکاران 1010به بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش
میانجی هوسش سازمانی در دانشگاههای دولتی منتخب استان اصفهان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هوش سازمانی رابطه
بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیت های چابکی سازمانی مدیران دانشگاههای منتخب اصفهان را به طور کامل
میانجیگری میکند.
میر صفیان و سلیمی  1010به بررسی تعییین سهم نسبی مولفه های مدیریت کوانتومی بر رفتارهای کارآفرینی کارکنان
سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان پرداختند .و به این نتیجه رسیدند که مولفه های دیدن کوانتومی  ،تفکر کوانتومی  ،احساس
کوانتومی شناخت کوانتومی  ،عمل کوانتومی  ،وجود کوانتومی و اعتماد کوانتومی پیشبینی کنننده افزایش نوآوری  ،ارتباطات
ریسک پذیری خودشناسی و شناساییی فرصت کارکنان بوده اند .به همین سبب شاید پیاده سازی راهبردهای مدیریت کوانتومی در
سازمان ورزش و جوانان و به ویژه زیر مجموعه آن در استان اصفهان به ارتقای رفتارهای کارآفرینی کارکنان آن سازمان بینجامد.
عظیمی ثانوی و رضوی  1010عنوان ارتباط میزان آشناییی و به کارگیری مهارتهای کوانتومی مدیریت در سازمانهای ورزشی
بین میزان آشنایی و به کار گیری مهارتهای کوانتومی توسط مدیران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد از این بین بیشترین
میزان آشناییی و به کارگیری مربوط به عمل کوانتومی و کمترین میزان آشناییی و به کار گیری نیز به ترتیب مربوط به اعتماد
کوانتومی و دیدن کوانتومی بود.
تمایز این پژوهش از سایر آثار در برررسی مهارتهای کوانتومی مدیریت  ،کیفیت تصمیمگیری با نقش میانجی کیفیت کیفیت
خدمات باشگاههای ورزشی استان اردبیل است که بر خالف پژوهشهای پیشین دید کلی و جامعتری درباره مهارتهای کوانتومی
مدیریت ارائه میدهد .همچنین در این پژوهش مهارتهای کوانتومی مدیریت مدیران از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی
مقایسه میشود که در پژوهشهای ما قبل کمتر به آن پرداخته شده است .با توجه به اهمیت و حساسیت ورزشی ،این امر
باشگاههای استان اردبیل نیز به طریق اولی مطرح است .کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی استان اردبیل میتواند هم در رشد و هم
اعتالی خود مدیران و هم در غنای سطح آموزش در این نهاد نقش ویژه ای داشته باشد.
با جمع بندی موارد ذکر شده این پژوهش با واکاوی و کاربست این چالشها و بررسی آنها تالش داشت تا یاری رسان در
جهت بررسی چالشهای "کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی استان اردبیل" باشد تا ضمن تاکید بر "مهارتهای کوانتومی مدیریت
و سنجش دمیزان کیفیت و خدمات باشگاههای و.رزشی استان اردبیل قادر به مطرح کردن جایگاه ویژه مدیریت و کیفیت
تصمیمگیری در تولید در تولید و تأثیر مهارتهای کوانتومی مدیریت و کیفیت تصمیمگیری مدیران باشد .بررسی میزان آگاهی و
توانمندی های مدیران از "مهارتهای کوانتومی مدیریت به منظور دست یابی به سطحی مناسب و متعادل و بهینه از "
مهارتهای کوانتومی مدیریت در میان باشگاههای ورزشی میتواند دستاوردی از پژوهش باشد.

