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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان
انجام شد .رویکرد کلی پژوهش حاضر کمی و کیفی (آمیخته) بود .جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان در زمینه
تجارت الکترونیک از جمله مدیران و مسئولین بلند پایه بانک بودند .جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مشتریان شعب
بانک مسکن استان همدان در سال  9918بودند .در بخش کیفی نمونه آماری به روش در دسترس هدفمند به تعداد 91
نفر خبره انتخاب شد .در بخش کمی نمونه آماری به روش تصادفی طبقهای براساس جدول مورگان و کرجسی به تعداد
 990نفر انتخاب شد .بعد از بررسی دقیق و موشکافانه مبانی نظری و ادبیات پژوهش ،عوامل موثر بر اعتماد مشتریان
نسبت به تجارت الکترونیک استخراج شدند .سپس سودمند بودن عوامل استخراج شده توسط فرم نسبت روایی محتوایی
( )CVRسنجیده شد .آن گاه هر سه مرحله تکنیک دلفی صورت گرفت و عوامل شناسایی شدند .نتایج پژوهش حاکی 01
عامل اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک را شناسایی نمود .که چند مورد از مهترین آن به ترتیب )9عوامل شهرت
فروشنده )0 ،سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت؛  )9آشنایی با وب سایت؛  )0کیفیت سایت؛  )0وضعیت نرمال؛
)1کیفیت اطالعات؛  )8تضمین ساختار؛ )9سهولت استفاده؛  )1فراهم کردن دانش و مهارت برای مشتری؛ )94
زیرساختهای حقوقی و قانونی بود.

واژگـان کلـیدی :اعتماد مشتری ،عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری ،تجارت الکترونیک ،بانکداری الکترونیکی
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است که
یکی از عمده ترین دستاوردهای آن بکارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینه اقتصادی و تجارت میباشد .تجارت مبتنی بر
فناوری اطالعات یا تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک دادهها شامل متن ،صدا و تصویر مبتنی است ،این تجارت
فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله کاالها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در بر دارد .همچنین
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت ،تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی ،ارتقای بهره وری ،کاهش هزینهها ،صرفه جویی در
زمان و فراهم کردن امکان فعالیت برای شرکتهای امروزی شده است (مصلح و همکاران.)9910 ،
در حقیقت تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای نوین عصر اطالعات ،عرصة تجارت جهانی را دستخوش تغییرات
فراوانی کرده ،قواعد بازی را دگرگون ساخته و مزیتهای شگفتآوری را در شیوههای انجام کسب و کار ایجاد نموده است (لطیفی
و مؤمن کاشانی .)9991 ،یکی از ویژگیهای مهم تجارت الکترونیکی ،روان سازی روشهای فعالیت و کاهش هزینة عملیات
بازرگانی است .بررسیها نشان میدهد که استفاده از تجارت الکترونیک 09 ،تا  84درصد صرفه جویی در هزینههای فعالیتهای
مختلف ایجاد مینماید (رحمان سرشت و جعفرپور .)9999 ،همچنین تجارت الکترونیک مزایایی برای مشتریان از قبیل افزایش
قدرت انتخاب مشتریان ،امکان خرید بیست و چهارساعته و نیز دسترسی سریع مشتریان به اطالعات مورد نیاز را ایجاد مینماید
(خدادادحسینی و همکاران .)9999 ،عالوه بر مزایای ناشی از کاربرد تجارت الکترونیک ،بهرهگیری از تجارت الکترونیک نیز سبب
ایجاد برخی چالشها نسبت به بازار سنتی شده است ،در این بازار سازمان تجاری با رقبای بیش تری مواجهاند و در تجارت
الکترونیکی ،جذب ،کسب اعتماد مشتریان برای سازمان تجاری مسالهای مهم و دشوار است .چرا که در اینترنت ،مشتری با کمترین
هزینه انتقال و به راحتی و تنها با یک کلیک میتواند از یک وب سایت خارج شود و از وب سایتی دیگر بازدید کند (کیم و ماتیال،9
 ،)0499از این رو شرکتهای بهرهمند از تجارت الکترونیک اشتیاق بیشتری برای به کارگیری برنامههای برای جلب اعتماد ،خویش
دارند و به دنبال آن هستند تا مشوقها و مزایای بیشتری به مشتریانشان ارائه کنند (ترکستانی.)9910 ،
در همین راستا اصغریان و نوری ( )9910طی پژوهش خویش بدین نتیجه دست یافت اعتماد مشتری از عوامل اثر گذار بر
تمایل به بهره گیری از تجارت الکترونیک است وی نشان داد که متغیرهای مربوط به شرکت ،متغیرهای فردی مشتریان و
متغیرهای زیرساختی بر ایجاد اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک تأثیر بسزایی دارند .تعاریف متعددی دربارة اعتماد وجود دارد.
چندگانگی تعاریف اعتماد در ادبیات موضوع احتماالً ناشی از دو دلیل میباشد .اول اینکه اعتماد مفهوم انتزاعی بوده و گاهی اوقات
با مفاهیمی چون معتبر بودن و قابلیت اعتماد یا اطمینان مترادف گرفته میشود و دوم اینکه اعتماد مفهومی چند وجهی است و
دارای ابعاد مختلف ادراکی ،حسی و رفتاری میباشد (لطیفی و مؤمن کاشانی .)9991 ،اما تعریفی از اعتماد که مورد تأیید اکثریت
است عبارت است از (رضایت و تمایل مشتری به تجارت الکترونیک در شرایطی که احتمال ضرر رسیدن به او از سوی بازرگانان
اینترنتی وجود داشته باشد و فرضاً توان کنترل آنان را هم نداشته باشد) (لی و توربان.)0449 ،0
به طور کلی نتایج مطالعات نشان داده است که امروزه توسعه و کاربری فناوری اطالعات در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان
روبرو شده است .در این راستا و همانند اکثر تامین کنندگان خدمات ،نظام بانکی طی دهههای اخیر به سرعت به سمت سرمایه
گذاری بر روی فناوری های نوین ارائه خدمات به مشتریان ،به عنوان راهی برای کنترل هزینهها ،جذب مشتریان جدید و تحقق
انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوریها (بانکداری اینترنتی ،بانکداری تلفنی ،ماشینهای خودپرداز و )....را به
عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خویش قرارداده است (یعقوبی و شاکری .)9998 ،از سوئی علی رغم رشد روز افزون
اخیر در تجارت الکترونیکی ،مشتریان تمایل چندانی به ارائه اطالعات حساس و شخصی در وب سایتها ندارند و معموالً در مواجه
با وب سایتها اطالعات عمومی خود را ارائه میدهند و وقتی از آنها تقاضای اطالعات حساس و شخصی مثل شماره کارت
اعتباری میشود احساس ناراحتی می کنند ،این احساس بیانگر عدم اعتماد مشتری نسبت به اینترنت و بانکداری اینترنتی است
(بشیری و جنیدی.)9991 ،
بنابراین علی رغم گسترش روز افزون تعداد کاربران الکترونیکی بانکها ،هنوز هم بسیاری از کاربران برای انجام برخی امور،
مراجعه به بانک را ترجیح می دهند و از بانکداری الکترونیکی ،بیشتر برای اخذ خدمات مشاورهای استفاده می کنند .این بدان
مفهوم است که عواملی وجود دارد که مانع از اعتماد،پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیک میگردد .از سوی دیگر سایر بانک های
مشابه با فعالیت بانک مسکن ،اقدامات گسترده و همه جانبهای را در خصوص تجارت الکترونیک ترتیب داده اند و از آنجا که این
مقوله برای مشتریان و به خصوص مشتریان استان همدان تازگی دارد ،بنابراین عدم پیشقدمی و بی توجهی به مقوله تجارت
الکت رونیک در بانک مسکن استان همدان باعث می شود که مشتریان دیگر نتوانند ارتباط موثری را با بانک مسکن در این زمینه
1. Kim & Mattila
2. Lee & Turban
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برقرار نموده و به عبارتی بانک مسکن استان همدان را در این خصوص پیشقدم ،فعال و پویا تصور نکنند که چنین امری باعث از
دست رفتن مزیت رقابتی بانک در حوزه تجارت الکترونیک و از بین رفتن اعتماد و اطمینان مشتریان به چنین تجارتی در بانک
مسکن استان همدان می شود .بنابراین از این حیث اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان مورد توجه
قرار می گیرد که اگر بانک نتواند این اعتمادسازی را از کانال و دریچه تجارت الکترونیک ایجاد کند ،باعث می شود که مشتریان
بانک دیگری را برای فعالیت های بانکی و پولی خود انتخاب کند و این امر سهم بانک مسکن استان همدان را نسبت به دیگر
بانک های موجود در این استان کاهش خواهد داد .بنابراین شناسایی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان از دغدغههای اساسی
مدیران بانکهای امروزی است و علی رغم مطالعات فراوان صورت گرفته در زمینهپذیرش بانکداری الکترونیک ،مطالعات کمی در
زمینه شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک صورتپذیرفته است و این در حالی است که بسیاری از
محققان اظهار نموده اند ،موفقیت ،ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی تا حد زیادی در گرو وجود اعتماد مشتریان
می باشد که در همین راستا پژوهشگر بر ان برآمده است تا به بررسی این مسئله پرداخته و پاسخگوی این سوال باشد که عوامل اثر
گذار بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان کدامند؟