 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش پیمایشی و توصیفی – تحلیلی انجام شد .جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران باشگاه های ورزشی
استان اردبیل است .طبق آمار دانشگاه  ،تعداد کل مدیران باشگاههای ورزشی استان اردبیل در سال  075 ، 1055نفر است و با
استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد تقریبی نمونه  171نفر است .شیوه نمونه گیری از جامعه آماری بر اساس روش نمونه گیری
تصادفی طبقه ای نسبی است .از میان  171پرسشنامه توزیع شده در بین اعضای نمونه آماری 171 ،پرسشنامه برگردانده شد و کار
تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نسخه  000نرم افزار  spssبر اساس تعداد ذکر شده انجام شد ابزار گرداوری داده ها
پرسشنامه تصحیح شده " مهارتهای کوانتومی مدیریت عظیمی ثانوی و رضوی  ، 1011پرسشنامه کیفیت تصمیمگیری اخباری
زاده  1017و پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال ( پارسوررامان و همکاران )1111 ،استفاده شده است .این پرسشنامه از دو بخش
تشکیل شده است :بخش اول مربوط به مشخصات جمعیت شناختی جامعه مورد پژوهش بخش دوم شامل سواالت باز  ،مربوط به
فعالیتهای مدیریت کوانتومی مدیریت مدیران نسبت به " مهارتهای کوانتومی مدیریت" است.ضرایب پایایی نمره پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ به مقدار  5/1بر آورد شده که بیانگر پایایی آن است .روایی صوری و محتوایی از طریق اساتید رشته
مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی و روایی سازه با همبسته کردن مقیاسهای پرسشنامه به دست آمد.

 -5یافتههای پژوهش و تحلیل آنها
یافتههای به دست آمده از پژوهش در دو بخش یافتههای مربوط به آمار توصیفی و " یافتههای مربوط به آمار استنباطی "
آورده و در صورت امکان با پژوهش های قبلی مقایسه شده است.

الف) یافتههای توصیفی و تحلیل آنها
طبق نتایج به دست آمده از تحقیق  70/0درصد پاسخگویان مرد هستند و 10/0درصد نیز زن هستند همچنین  10/0درصد
پاسخگویان باکمترین فراوانی زیر  05تا  05سال سن دارند و  00/0درصد با بیشترین فراوانی  01تا  05ساله هستند .در مورد میزان
تحصیالت نتایج نشان میدهد که  17/0درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی تحصیالت دیپلم دارند .و 05/1درصد نیز با بیشترین
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نتایج آزمون رگرسیون خطی جهت تأثیر کیفیت تصمیمگیری مدیران بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی تأثیر مثبت
معنیداری دارد .و نتایج نشان داد کیفیت تصمیمگیری مدیران بر خدمات باشگاههای ورزشی با ضریب بتا  5/01پیشبینی میکند.
نتایج آزمون رگرسیون خطی طبق جدول  0جهت تأثیر مهارتهای کوانتومی مدیریت برکیفیت خدمات باشگاههای ورزشی
مثبت و معنیداری دارد .ونشان داد که تأثیر و قدرت مهارتهای کوانتومی مدیریت بر تغیییرات کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی
و پیشبینی و تائید میگرددد و معناداری رگرسیون را ثابت کرد.

آمار استنباطی مربوط به یافتههای پژوهش و تحلیل آنها:
فرضیه اول  :مهارتهای کوانتومی مدیریت بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی تأثیر معنیداری دارد.
جدول :3خالصه مدل رگرسیون تأثیر مهارتهای کوانتومی مدیریت بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعییین
ضریب همبستگی
5/01
5/00
5/70
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فراوانی لیسانس هستند همچنین  1/7درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی زیر  0سال سابقه خدمت دارند .و  07/0درصد نیز با
بیشترین فراوانی  11تا  10سال سابقه خدمت دارند.
جدول  1ضریب آلفای کرونباخ کیفیت
جدول  :1جدول ضریب پایایی سواالت مربوط به هر متغیر
خدمات  ،مهارتهای کوانتومی مدیریت ،
ضریب آلفای کرونباخ
متغیر
کیفیت تصمیمگیری مدیران را به طور کلی
5/77
کیفیت خدمات
کلوموگروف
نشان میدهد.با استفاده از آزمون
5/07
مهارتهای کوانتومی مدیریت
اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ها آزمون شد
5/71
کیفیت تصمیمگیری
و با توجه به نرمال بودن برای تحلیل فرضیات جدول :2نتایج آزمون کولوموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن
از آزمونهای همبستگی استفاده شد.
متغیرهای تحقیق
طبق نتایج جدول  0و با توجه به اینکه
کیفیت
مهارتهای
کیفیت
سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح
تصمیمگیری
آماره
کوانتومی مدیریت
خدمات
اطمینان  5/10بیش از 5/50است بنابراین
مدیران
میتوان گفت توزیع متغیرهای تحقیق نرمال مقدار  zکولوموگروف
1/15
1/07
5/001
است و جهت تحلیل فرضیات میتوان از
اسمیرنوف
پیرسون
آزمونهای پارامتریک (ضریب همبستگی
5/10
5/57
5/01
سطح معنیداری
و رگرسیون) استفاده کرد.