 -2مبانی نظری
یکی از ابعاد عصر اطالعات ،تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد ،شرکتها و دولتها به وجود آمده ،به طوری
که پدیدهی جدیدی به نام کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم ،اصول و تئوریهای
اقتصادی را دگرگون کرده است؛ تا جایی که "اقتصاد مبتنی بر اینترنت "کمکم جایگزین واژهی "اقتصاد سنتی" شده است .برای
واژه تجارت الکترونیک به علت کاربردها و زمینههای بسیار متنوع آن ،تعاریف مختلفی بیان شده است .تجارت الکترونیک پدیدهای
چند رشتهای است که از طرفی با پیشرفتهترین مفاهیم فن آوری و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش ،مباحث مالی و
اقتصادی و حقوقی ارتباط دارد .از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است .طبق تعریف توربان فرایند خرید ،فروش یا مبادله
کاالها ،خدمات یا اطالعات از طریق شبکههای کامپیوتری تجارت الکترونیک نامیده میشود (مک گریگور و ورازلیک.)0404 ،9
صنایع و تکنولوژی های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات با رشدی سریع در حال پیشرفت هستند .یک از حوزههایی که
فناوری اطالعات در آن پیشرفت چشمگیری داشته است تجارت الکترونیک است (داوود 0و همکاران  .)0499 ،تعریف واحدی در
مورد تجارت الکترونیک وجود ندارد و هر نویسندهای از تعریف خود برای معرفی تجارت الکترونیک استفاده میکند .تجارت
الکترونیک فقط خرید و فروش از طریق اینترنت نمیباشد بلکه خدمت رسانی به مشتری ،همکاری با شرکای تجاری و هدایت
فعالیتهای تجاری در سازمان را نیز شامل میشود .الورنس تجارت الکترونیکی را به عنوان گروهی از شبکهها تعریف کرد که
شامل اینترانت (شبکه خصوصی داخل سازمان) ،اکسترانت (شبکه خصوصی با شرکای تجاری) و اینترنت که یک شبکه وسیع
جهانی و عمومی که برای ارتباط با سایرین است ،میباشد (تقوی شوازی و همکاران .)9919 ،فرآیند خرید و فروش کاالها و
خدمات به صورت الکترونیکی که مستلزم استفاده از اینترنت ،شبکهها و دیگر اشکال دیجیتالی است را تجارت الکترونیک گویند،
که این چنین فرآیند مبادلهای بازار الکترونیک را به وجود میآورد .برخیها نیز معتقدند تجارت الکترونیک عبارت است از استفاده
مشتریان و فروشندگان از اینترنت برای خرید و فروش کاالها و خدمات .در واقع ،تجارت الکترونیکی ،توانایی و قابلیت خرید و
فروش محصوالت و اطالعات در اینترنت و سایر خدمات را به صورت آنی مهیا میسازد (غفاری آشتیانی و همکاران9910 ،؛ صیدی
و همکاران.)9044 ،

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

 -1-2تجارت الکترونیک

 -2-2اعتماد مشتری
در دهه گذشته ،مفهوم اعتماد توجه زیادی را در بین محققان به ویژه در تئوری سازمانی و بازاریابی به خود جلب کرده است .

در بازاریابی ،نقش اصلی اعتماد در توسعه و حفظ روابط بین افراد دخیل در فرآیند مبادله است .به ویژه در رابطه خریدار -فروشنده
به منظور دستیابی به کاال یا خدمات مورد معامله .اعتماد به عنوان سطح اطمینان تضمین شده توسط یک طرف به طرف دیگر در
یک رابطه مبادله مشخص تعریف می شود .در بازاریابی ،اعتماد معموالً با انتظارات مصرف کننده در مورد ظرفیت شرکت مرتبط
است ،زیرا کسی که بارها و بارها همان برند را خریداری میکند ،وفاداری به برند را نمیتوان صرفاً با این رفتار خرید سنجید زیرا،
تصمیم برای خرید یک نام تجاری یا برند ممکن است تحت تأثیر اعتماد قرار گیرد (ناگوین 9و همکاران .)0404 ،بالستر و آلمن0
1. MacGregor & Vrazalic,
2. Daud,
3. Nguyen
4. Ballester & Aleman
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( )0449در مطالعه خود بیان کردند که اعتماد یک سازه مهم در بازاریابی است زیرا بر نگرشهای مثبت و مطلوب مشتری تأثیر
میگذارد و منجر به تعهد به برند میشود .اگرچه ،تجزیه و تحلیلها نشان داد که ،اعتماد به برند پیشبینی کننده تعهد مشتریان به
فروشنده بوده و حتی قویتر از رضایت کلی است (آپامانیائو 9و همکاران .)0491 ،نکته حائز همیت آن است که ارائه دهندگان کاال
و خدمات باید به عوامل دیگری فراتر از رضایت مشتری ،مانند اعتماد مشتری ،فکر کنند تا مشتریان خود را حفظ کنند .در همین
راستا ،مورگان و هانت )9114( 0اظهار میدارند که هدف شرکتها توسعه اعتماد مشتری فراتر از رضایت مشتری برای حفظ
مشتریان خود در یک دوره طوالنی مدت است .به عبارت دیگر ،اعتماد مشتری محرک قوی برای حفظ مشتری است (هارت و
جانسون .)0404 ،9در دنیای تجارت ،اعتماد را میتوان به صورت باورهای مطمئن یک مصرف کننده تعریف کرد که در این صورت
مصرف کننده میتواند به فروشنده برای ارائة خدمات وعده داده شده اطمینان یابد (ابراهیم پور ازبری و همکاران9910 ،؛ صیدی و
همکاران.)9044 ،

 -3روش پژوهش
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رویکرد کلی پژوهش حاضر کمی و کیفی (آمیخته) است .رویکرد کیفی ماهیتی بیشتر انتزاعی دارد و شامل بررسی و انعکاس
ادراکات افراد به منظور فهم کنش های انسانی و اجتماعی است .رویکرد کیفی در هستی شناسی ،به انتزاعی بودن واقعیت و
چندگانگی آن از دیدگاه مشارکت کنندگان در مطالعه اعتقاد دارد .این رویکرد از لحاظ روش شناسی ،فرآیند قیاس و طرح تدریجی
(دستهبندی هنگام مطالعه) را دنبال میکند .صحت و درستی در اینگونه پژوهشها از طریق تائید به اثبات میرسد.
جامعه آماری در بخش کیفی جامعه آماری خبرگانی بودند که در زمینه تجارت الکترونیک دارای تخصص علمی و سابقه کاری
بوده که در برگیرنده مدیران و مسئولین بلند پایه شعب بانک مسکن استان همدان بودند .در این بخش نمونه آماری به روش در
دسترس هدفمند انتخاب شد .تعداد نمونه بستگی به میزان مشارکت خبرگان در پژوهش حاضر داشت که تعداد کل نمونه خبرگان
 91نفر بود .همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مشتریان شعب بانک مسکن استان همدان در سال  9918بودند که
به دلیل عدم دسترسی به جامعه مورد مطالعه نامحدود در نظر گرفته شد .در این بخش نمونه آماری به روش تصادفی طبقهای
براساس جدول مورگان و کرجسی به تعداد  990نفر انتخاب شد.

 -4یافته های پژوهش
 -1-4بررسی نرمال بودن متغیرها
ابتدا قبل از بررسی فرضیههای پژوهش الزم است ،نرمال بودن
متغیر تحقیق با آزمون کولموگروف – اسمیرنف 0مورد ارزیابی قرار
گیرد .بنابراین جدول شماره  9به بررسی نرمال بودن متغیر تحقیق
میپردازد .با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که سطح
معناداری متغیر بیشتر از  4/40میباشد .لذا دادههای متغیر فوق نرمال
هستند .بنابراین نرمال بودن متغیر مذکور استفاده کردن از آزمونهای
پارامتریک را جهت استنباط سوال پژوهش توجیه مینماید.