طبق نتایج جدول  0ضریب همبستگی بین مهارتهای کوانتومی مدیریت با کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی برابر با  5/70و
ضریب تعییین براب با  5/00است.
جدول  4نتایج معادله رگرسیون ساده تأثیر مهارتهای کوانتومی مدیریت بر کیفیت خدمات باشگاهههای ورزشی
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
متغیر پیش بین
P
T
مقدار ثابت
مهارتهای کوانتومی مدیری

B
1/24

SE
0/17

0/63

0/05

BETA
0/65

6/96

0/001

10/84

0/001

طبق نتایج جدول  0و با توجه به سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح اطمینان 5/10میتوان گفت که فرضیه اول تائید
میشود و مهارتهای کوانتومی مدیریت بر کیفیت خدمات باشگاهههای ورزشی تأثیر مثبت معنیداری دارد .همچنین ضریب بتا
نشان میدهد که مهارتهای کوانتومی مدیریت  5/70تغییرات کیفیت خدمات باشگاهههای ورزشی را پیشبینی میکند .و نتایج
پژوهش با یافتههای نظرزاده و همکاران  1055باغدارنیان و تقی زاده  10111تبار نیارمی و ضامنی  1011الجوردی و کوکبی
 1010سلیمی و همکاران  1010کایلمن  0505پترنکو و همکاران  0511همخوانی دارد و همسو میباشد.
فرضیه دوم :کیفیت تصمیمگیری مدیران بر کیفیت خدمات باشگاهههای ورزشی تأثیر معنیداری دارد.
جدول  :5خالصه مدل رگرسیون تأثیر تصمیمگیری مدیران بر کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی

ضریب همبستگی
5/01

ضریب تعییین
5/00

ضریب تعییین تعدیل شده
5/00
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طبق نتایج جدول  0ضریب همبستگی بین کیفیت تصمیمگیری مدیران با کیفیت خدمات باشگاهههای ورزشی برابر  5/01و
ضریب تعیین برابر  5/00است.
و نتایج پژوهش با یافتههای پژوهش نظری و خسروی  1055خالق خواه و همکاران  1017میر کمالی و حاج خزیمه 1017
فریس و الزارید  0517وارگاس  0517همخوانی دارد و با این یافتههای پژوهشگران همسو میباشد.
جدول  6نتایج معادله رگرسیون ساده تأثیر کیفیت تصمیمگیری مدیران بر کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
متغیر پیش بین
P
T
مقدار ثابت
کیفیت تصمیمگیری مدی
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طبق نتایج جدول  7و با توجه به سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  5/10میتوان گفت که فرضیه دوم تائید
میشود و کیفیت تصمیمگیری مدیران بر کیفیت خدمات باشگاهههای ورزشی تأثیر مثبت معنیداری دارد .همچنین ضریب بتا نشان
میدهد که کیفیت تصمیمگیری مدیران 5/ 01تغیییرات کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی را پیشبینی میکند.
در این بخش سعی بر این است تا معناداری رابطه مهارتهای کوانتومی مدیریت از لحاظ جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت،
سابقه خدمت سنجیده و مشخص شود که این متغیرها چه اثری میتوانند بر روی مهارتهای کوانتومی مدیران داشته باشند.