 -2-4روایی محتوایی
نسبت روایی محتوایی 0که با اختصار  CVRنشان داده و کمی
سازی میشود ،نسبت روایی محتوایی تکنیکی را توصیف میکند که
با هدف استنباط سازی به کار برده میشود و به صورتی هدفمند و
نظام یافتهای در راستای شناسایی ویژگیهای خاص یک پیام گام بر
میدارد (الوشی .)9180 ،1فرمول زیر بدین منظور به کار میرود:

جدول شماره  :1بررسی نرمال بودن متغیر اعتماد
مشتریان به تجارت الکترونیک
سطح معناداری
آماره Z
متغیرها
اعتماد مشتریان به
4/419
9/400
تجارت الکترونیک

فرمول شماره :9

 :neتعداد افرادی که برای هر سوال گزینه سودمند بودن
را انتخاب کرده اند.
 :nتعداد کل خبرگان شرکت کننده

1. Upamannyu
2. Morgan & Hunt
3. Hart & Johnson
)4. Kolmogrov-Smirnov (KS
)5. Content Validity Ratio (CVR
6. Lawshe

0

در جدول شماره  0حداقل مقادیر قابل قبول  CVRبراساس تعداد خبرگان شرکت کننده آورده شده است.
جدول شماره  :2حداقل مقادیر قابل قبول  CVRبراساس تعداد خبرگان شرکت کننده (الوشی)1791 ،
مقدارCVR
تعداد خبرگان
مقدارCVR
تعداد خبرگان
مقدارCVR
تعداد خبرگان
4/98
00
4/01
99
4/11
0
4/99
94
4/01
90
4/11
1
4/99
90
4/00
99
4/11
8
4/01
04
4/09
90
4/89
9
4/01
90
4/80
1
4/00
04
4/10
94

شماره
سوال
9
0
9
0
0
1
8
9
1
94
99
90
99
90
90
91
98
99
91
04
09
00
09
00
00
01

CVR

9
4/11
9
4/11
4/09
9
4/90
9
4/99
4/90
9
4/11
4/09
4/11
4/11
4/90
4/11
4/90
4/90
4/11
4/09
4/90
9
4/09
4/11
4/09

جدول شماره  :3مقادیر  CVRجهت پذیرش یا رد سواالت پرسشنامه
میانگین عددی
شماره
میانگین عددی
نتیجه
CVR
قضاوتها
سوال
قضاوت ها
4/11
4/99
08
پذیرش سوال
9
4/81
4/09
09
پذیرش سوال
4/90
4/81
4/09
01
پذیرش سوال
9
9
9
94
پذیرش سوال
4/90
4/90
4/11
99
رد سوال
4/81
9
9
90
پذیرش سوال
9
4/90
4/11
99
پذیرش سوال
4/10
4/10
4/90
90
پذیرش سوال
9
4/09
4/48
90
رد سوال
4/11
4/90
4/11
91
پذیرش سوال
4/10
9
9
98
پذیرش سوال
9
9
9
99
پذیرش سوال
4/90
4/10
4/90
91
رد سوال
4/81
4/10
4/90
04
پذیرش سوال
4/90
4/81
4/09
09
پذیرش سوال
4/90
4/11
4/99
00
پذیرش سوال
4/10
4/10
4/90
09
پذیرش سوال
4/90
4/90
4/11
00
پذیرش سوال
4/10
4/09
4/48
00
پذیرش سوال
4/10
9
9
01
پذیرش سوال
4/90
4/10
4/90
08
رد سوال
4/81
4/19
4/09
09
پذیرش سوال
4/10
4/81
4/09
01
پذیرش سوال
9
9
9
04
رد سوال
4/81
4/81
4/09
09
پذیرش سوال
4/90
رد سوال
4/19

نتیجه
رد سوال
رد سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
پذیرش سوال
پذیرش سوال
رد سوال
رد سوال
پذیرش سوال
رد سوال
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در مرحله روایی محتوایی ،بعد از شناسایی اعضاء 09 ،سوال بسته برگرفته از ادبیات و پیشینه پژوهش و یک سوال باز که در
خصوص توضیحات جانبی پرسشنامه بود ،در قالب فرم اعتبارسنجی  CVRبه  91نفر خبره در خصوص سودمند بودن سواالت داده
شد و بعد از تحلیل فرم اعتبارسنجی  ،CVRسواالتی که سودمند بودند ،برای مرحله اول تکنیک دلفی مشخص شدند که  90سوال
باقی ماندند .حال با توجه به فرمول  CVRو حداقل مقادیر قابل قبول آن به بررسی پذیرش و رد سواالت پرسشنامه در جدول
شماره  9میپردازیم.

5

از آنجا که حداقل مقدار قابل قبول برای عدد  CVRبه دلیل حجم نمونه  91نفر خبره شرکت کننده در این پژوهش4/00 ،
میباشد ،بنابراین سواالت  09 ،01 ،09 ،00 ،00 ،09 ،90 ،01 ،09 ،08 ،01 ،00 ،09 ،99 ،1 ،0رد میگردند و مابقی سواالت مورد
پذیرش قرار میگیرند و این  90سوال باقی مانده برای مرحله اول تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفتند.

 -3-4مراحل تکنیک دلفی
جهت پاسخگویی به سوال پژوهش از تکنیک دلفی در سه مرحله استفاده شد که بعد از آن که پرسشنامه اولیه به  91نفر از
خبرگان در خصوص سودمند بودن سواالت داده شد ،پرسشنامه از  09سوال به  90سوال تقلیل پیدا کرد و سواالتی در پرسشنامه
باقی ماندند که براساس فرم اعتبارسنجی  CVRنمره قابل قبولی را کسب کرده بودند.
مرحله اول تکنیک دلفی در جدول شماره  0آورده شده است:

مراحل تکنیک دلفی
مرحله اول
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جدول شماره  :4مرحله اول تکنیک دلفی
درجه آزادی
آماره خی دو
ضریب کندال
34
57.563
.14

سطح معنیداری
0.007

مرحله دوم

.316

113.611

30

.001

مرحله سوم

.707

237.484

28

.001

براساس نتایج جدول فوقدر مرحله اول تکنیک دلفی میتوان گفت که از آزمون کندال ،ضریب کندال حدود  4/90میباشد که
این امر نشان میدهد ،هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان ،تقریباً  % 90است که میبایست بیشتر از  %84باشد .همچنین سطح
معنی داری آزمون کندال کمتر از  4/40میباشد که گویای این مطلب است ،این هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان معنادار
می باشد .بنابراین برای ارتقای ضریب کندال ،الزم است که مرحله دوم تکنیک دلفی انجام شود .از سوی دیگر میانگین تمامی
سواالت پرسشنامه به غیر از سواالت ( )90-09-94-0بیشتر از مقدار ارزشی (گزینه «تاحدودی» پرسشنامه= )9است و از طرفی
چون سطح معنی داری تک تک سواالت پرسشنامه به غیر از سواالت ( )90-09-94-0از آزمون  tتک نمونهای کمتر از 4/40
هستند ،بنابراین بین میانگین هر سوال به غیر از سواالت ( )90-09-94-0و مقدار ارزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .لذا چون
سطوح معنی داری سواالت ( )90-09-94-0بزرگتر از  4/40میباشند ،بنابراین این سواالت در این مرحله از تکنیک دلفی از
پرسشنامه حذف میشوند .بنابراین برای مرحله دوم تکنیک دلفی 99 ،سوال باقی خواهند ماند و به عبارتی  99سوال باقی مانده
مجدد آزمون خواهند شد.
براساس نتایج حاصل از تکنیک دلفی در مرحله دوم که از آزمون کندال ،ضریب کندال حدود  4/991میباشد که این امر نشان
میدهد ،هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان ،تقریباً  % 90است که میبایست بیشتر از  % 84باشد .همچنین سطح معنی داری
آزمون کندال کمتر از  4/40میباشد که گویای این مطلب است ،این هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان معنادار میباشد .بنابراین
برای ارتقای ضریب کندال ،الزم است که مرحله سوم تکنیک دلفی انجام شود .از سوی دیگر میانگین تمامی سواالت پرسشنامه به
غیر از سواالت ( )00-90بیشتر از مقدار ارزشی (گزینه «تاحدودی» پرسشنامه= )9است و از طرفی چون سطح معنی داری تک تک
سواالت پرسشنامه به غیر از سواالت ( )00-90از آزمون  tتک نمونهای کمتر از  4/40هستند ،بنابراین بین میانگین هر سوال به
غیر از سواالت ( ) 00-90و مقدار ارزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .لذا چون سطوح معنی داری سواالت ( )00-90بزرگتر از
 4/40میباشند ،بنابراین این سو االت در این مرحله از تکنیک دلفی از پرسشنامه حذف میشوند .بنابراین برای مرحله سوم تکنیک
دلفی 01 ،سوال باقی خواهند ماند و به عبارتی  01سوال باقی مانده مجدد آزمون خواهند شد.
براساس نتایج حاصل از تکنیک دلفی مرحله سوم از آزمون کندال ،ضریب کندال حدود  4/848میباشد که این امر نشان
میدهد ،هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان ،تقریباً  % 89است که بیشتر از  % 84میباشد .همچنین سطح معنی داری آزمون
کندال کمتر از  4/49است که گویای این مطلب میباشد ،این هماهنگی بین نظرات پاسخدهندگان معنادار است .بنابراین به دلیل
این که ضریب کندال بزرگتر از  % 84است ،تکنیک دلفی به اتمام میرسد .از سوی دیگر میانگین تمامی سواالت پرسشنامه بیشتر
از مقدار ارزشی (گزینه «تاحدودی» پرسشنامه= )9است و از طرفی چون سطح معنی داری تک تک سواالت پرسشنامه از آزمون t
تک نمونهای کمتر از  4/40هستند ،بنابراین بین میانگین هر سوال و مقدار ارزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .حال میتوان به
سوال پژوهش پاسخ داد.