 -6بحث و نتیجه گیری
با توجه به اهمیت مهارتهای کوانتومی مدیریت و مساله هایی که مدیران در مهارتهای کوانتومی مدیریت خویش با آن
مواجه میشوند و اثراتی که مهارتهای کوانتومی مدیریت بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معنیداری دارد .و مهارتهای کوانتومی
مدیریت قابلیت پیشبینی تغییرات کیفیت خدمات را دارند .بنابراین در فرضیه اول پژوهش با افزایش مهارتهای مدیریتی شامل
دیدن کوانتومی تفکر کوانتومی احساس کوانتومی دانستن کوانتومی عمل کوانتومی اعتماد کوانتومی وجود کوانتومی کیفیت خدمات
باشگاههای ورزشی استان اردبیل نیز افزایش میابد .قادر به باال بردن توانایی های مدیران در برآوردن نیاز افراد مراجعه کننده و
مدیریت بهینه کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی میتواند داشته باشد و در نهایت موجب ارتقاء عملکرد مدیران در مدیریت صحیح
منابع مدیریتی و گزینش مهارتها ی مورد نیاز شان افراد و ارتقا خدمات سودمند برای مدیران شود .و در فرضیه دوم نیز نتیجه
گیری را میتوان به این صورت بیان کرد که با افزایش کیفیت تصمیمگیری مدیران و ابعاد آن شامل صحت تصمیمگیری  ،دقت
تصمیمگیری ،بهنگام بودن تصمیمگیری ،اقتصادی بودن تصمیمگیری ،سهولت تصمیمگیری ،امنیت تصمیمگیری ،پیگیری
تصمیمگیری ،کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی استان اردبیل نیز افزایش می یابد .در این پژوهش تالش شد .تا وضعیت
مهارتهای کوانتومی مدیریت مدیران از جنبه شاخصهای آن برررسی شود پرسش بازی تحت عنوان نظرات که در انتهای
پرسشنامه قرار گرفته و طی آن از آنها خواسته شده بود تا پیشنهادهایی در زمینه مهارتهای کوانتومی مدیریت ارائه دهند .و یا در
یادداشتهایی که مدیران در کنار بعضی از پرسشها در پرسشنامه نوشته بودند اشاره کرد .مدیران این نکته را تعیین کردند که نسبت
به بیشتر عناصری که در پرسشنامه آمده است اطالعات کافی دارند آنها برای اولین بار است که با چنین سواالتی مواجه شده اند.
مدیران در مقاطع تحصیلی مختلف برای انجام عملکردهای روزمره خویش با کارکنان مختلفی سروکار دارند .و جهت رفع نیازهای
کارکنان خویش مدیران باشگاههای ورزشی با جا به جایی کارکنان و ایجاد مشاغل جدیدی برای کارکنان مهارت دانش در جابه
جایی مشاغل نیز توزیع میشود .و با این وضعیت ممکن است فرصتی برای اصول و تکنیکهای مهارتهای کوانتومی مدیریت
بیابند .در نهایت باعث میگردد فعالیت های زیادی داشته باشند ولی به دلیل اهمیتی که مهارتهای کوانتومی مدیریت در امور آنان
دارد؛ نیاز به آموزش در این حوزه را به طور واضحی احساس میکنند برای ارتقاء سطح دانش ومهارتهای کوانتومی مدیریت مدیران
در مقاطع تحصیلی ،پیشنهادهایی در زیر آورده شده است:
 -1ایجاد کارگاههای علمی با شاخصهای مورد نیاز در سطح حرفه ایی برگزار شود تا مدیران مقاطع مختلف از منفعت آنها
استفاده کنند.
 -0جهت ارتقاء عملکرد مدیران بروشورهایی خالصه جهت معرفی فعهالیت های مهارتهای کوانتومی مدیریت منتشر و
توزیع شود.
 -0با توجه به عدم آشنایی و یا ناکافی بودن اطالعات الزم با ابزارهای مهارتهای کوانتومی مدیریت پیشنهاد میشود به
اجرای کارگاههایی جهت ارائه ابزارهای حوزه مهارتهای کوانتومی مدیریت مرتبط به رشته های مدیریت راهبردی در
ارگانهای ورزشی برگزار شود.
 -0با توجه به این که مدیران در میان مهارتهای کوانتومی مدیریت ،عملکرد باالتری را میتوانند داشته باشند .پیشنهاد
میشود آموزشهای بیشتری در این حوزه ببینند.