 -4-4سؤال پژوهش
سوال پژوهش :عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان کدامند؟
بعد از اتمام مراحل تکنیک دلفی می توان گفت که عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن
استان همدان مشخص شد .در جدول شماره  0با استفاده از آزمون فریدمن به بررسی اولویتبندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان
به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان میپردازد.
جدول شماره  :1اولویتبندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
درجه
آماره
اولویت
درصد
میانگن
عوامل
آزادی
خی دو
بندی
سهم
رتبه
سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت

15.78

3.63

13

آشنایی با وب سایت

13.02

2.99

27

کیفیت سایت

13.17

3.03

25

وضعیت نرمال

14.60

3.36

20

کیفیت اطالعات

16.18

3.72

6

تضمین ساختار

15.10

3.47

18

سهولت استفاده

14.41

3.31

21

فراهم کردن دانش و مهارت برای مشتری

15.27

3.51

17

زیرساختهای حقوقی و قانونی

15.86

3.65

10

زیرساختهای مخابراتی

15.93

3.66

9

تجربه کاربر از وب سایت

11.47

2.64

29

امنیت ادراک شده

16.85

3.87

3

شایستگی ادراک شده

15.29

3.52

16

حریم خصوصی ادراک شده

16.06

3.69

7

امانتداری دریافت شده

17.32

3.98

1

شرایط تسهیلکننده

15.41

3.54

14

اعتبار درک شده از سازمانها و شرکتهای ارائه دهنده
کاال و خدمات

15.81

3.63

12

عوامل زمینهای و زیرساختهای الکترونیکی کشور

15.37

3.53

15

دانش مشتریان

15.85

3.64

11

نگرش نسبت به خرید اینترنتی

13.61

3.13

24

ادراک از مفید بودن خرید در خانه

14.70

3.38

19

سرعت تعامل و زمان پاسخ

16.25

3.74

4

آموزش

13.12

3.02

26

حفظ حریم خصوصی

16.19

3.72

5

ادراک وجود امنیت

16.03

3.68

8

سودمندی و سهولت ادارک شده

14.01

3.22

22

عوامل اعتمادکننده (فردی)

17.01

3.91

2

سطح دانش مشتری نسبت به کاربری اطالعات

13.79

3.17

23

424.595

28

.001

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

شهرت فروشنده

11.53

2.65

28

سطح
معناداری

7

جدول شماره  0نشان میدهد که عامل امانت داری دریافت شده بیشترین میانگین رتبه را به دست آورده است .این امر گویای
آن است که عامل امانت داری دریافت شده بیشترین میزان تاثیر را بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک بانک مسکن داشته
است که سهم آن حدود  % 9/19است .در صورتی که کمترین اولویت مربوط به عامل تجربه کاربر از وب سایت با درصد سهم
 % 0/10می باشد .از طرفی ،سطح معناداری بدست آمده از آماره خی دو از آزمون فریدمن ،گویای این مطلب است که درصد خطای
تائید اثرمعناداری آزمون فوق با سطح اطمینان  %10معنادار میباشد و لذا اولویتبندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت
الکترونیک در شعب بانک مسکن استان همدان مورد تائید قرار میگیرد.

 -5-4کفایت حجم نمونه
کفایت حجم نمونه در جدول شماره  1آورده شده است.

پرسشنامه

جدول شماره  :6بررسی کفایت حجم نمونه
درصد تبیین
ضریب
واریانس
KMO

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک

89/09

4/899

آزمون
بارتلت

درجه
آزادی

سطح
معناداری

1011/110

041

4/449

جدول شماره  1گویای این مطلب است که مقدار ضریب  ،9KMOبرای پرسشنامه حدود  4/899میباشد که در سطح
 P>4/49معنیدار است .ضریب  ، KMOضریب همبستگی متغیرها را محاسبه نموده و میزان همبستگی بین متغیرها را در نمونه
گرفته شده ،محاسبه میکند .ضریب  KMOبزرگتر از  4/8نشان دهنده این است که تحلیل عاملی مفید است و حجم نمونه
دارای کفایت میباشد (هینتون 0و همکاران .)0440 ،آزمون کرویت بارتلت 9میزان ارتباط بین متغیرها را اگر وجود داشته باشد ،نشان
میدهد .سطح معناداری کوچکتر از  4/40نشان میدهد که میتوان بر روی دادهها تحلیل عاملی مناسب انجام داد (هینتون و
همکاران .)0440 ،سپس از روش چرخش واریماکس برای تعیین بارگذاری عاملی هر گویه بر هر عامل با حفظ بارگذاریهای
عاملی بیش از  4/0استفاده شد .همچنین سواالت پرسشنامه میتوانند به میزان  % 89/09واریانس را تبیین نمایند که این گویای
این مطلب است که سواالت پرسشنامه از روایی محتوایی باالیی برخوردار هستند.

 -6-4روایی سازه
یکی از روشهای معتبر علمی برای مطالعه ساختار داخلی یک مجموعه از شاخصها و اندازهگیری روایی سازه ،روش تحلیل
عاملی تأییدی است که به برآورد بار عاملی و روابط بین مجموعهای از شاخصها میپردازد .بار عاملی ،معرف همبستگی شاخص با
عامل مربوطه است و مانند هرگونه همبستگی دیگر تفسیر میشود .بر این اساس هر چه شاخص در یک عامل بزرگتر باشد ،در
تفسیر آن عامل باید وزن بیشتری به آن شاخص داده شود (هومن .)9910 ،جدول شماره  8بارهای عاملی و مقدار آماره  CRمربوط
به سواالت پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک را نشان میدهد.
جدول شماره  8نشان میدهد هرکدام از سؤاالت به خوبی میتوانند پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت
الکترونیک را تبیین نمایند .زیرا همانطور که پیداست ،بار عاملی تک تک سواالت پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به
تجارت الکترونیک بزرگتر از  4/9میباشند و این امر گویای این مطلب است که سواالت پرسشنامه (متغیرهای آشکار) میتوانند
عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک (متغیرهای مکنون) را به خوبی تبیین نمایند .الزم به ذکر است که اگر بار
عاملی کمتر از  4/9باشد ،رابطه ضعیف در نظر گرفته میشود و از آن سوال در پرسشنامه صرف نظر خواهد شد .همچنین مقدار
آماره  CRمعناداری همبستگیهای مشاهده شده را در سطح خطای  4/49نشان میدهد .زیرا مقادیر همگی در بازه  0/09و -0/09
نیستند ،بنابراین با سطح اطمینان  % 11سواالت میتوانند به طور معنیداری متغیرهای مکنون را اندازهگیری نمایند .حال در جدول
شماره  9شاخصهای برازش که نتایج به دست آمده را مورد بررسی و تائید قرار میدهند ،آورده شده است.

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Hinton
3. Bartlett's Test of Sphericity

8

جدول شماره  :9نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
متغیر

بارعاملی (المدا)
.373

سطح معنیداری
.001

Q2

1.521

.628

6.777

.001

Q3

1.154

.417

5.699

.001

Q4

.816

.354

5.191

.001

Q5

1.350

.529

6.367

.001

Q6

1.106

.465

6.013

.001

Q7

.762

.342

5.081

.001

Q8

1.751

.687

6.967

.001

Q9

1.465

.573

6.565

.001

Q10

1.060

.447

5.900

.001

Q11

1.236

.566

6.535

.001

Q12

.775

.361

5.254

.001

Q13

1.510

.610

6.713

.001

Q14

1.194

.592

6.643

.001

Q15

1.659

.661

6.887

.001

Q16

1.627

.675

6.932

.001

Q17

1.860

.713

7.041

.001

Q18

1.316

.535

6.393

.001

Q19

1.767

.684

6.958

.001

Q20

1.127

.459

5.977

.001

Q21

.862

.391

5.505

.001

Q22

.732

.337

5.036

.001

Q23

1.322

.583

6.607

.001

Q24

.864

.378

5.399

.001

Q25

1.297

.588

6.626

.001

Q26

1.243

.585

6.614

.001

Q27

1.024

.525

6.346

.001

Q28

1.582

.682

6.951

.001

Q29

.814

.382

5.430

.001

سوال
Q1

عوامل موثر بر اعتماد
مشتریان به تجارت
الکترونیک ()AE

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

غیراستاندارد
برآورد
1

استاندارد
آماره CR
-

جدول شماره  :8شاخصهای برازش پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
نتیجه
مقدار قابل قبول
مقدار
عالمت شاخص
نام شاخص
گروه شاخصها
011/489
کای اسکوئر-خی دو
CMIN
9
GFI
قابل قبول
بزرگتر از 4/9
4/900
شاخص نیکویی برازش
شاخصهای
0
AGFI
برازش مطلق
قابل قبول
بزرگتر از 4/9
4/991
شاخص نیکویی برازش اصالح شده
9
RMR
قابل قبول
مقادیر نزدیک به صفر
4/499
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
0
NFI
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/190
شاخص برازش هنجار شده
0
RFI
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/190
شاخص برازش نسبی
شاخصهای
1
IFI
برازش تطبیقی
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/101
شاخص برازش افزایشی
8
TLI
قابل قبول
بزرگتر از 4/1
4/199
شاخص توکر-لویس

)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)3. Root Mean Square Residual (RMR
)4. Normed Fit Index (NFI
)5. Relative Fit Index (RFI
)6. Incremantal Fit Index (IFI
)7. Tucker-Lewis Index (TLI

9

گروه شاخصها

شاخصهای
برازش مقتصد

نام شاخص
شاخص برازش تطبیقی
کای اسکوئر بهنجار شده
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص برازش هنجار شده مقتصد

عالمت شاخص
CFI

9

CMIN/DF
RMSEA
PNFI

0

مقدار
4/100
9/091
4/410
4/190

مقدار قابل قبول
بزرگتر از 4/1
کوچکتر از 9
کوچکتر از 4/49
بزرگتر از 4/0

نتیجه
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

در مدل مورد بررسی مقدار تمامی شاخصهای فوق الذکر از مقدار قابل قبول بیشتر میباشند که نشان دهندة مناسب بودن
مدل تحلیل عاملی تائیدی در پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک میباشد .در اشکال شماره  9و 0
تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در دو حالت استاندارد و غیراستاندارد آورده
شده است.

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو
شکل شماره  :1تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در حالت
غیراستاندارد

)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Parsimonious Normed Fit Index (PNFI

14

استاندارد

 -7-4پایایی 1ابزار اندازه گیری

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

شکل شماره  :2تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در حالت

پایایی که واژههایی مانند ثبات و اعتماد برای آن به کار برده
میشود ،یکی از ویژگیهای ابزار اندازهگیری (پرسشنامه یا
مصاحبه یا سایر آزمونهای علوم اجتماعی) است .مفهوم یاد شده
با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا
چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد و قابلیت تعمیمپذیری
دارد (سرمد و همکاران .)9919 ،برای سنجش میزان پایایی،
ضریب آلفای کرونباخ 0بر روی  94نفر از نمونه مورد مطالعه در
جدول شماره  1اندازهگیری گردید.
جدول شماره  1نشان میدهد که ضرایب آلفای کرونباخ بیشتر از  4/8بوده و بنابراین پرسشنامه پژوهش از پایایی مورد قبولی
برخوردار بوده و لذا پرسشنامه قابلیت تعمیم پذیری در جامعه مورد مطالعه را دارد.
جدول شماره  :7بررسی پایایی پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
متغیر
عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به
4/191
تجارت الکترونیک

 -5بحث و نتیجه گیری
با توجه به سوال پژوهش که به بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در شعب بانک مسکن استان
همدان می پردازد ،می توان گفت که عوامل شهرت فروشنده ،سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت ،آشنایی با وب سایت ،کیفیت
سایت ،وضعیت نرمال ،کیفیت اطالعات ،تضمین ساختار ،سهولت استفاده ،فراهم کردن دانش و مهارت برای مشتری،
زیرساختهای حقوقی و قانونی ،زیرساختهای مخابراتی ،تجربه کاربر از وب سایت ،امنیت ادراک شده ،شایستگی ادراک شده،
1. Reliability
2. Cronbach's Alpha
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سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو
12