 -0از آنجایی که عدم پاسخ دهی به برخی از پرسشهای پرسشنامه ناشی از عدم آگاهی و عدم اطالع درباره مهارتهای
کوانتومی مدیریت است ،میتوان با تخصیص واحدهای درسی در دوره تحصیلی مدیران در رشته های ورزشی میتوان،
مدیران را با مفهوم مهارتهای کوانتومی مدیریت آشنا کرد.
 -7ایجاد گروههای استارت آپی جهت آشنایی با نرم افزارهایی برای مدیران جهت فراگیری بهبود کیفیت خدمات باشگاه ها

 -7پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده:
پژوهشگران بعدی به بررسی مهارتهای کوانتومی مدیریت در فضای شبکه های اجتماعی و ابزارهای هوشمند بپردازند.
در این پژوهش مهارتهای کوانتومی مدیریت بررسی شد در پژوهش های بعدی میتوان به برررسی مهارتهای کوانتومی
مدیریت مدیران باشگاههای خارجی و داخلی واحدهایی که با حجم انبوهی از کارکنان رو به رو هستند پرداخت.تا به نتایج قابل
تعمیمی بتوان دست یافت.
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Abstract
aim: Investigating the relationship between quantum management skills and decision
quality with the mediating role of service quality in sports clubs in Ardabil province.
Method: This research was conducted by survey, descriptive-analytical method and
from the corrected quantitative questionnaire of Azimi secondary and Razavi
management (1399), Akhbarizadeh decision quality questionnaire (139,8) and
SERVQUAL service quality questionnaire (Parasoraman et al., 1991). Using the total
number of students (380 people) and usinthe g Krejcie Morgan table, the approximate
number of 181 questionnaires distributed, 181 returned questionnaires (100% response
rate) and data analysis work from descriptive statistics (frequency, frequency
percentage, Mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation test,
linear regression) were used to determine the significance of the relationship.
findings: The descriptive findings of the study showed that Cronbach's alpha coefficient
of service quality, quantum management skills and decision quality of managers are
equal to 0.88, 0.76, 0.81 and at normal and desirable levels, respectively. In this study,
the role of three variables of service quality of quantum management skills and quality
of decision-making was discussed and it was found that among these factors "quantum
management skills" there is a significant relationship between different clubs and age
with respect to the significance level of 0.05. Findings show that the first hypothesis is
confirmed. Quantum management skills have a significant positive effect on service
quality anthed beta coefficient indicates that quantum management skills 0.65 predicts
changes in service quality. Also, research findings show that the second hypothesis is
confirmed. The quality of managers 'decisions has a significant positive effect on the
quality of services and the beta coefficient shows that the quality of managers' decisions
0.49 predicts changes in service quality.
Conclusion:The situation of "quantum management skills" of managers in sports clubs
in Ardabil province is at a relatively good level. Services and workshops should be held
to better understand the tools for quantum management skills and improve managers'
quantum skills.
To improve the quality of services of sports clubs in Ardabil province, with regular
meetings with the club staff, to introduce quantum management skills indicators. By
holding training courses for the staff of sports clubs, benefit from prominent professors
and lead to the promotion of these skills and provide grounds for improving the quality
of services of sports clubs.
Keyword: Quantum skills, decision quality, service quality, sports clubs
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