حریم خصوصی ادراک شده ،امانتداری دریافت شده ،شرایط تسهیلکننده ،اعتبار درک شده از سازمانها و شرکتهای ارائه دهنده
کاال و خدمات ،عوامل زمینهای و زیرساختهای الکترونیکی کشور ،دانش مشتریان ،نگرش نسبت به خرید اینترنتی ،ادراک از مفید
بودن خرید در خانه ،سرعت تعامل و زمان پاسخ ،آموزش ،حفظ حریم خصوصی ،ادراک وجود امنیت ،سودمندی و سهولت ادارک
شده ،عوامل اعتمادکننده (فردی) و سطح دانش مشتری نسبت به کاربری اطالعات بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک در
بانک مسکن تاثیر داشتند .در همین راستا نتایج پژوهشهای آرینگری و همکاران ( ،)0499سالیوان و کیم ( ،)0499هالیکاینن و
الوکانن ( ،)0499کیم و پترسون ( ،)0498پونته و همکاران ( ،)0490هیون شیک و لوییس ( ،)0490رییسی نافچی و همکاران
( ،)9918اسکندری و مجدزاده طباطبائی ( ،)9918سرفرازی و همکاران ( ،)9911صادقی و همکاران ( ،)9911اصغریان و نوری
( ،)9910حقانی و میر احمدی ( )9910همسو با نتایج حاصله میباشند .زیرا ایشان در پژوهشهای خود نشان دادند که عوامل
مختلفی بر اعتماد مشتریان نسبت به تجارت الکترونیک تاثیر دارند که این عوامل تاحدود زیادی با عوامل شناسایی شده در پژوهش
حاضر همخوانی و همپوشانی دارند.
بنابراین از قیاس یافتههای پژوهشهای پیشین و سوال پژوهش حاضر به این نتیجه میرسیم که امروزه اعتماد به عنصری
مهمی در زندگی بشر تبدیل شده است و روابط معنادار میان انسانها به این مفهوم بستگی دارد .اعتماد در تجارت نیز از اهمیت
خاصی برخوردار بوده و مصرفکننده برای خرید کاال یا خدمت به فروشنده اعتماد نموده و انتظار دارد که محصول یا خدمت دریافت
شده منطبق با مشخصات فنی اعالم شده باشد .حال هنگامی که در فضای سایبر مصرفکننده میخواهد اقدام به خرید نماید،
شرایط برای ایجاد اعتماد پیچیدهتر میشود .از یک سوی رابطه چهره به چهره میان خریدار و فروشنده برقرار نمیشود و از طرف
دیگر کاالیی را که قصد خرید آن را دارد به صورت فیزیکی مشاهده نمیکند ضمن آن که از چگونگی ارائه خدمات پس از فروش
نیز اطمینان چندانی نداشته و مشخص نیست در چه زمانی کاالی خریداری شده به دستش میرسد .این ابعاد در کنار موارد مهمی
نظیر امنیت اطالعات شخصی خریدار و امنیت در پرداخت الکترونیکی سبب شده نیاز به اعتماد مشتری به عنوان زیربنای موفقیت
تجارت الکترونیکی ،مقبولیت گسترده ای یابد .به طوری که در تحقیقات گوناگون به فقدان اعتماد به عنوان یکی از موانع توسعه
تجارت الکترونیکی اشاره گردیده است.
همان طور که نتایج پژوهش نشان داد 01 ،عامل بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک تاثیر دارند که به بررسی تک به تک
این عوامل و تبیین آنها در این خصوص میپردازیم:
عامل اول :جایگاه و اعتبار کارکنان بخش تجارت الکترونیک :در حقیقت هرچه مشتریان به این باور برسند که کارکنان سابقه
درخشانی در امر تجارت الکترونیک دارند و مرتبه شغلی آنان باال میباشد ،بیشتر به فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک اعتماد
می کنند .زیرا اطمینان دارند که این حوزه تحت پشتیبانی این افراد خبره و دارای صالحیت است و بنابراین اگر زمانی با مشکلی
مواجه شوند ،میتوانند از کمک ها و راهنماییهای آنان که جایگاه باالیی در این خصوص دارند ،استفاده کنند.
عامل دوم :استقرار سیاستهای حفظ حریم خصوصی :هرچه مشتری به این ذهنیت برسد که سیاستهای حفظ حریم
خصوصی در تجارت الکترونیک بانک حساب شده و مشتری محور است ،بیشتر به استفاده از تجارت الکترونیک اعتماد میکند .زیرا
هرچه مشتری احساس کند که حریم خصوصی وی تحت تدابیر امنیتی است و اطالعات وی محفوظ باقی میماند و سیاستهای
بانکی در این خصوص بسیار حساب شده است ،اعتماد مشتری به استفاده از تجارت الکترونیک بیشتر خواهد شد.
عامل سوم :میزان آشنایی نسبت به وب سایت :به تبع هرچه آگاهی و اطالعات مشتری نسبت به استفاده از وب سایت و بهره
گیری از امکانات وب سایت بیشتر باشد ،مشتری بهتر میتواند ارتباط موثری را با وب سایت برقرار کند و به خواسته و نیاز خود
پاسخ درستی بدهد که این امر در نهایت زمینه ساز اعتماد به تجارت الکترونیک میشود .اگر فرد آشنایی مختصر و یا هیچ گونه
آشنایی در این زمینه نداشته باشد ،اعتمادی هم به فرایند خرید خود نخواهد کرد و هرچه این بستر مهیا باشد ،باز نمی تواند اعتماد
مشتری را به تجارت الکترونیک جلب کند.
عامل چهارم :با کیفیت بودن وب سایت :زمانی که وب سایت با کیفیت باشد و امکانات به روز و مناسبی را در اختیار مشتری
قرار دهد ،حس نوین بودن خدمات به مشتری تلقین میشود و این حس میتواند اعتماد وی به تجارت الکترونیک را در پی داشته
باشد .هنگامی که وب سایت با کیفیت نباشد ،مشتری به این باور میرسد که صاحب وب سایت خیلی به صورت حرفهای عمل نمی
کند و این عدم حرفهای گری او ،این احساس را به مشتری انتقال میدهد که امکان بروز مشکل و مسائل برای مشتری وجود
خواهد داشت.
عامل پنجم :اصولی و نرمال بودن فرایندهای تجاری :هرچه فرایندهای تجاری در حوزه تجارت الکترونیک نرمالتر و اصولیتر
و مطابق با ا صول متعارف در حوزه تجارت الکترونیک باشند ،سطح اعتماد مشتری بیشتر خواهد شد .زیرا اصوالً مشتری با فرایندها
در این حوزه عادت میکند و اگر فرایندها غیرطبیعی جلوه کنند ،مشتری احساسی میکند که وب سایت در مقایسه با سایر وب
سایتهای بانکهای دیگر متفاوت است و این تفاوت منجر به ایجاد نگرانی در نزد مشتری میشود و سبب میشود که مشتری آن
طور که باید به وب سایت اعتماد نکند.
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عامل ششم :با کیفیت بودن اطالعات در وب سایت :زمانی که اطالعات در وب سایت با کیفیت هستند و به نوعی اطالعات
یکپارچه ،پایا و دارای صحت میباشند ،مشتری به تجارت الکترونیک اعتماد پیدا میکند .زیرا اطالعات پایه و اساس خدمات رسانی
در حوزه تجارت الکترونیک میباشند و اگر این اطالعات یکپارچگی و پایایی مناسبی از منظر مشتری را نداشته باشند ،مشتری به
کلیت وب سایت و یا تجارت الکترونیک بیاعتماد خواهد شد.
عامل هفتم :ساختارمند بودن تجارت الکترونیک :اگر تجارت الکترونیک ساختارمند باشد ،نوعی احساس راحتی و آسایش را به
مشتری تلقین می کند و مشتری به این باور دست پیدا خواهد کرد که روند کاری وی در وب سایت از پیش تعیین شده و بدون
مشکل خواهد بود.
عامل هشتم :ساده و راحت بودن تجا رت الکترونیک :اگر فضای تجارت الکترونیک ساده و راحت باشد ،مشتری ارتباط بهتری
با تجارت الکترونیک برقرار خواهد کرد و از طرفی ،اگر در طول فرایند با مشکلی مواجه شود به راحتی میتواند پیگیری نماید.
عامل نهم :مهارت مشتری نسبت به استفاده از تجارت الکترونیک :به تبع اگر مشتری در خصوص بهره گیری از تجارت
الکترونیک ماهر و مسلط باشد و با تمامی جنبههای تجارت الکترونیک آشنا باشد ،میتواند با توجه به اعتماد به نفسی که در این
زمینه دارد و همچنین دانش در خصوص راههای حل مسائل در حوزه تجارت الکترونیک ،بر مسائل احتمالی غلبه نماید که این امر
اعتمادش را به این حوزه ارتقاء میدهد.
عامل دهم :زیرساخت های حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک :اگر کاربر و یا مشتری احساس کند که تجارت الکترونیک
زیرساخت های حقوقی و قانونی را ندارد و فرضاً وب سایت فاقد نشان اعتماد الکترونیکی است و یا این که هنوز اعتماد الکترونیکی
سایت تمدید نشده است و همچنین اگر ساختار قانون مندی در وب سایت مشاهده نشود ،به این باور دست پیدا میکند که وب
سایت به حال خود رها شده است و بنابراین اعتماد نمی کند که عملیات بانکی خود را در آن وب سایت صورت دهد.
عامل یازدهم :زیرساختهای مخابراتی تجارت الکترونیک :زمانی که زیرساختهای مخابراتی در تجارت الکترونیک مناسب
باشند ،فرایند خرید کردن از وب سایت با سرعت و کیفیت مطلوبی انجام میگیرد و مشتری احساس نمی کند که ممکن است در
حین خرید کردن خود ارتباط مخابراتی قطع شود و خرید وی بالتکلیف باقی بماند.
عامل دوازدهم :تجربه قبلی از وب سایت :همان طور که گفته شد اگر کاربر و یا مشتری تجربه قبلی نامناسبی از وب سایت
داشته باشد ،کمتر ترغیب میشود که مجدد از آن وب سایت استفاده کند ،زیرا احتمال میدهد که باز با مشکلی مشابه دفعه قبل رو
به رو شود.
عامل سیزده م :امنیت موجود در وب سایت :هرچه امنیت در وب سایت بیشتر باشد و این امنیت به صورتی ادراک شده در نزد
مشتری باشد ،مشتری بیشتر ترغیب به استفاده از خدمات تجارت الکترونیک میشود .زیرا امنیت به خصوص برای خدمات بانکی
بسیار مهم و حائز اهمیت است و اگر وب سایت این بستر را برای مشتری ایجاد نکند ،مشتری به راحتی نسبت به وب سایت
بیاعتماد خواهد شد .زیرا ممکن است که صدمات جبران ناپذیری از لحاظ مالی شامل حال مشتری شود.
عامل چهاردهم :شایسته و توانمند عمل نمودن بانک :زمانی که مشتری به عملکرد بانک در حوزههای مختلف مینگرد و
متوجه می شود که بانک در اکثر حوزه ها موفق عمل کرده است ،بنابراین به این باور دست پیدا میکند که بانک در حوزه تجارت
الکترونیک نیز موفق عمل خواهد کرد.
عامل پانزدهم :حریم خصوصی درک شده از سوی مشتری :وقتی مشتری حریم خصوصی از سوی وب سایت را به خوبی درک
کند ،به ر احتی ترغیب به استفاده از خدمات در حوزه تجارت الکترونیک میشود .اما اگر حریم خصوصی در وب سایت بانک به
خوبی رعایت شده است ،اما مشتری در این خصوص درک باالیی نداشته باشد ،هرچقدر هم که وب سایت امنیت مناسبی داشته
باشد ،باز مشتری بیاعتماد خواهد ماند.
عامل شانزدهم :وجود حس امانت داری در محیط تجارت الکترونیک :اگر مشتری به این حس دست پیدا کند که بانک امانت
دار اطالعات و فرایندهای کاری وی است ،دیگر ترس و نگرانی از فاش شدن اطالعات خود نخواهد داشت و لذا هرچه بیشتر از
خدمات در این حوزه استفاده خواهد کرد.
عامل هفدهم :س اده بودن کار در محیط وب سایت :هرچه کار کردن و پیشبرد امور در محیط وب سایت برای مشتری ساده
باشد ،مشتری کمتر گمراه و خسته خواهد شد و به راحتی میتواند به نیاز و خواسته خویش پاسخ مثبتی بدهد .حال اگر سادگی در
محیط وب سایت رعایت نشود ،مشتری سردرگم شده و در نتیج ه به دلیل انتظار زیادی که در زمینه سرعت در پیشبرد امور در
فضای تجارت الکترونیک دارد ،بنابراین از این فضا کمتر استفاده خواهد کرد و اعتمادش جلب نخواهد شد.
عامل هجدهم :اعتبار شرکت های پشتیبان تجارت الکترونیک در بانک :وقتی شرکت معتبری پشتیبانی تجارت الکترونیک
بانک باشد ،مشتری به این باور می رسد که پیگیری کردن وی در زمانی که با مشکلی مواجه شود ،راحت خواهد بود و دیگر نگرانی
و دغدغه این را ندارد که اگر زمانی در چنین فضایی با مشکل مواجه شود ،باید با چه شخصی حقیقی و یا حقوقی ارتباط بگیرد و
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قرار است چه زمانی مشکلش حل شود و میتواند با اتکاء به تیم حرفهای شرکت پشتیبان ،مسائل خود را در اسرع وقت و به بهترین
حالت حل نماید.
عامل نوزدهم :همسو و هم جهت بودن وب سایت بانک با زیرساختهای الکترونیکی کشور :وقتی مشتری متوجه میشود که
زیرساختهای تجارت الکترونیک بانک با زیرساختهای الکترونیکی ملی همخوانی ندارد ،احساس بیاعتماد میکند .زیرا بالفاصله
این فکر به ذهن مشتری خطور می کند که این فضا مورد تائید مراجع معتبر در سطح ملی نیست و این حس میتواند منجر به
افزایش بیاعتمادی وی به تجارت الکترونیک شود.
عامل بیستم :دانش کارکنان بخش تجارت الکترونیک :زمانی که مشتری متوجه شود که کارکنان فعال و مرتبط با تجارت
الکترونیک دانش و اطالعات کافی را در این زمینه دارند ،کمتر نگران مشکالت پیش آمده در این خصوص میشود .زیرا میداند که
با تکیه بر دانش این افراد میتواند مشکل خود را به بهترین شکل برطرف کند.
عامل بیست و یکم :نگرش مثبت نسبت به خرید از اینترنت :اگر هرچه تجارت الکترونیک با کیفیت باشد و تمام زیرساخت ها
به درستی رعایت شده باشد ،اما نگرش مشتری به این فضا و حوزه منفی و بیاعتمادانه باشد ،وی حاضر نخواهد بود از این فضا
بهره کافی را ببرد و اگر هم استفاده کند همواره مردد است .در حالی که نگرش مثبت مشتری به وی کمک میکند که اعتمادش
به این فضا بیشتر شود.
عامل بیست و دوم :مفید بودن خرید از درگاه بانک :وقتی مفید بودن درک شده در نزد مشتری در زمینه استفاده از درگاه بانک
افزایش مییابد ،مشتری به مشتری وفادار در این زمینه مبدل میشود و همواره با اعتمادی که به این فضا میکند هربار استفاده
بیشتری خواهد کرد.
عامل بیست و سوم :سرعت تعامل و زمان پاسخ در تجارت الکترونیک :هرچه سرعت پاسخگویی و تعامل و فرایندهای بانکی
در تجارت الکترونیک بیشتر باشد ،مشتری سریعتر به خواسته خود میرسد و از سوی دیگر با کیفیت بودن درگاه برای مشتری
مسجل خواهد شد .اما اگر فرایند با کندی صورت گیرد ،مشتری بیاعتماد میشود ،زیرا احساس میکند که وب سایت مشکلی دارد
و ممکن است در این بین وی نیز دچار گرفتاری در استفاده از خدمات الکترونیکی شود.
عامل بیست و چهارم :ارائه آموزشهای الزم به مشتری در وب سایت :وقتی مشتری میبیند که وب سایت بانک آموزشهای
ساده و قابل درکی را برای وی تهیه دیده است ،متوجه با کیفیت بودن وب سایت میشود و احساس میکند که سابقه وب سایت
باال است.
عا مل بیست و پنجم :حفظ حریم خصوصی مشتری در تجارت الکترونیک :وقتی مشتری متوجه میشود که حریم خصوصی
وی برای بانک اهمیت زیادی دارد و دائماً بانک خدمات جدیدتر و بهتری را در این باره ارائه میدهد ،متوجه این موضوع میشود
که وب سایت بانک توانایی باالیی در برخورد با مشکالت امنیتی خواهد داشت و بنابراین احتمال مواجه شدن وی با چنین
مشکالتی بسیار کم رنگ خواهد بود که چنین باوری میتواند اعتماد مشتری به تجارت الکترونیک را افزایش دهد.
عامل بیست و ششم :ایمن بودن درگاه تجارت الکترونیک :وقتی درگاه بانک ایمن باشد ،فرایندهای کاری با مشکل مواجه
نخواهند شد و چنین دیدگاهی باعث می شود که مشتری دائماً از این فضا استفاده کند و هربار وفادارتر به تجارت الکترونیک بانک
شود.
عامل بیست و هفتم :سودمند بودن تجارت الکترونیک :وقتی مشتری به این مهم میرسد که استفاده از تجارت الکترونیک
برای وی سودمند است ،می تواند زمان بیشتری را برای سایر کارهای خود داشته باشد و کارهای بانکی خود را در اسرع وقت و در
منزل خویش و به راحتی انجام دهد ،بنابراین اعتمادش به تجارت الکترونیک بیشتر میشود.
عامل بیست و هشتم :ذکر نکاتی در خصوص اعتمادسازی در وب سایت :وقتی چنین چیزی در وب سایت وجود داشته باشد،
مشتری متوجه می شود که ارتقای سطح اعتماد مشتری برای بانک از درجه اهمیت باالیی برخوردار است و در نتیجه احساس
میکند که بانک در این زمینه تالشهای علمی و عملی زیادی انجام میدهد تا بتواند مشتری را راضی و خشنود نگاه دارد که این
تالش بانک میتواند هرچه بیشتر مشتری را به استفاده کردن از تجارت الکترونیک ترغیب کند.
عامل بیست و نهم :تالش در جهت ارتقای دانش کاربران در فضای تجارت الکترونیک :وقتی وب سایت بانک تالش میکند
که دانش مشتری را در این باره افزایش دهد ،در حقیقت نیازهای وی برایش مهم است .این برداشت ذهنی به مشتری این امکان را
میدهد که هرچه بیشتر از خدمات تجارت الکترونیک بانک استفاده کند.

 -6پیشنهادهای پژوهش
از آنجا که عامل «امانتداری دریافت شده» به عنوان عامل اول در زمینه تاثیرگذاری بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
مشخص شد ،به تمامی مسئولین و دست اندرکاران مربوطه در حوزه تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان پیشنهاد
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میشود که تا آنجا که امکان دارد بانک احساس امانتداری در حوزه اطالعات و دادههای مشتری را به وی از طریق به کارگیری
جدیدترین و معتبرترین سیستمهای موجود ،انتقال دهد و نیز همواره خدمات در این خصوص را برای مشتری بارزتر نماید.
از آنجا که عامل «عوامل اعتماد کننده فردی» به عنوان عامل دوم در زمینه تاثیرگذاری بر اعتماد مشتریان به تجارت
الکترونیک مشخص شد ،به تمامی مسئولین و دست اندرکاران مربوطه در حوزه تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان
پیشنهاد می شود که همواره قبل از انجام عملیاتی بانکی توسط مشتری و در هر صفحهای اطالعاتی در خصوص افزایش اعتماد
مشتری و اطالعاتی امنیتی در بارزترین صفحه وب سایت به وی داده شود و در ابتدای این مسیر حتماً از مطالعه این توضیحات
مختصر و مفید که در حوصله کاربر باشد از سوی وی با زدن تیک تائید ،اطمینان حاصل نماید.
از آنجا که عامل «امنیت ادراک شده» به عنوان عامل سوم در زمینه تاثیرگذاری بر اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک
مشخص شد ،به تمامی مسئولین و دست اندرکاران مربوطه در حوزه تجارت الکترونیک در بانک مسکن استان همدان پیشنهاد
میشود که با سنجش نیازهای امنیتی مشتری به صورت میدانی و نظرسنجی کردن علمی و کاربردی از مشتریان در تمامی شعب و
سپس به اجماع رسیدن در خصوص دغدغههای آنها در خصوص امنیت فضای مجازی ،عالوه بر مهیا نمودن بسترها و
زیرساخت های مربوطه ،آنها را به مشتری انتقال دهند و ذکر شود که بانک در این خصوص چه اقداماتی موثری صورت داده است.
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ابراهیم پور ازبری ،مصطفی ،اکبری ،محسن و رفیعی رشت آبادی ،فاطمه ( .)9910نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با
میانجیگری اعتماد و وفاداری به برند .فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران940-899،)0(8 ،
اسکندری ،حمید؛ مجدزاده طباطبایی ،شراره ( .)9918نقش اعتمادآنالین ،عوامل پذیرش خدمات الکترونیک و پشتیبانی
دولت بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی :شعب بانک انصار استان فارس) ،کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد،
مدیریت و حسابداری در ایران ،کرج :دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها.
اصغریان ،حسن؛ نوری ،توکل ( .)9910شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک
(مطالعه موردی بانک صادرات استان البرز) .مقاله کنفرانس :کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،
اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی.
بشیری ،مهدی؛ جنیدی ،مهدی ( .)9991بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل
 )TAMمطالعه موردی :بانک ملت) .اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی.
ترکستانی ،محمدصالح؛ حقیقت ،فاطمه و مفاخری ،فهیمه ( .)9910تأثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید
آنالین محصوالت گردشگری .فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری.941 ، 90 ،99 ،
تقوی شوازی ،الهه؛ احمدی ،پرویز و خداداد حسینی ،سیدحمید ( .)9919الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت،
شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی .دو فصلنامة علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی.09-94 ،)9(99 ،
حقانی ،لیلی؛ میر احمدی ،محمدرضا ( .)9910تحلیل میزان تاثیرگذاری اعتماد الکترونیک بر قصد خرید اینترنتی مشتریان.
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات.
خدادادحسینی ،سید حمید؛ شیرخدایی ،میثم و کردنائیج ،اسداهلل ( .)9999بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت
الکترونیک .فصلنامة مدرس علوم انسانی.19-999 ،)0(99 ،
رحمان سرشت ،حسین و جعفرپو ،محمود ( .)9999ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در
دانشگاههای کشور .پژوهشنامة بازرگانی.099-008 ،)00(،
رییسی نافچی ،سلیمه؛ محبی ،سمیه؛ قلی زاده ،عبدالحمید ( .)9918فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت
الکترونیک (مطالعه موردی :فروشگاه اینترنتی مشهد مارکت) ،همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد
اقتصاد مقاومتی ،مشهد :موسسه آموزش عالی فردوس مشهد.
سرفرازی ،مهرزاد؛ شریف زاده ،مهدی؛ نکویی ،محمد مهدی ( .)9911سناریویی برای الگوی ایجاد اعتماد الکترونیک و
توسعه تجارت الکترونیک ،کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی ،امارات -دبی :پژوهشکده
مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه ( .)9919روشهای تحقیق در علوم رفتاری .نشر آگه.
صادقی ،محدثه؛ حیدری ،زهرا؛ وحدتی ،علی؛ میاندهی ،حجت ( .)9911شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد در خرید
اینترنتی ،دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی ،آستانه اشرفیه :موسسه آموزش عالی مهرآستان گیالن.
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چکـیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه تناسب شغل -شاغل و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان در اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان پرداخته است .نوع تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش کلیه کارکنان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به تعداد  811نفر می باشد ،که
 11نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه بوده که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ  1/11تایید
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو برای بررسی فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده گردید .یافتهها نشان داد بین تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد و بین تناسب شغل-
شاغل با عملکرد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد همچنین رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان مورد تایید
قرار گرفت.
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عدم توجه به مسأله رضایت شغلی ،در بلند مدت نظام سازمان را مختل نموده و موجب بروز عصیان ،کاهش حس مسئولیت و
در نهایت ترك خدمت می شود .در کشورهای پیشرفته مدیریت ها با توجه به نیازهای اساسی کارکنان استوار است و رضایت شغلی
کارکنان عالوه بر اینکه توجه به کرامت انسان هاست بلکه در افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار می گیرد و آنها هزینه های
گسترده ای را به منظور بررسی تغییرات ساالنه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنند .پرداخت چنین هزینه هایی توسط
کشورهای مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع بسیار با اهمیتی است که متأسفانه در کشور ما چندان به صورت عملی
مورد توجه قرار نمی گیرد (دلیلی .)8911 ،رضایت شغلی حالتی عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است که
دارای ابعاد و عوامل گوناگون است .اغلب مدل های سنتی که به رضایت شغلی می پردازند بر احساس فرد در مورد شغلش تمرکز
دارند ،اما آن چه رضایت شغلی را شکل می دهد ماهیت آن حرفه نیست بلکه انتظاراتی است که فرد ازآن شغل دارد (لو .)1117 ،
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.
اغلب گفته می شود که کارمند خوشحال یک کارمند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود .اهمیت رضایت
شغلی ازآن جا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیسوادی خود را در محیط کاری می گذرانند .از نظر سازمانی،
سطح باالی رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می شود (مقیمی،
.)8911
حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است .سازمان ها به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه ،نیروی انسانی خود
را با توجه به اهدافی که در پیش دارند ،انتخاب می کنند .نیروی انسانی نیز برای به انجام رساندن فعالیت های خاصی که سازمان
بر عهدة آنها گذاشته است ،خود را ملزم به رعایت وظایف سازمانی می داند .عملکرد شغلی عبارتست آنچه که فرد انجام می دهد و
قابل مشاهده است و شامل آن دسته از فعالیت ها است که در ارتباط با سازمان می باشد و می توان آنها را در اصطالحات تخصصی
هر فرد اندازه گیری کرد (حسنی و همکاران .)8910 ،عملکرد شغلی را می توان مجموعه ی رفتارهایی دانست که افراد در ارتباط با
شغلشان از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ،پیامد یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود حاصل
می شود .عملکرد شغلی نیز مانند هر خصلت و ویژگی انسانی دیگر تحت تأثیر شرایط فردی یا محیطی قرار می گیرد که این
شرایط می تواند بر نحوه ی عملکرد فرد در سازمان مربوطه تأثیر گذار باشد (به نقل از حیاوی ،نیسی و ارشدی .)8911 ،کار عنصر
مهم و البته سازنده جوامع و سازمان ها است .برای اینکه کار با از خودبیگانگی همراه نباشد ،باید از نظر فنی ،فیزیولوژیک و
روانشناسی مساعد باشد .باید اوضاع اقتصادی و اجتماعی که کار در آن انجام می شود به گونه ای باشد که کارگر احساس کند
کارش منصفانه و به تناسب مهارت و کوشش اوست و دستمزد وی نیز متناسب با دستمزد سایر گروه های کاری پرداخت می شود
(شفیع آبادی .)8918 ،از آن جایی که انجام کار در قالب شغل شکل می گیرد ،الزم است ویژگی های یک شغل در ارتباط با
خصوصیات شاغل سنجیده و ملحوظ گردد .باید شغل و مراحل انجام آن را به خوبی شناخته و به تجزیه و تحلیل شغل توجه نموده،
در گام بعدی شغل را طراحی کرده و افراد متناسب با هر شغل را در پست و شغل الزم به کار گمارد (صادقی .)8911 ،تناسب شغل
با شاغل در سازمان به عنوان یک استراتژی مؤثر در نگهداری منابع انسانی در نظر گرفته می شود .این تناسب از لحظه ای آغاز
می شود که نخست فرد برای کار و انتخاب شغل آستین باال میزند .دوم ،سازمان برای کارمندیابی ،انتخاب ،استخدام و انتصاب
آماده می شود .ممکن است که در آغاز استخدام ،با توجه به نیاز سازمان و نیاز داوطلبان کار ،تناسب مورد نظر در حد محدودی
برقرار شود ،ولی بتدریج که فرد در سازمان زندگی کاری خود را ادامه می دهد و سازمان نیز دوره عمر خود را پشت سر می گذارد،
انتظار میرود این تناسب بیش تر شود .اگر شغل به گونه ای طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسب باشد ،موجب انگیزش
می شود و در این صورت بهره وری نیروی انسانی افزایش می یابد و موجبات رضایت شغلی کارمند را فراهم آورده و عملکرد شغلی
آن را بهبود می بخشد(کاظمی حقیقی .)8919،بنابراین با توجه به موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هست که
آیا بین تناسب شغل -شاغل و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
کرمان رابطه وجود دارد؟

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2مفهوم تناسب ﺷﻐﻞ -ﺷاغﻞ
تناسب شغل-شاغل افراد یکی از اصول مهم و ضروری است که قسمت اعظم موفقیت شاغالن در مسئولیت های مختلف
ناشی از رعایت این اصل می باشد .بخش اعظمی از مشکالتی که در برخی سازمان ها رخ می دهد ،به عدم تناسب شخصیت و
شغل افراد شاغل برمی گیرد .در تعاریف برخی شخصیت را امری ذاتی یا ژنتیکی و عده ای را اکتسابی دانسته اند .گروهی نیز عقیده
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دارند که شخصیت با تلفیقی از این دو عامل شکل میگیرد نباید فراموش کرد که شخصیت یک مفهوم مطلق نیست و همواره در
معرض دگرگونی و تغییر است .به عقیده جان دوالرد تغییر فرهنﮓ ،فشارهای اجتماعی ،بیماری های روانی ،حوادث و اتفاقات
گذشته به خصوص در دوران کودکی از عوامل مؤثر در تغییر شخصیت اند هر تیﭗ (شخصیت) محصول تعامل خاصی بین چندین
نیروی فرهنگی و شخصی مانند گروه همساالن ،عوامل ارثی و ژنتیکی ،والدین ،طبقه اجتماعی ،فرهنﮓ و محیط فیزیکی است .از
دید جامعه شناسان انسان گستره ای است از جامعه و دنیای اطراف که در وجود او درونی شده و به صورتی که آن را شخصیت می
نامند ،متجلی می شود (معمارزاده و همکاران .)8911 ،تناسب شغلی در سازمان به عنوان یک استراتژی مؤثر در نگهداری منـابع
انسانی در نظر گرفته می شود؛ این تناسب از لحظه ای آغاز می شود که نخست فرد برای کار و انتخاب شغل آستین باال می زند؛
دوم سازمان برای کارمندیابی ،استخدام و انتخاب انتصاب آماده می شود .ممکن است ،با توجه به نیاز سازمان و همچنین نیاز
داوطلبان کار در آغاز استخدام تناسب مورد نظر به صورت محدودی برقرار شود ولی انتظار می رود به تدریج که فرد در سازمان
زندگی کاری خود را ادامه می دهد و سازمان نیز دوره عمر خود را پشت سر می گذارد اگر این تناسب بیشتر شود شغل به گونه ای
طراحی شود که با ویژگی های خود موجب ایجاد انگیزه ،فردی متناسب باشد و در نتیجه بهره وری نیروی انـسانی افـزایش می
یابد(امامی و همکاران.)8911 ،

 -2-2مفهوم رضایت ﺷﻐلی
سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :مرداد  ،7047جلد دو

رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می کند .در واقع ،رضایت را می توان میزان مناسب و اندازه
بودن نقش سازمانی به شخصیت فرد دانست .رضایت زمانی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایالت
شخصی توافق و هم خوانی داشته باشند .عدم توافق و تطابق این دو ،مشکالتی از لحاظ رضایت طرفین به وجود خواهد آورد؛
رضایت تابع توافق و تعادل میان انتظارات و شرایط سازمان و پیش آمادگی ها و نیازهای شخصیتی فرد است .در حالتی که این دو
تعادل و تطابق داشته باشند ،رفتار به طور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد خواهد بود؛ یعنی اثربخشی ،کارایی و
رضایت ،توأماً حاصل خواهند شد(عالقه بند .)8911 ،رضایت شغلی نتیجه ادراك کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را
که برای کارمند ارزشمند است فراهم می کند .رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا
تجربه فرد است .این حالت احساسی مثبت ،کمک زیادی به سالمت فیزیکی و روانی افراد می کند .از نظر سازمانی سطح باالی
رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود .خشنودی شغلی
پیامدهای رفتاری و سازمانی بسیاری دارد .میزان خشنودی شغلی با عملکرد شغلی ،سالمت جسمانی و روانشناختی ،فرسودگی
شغلی ،ابهام نقش ،تعارض نقش ،غیبت و ترك شغل مرتبط است .در بیشتر موارد خشنودی شغلی به عنوان یک مفهوم عام و کلی
در نظر گرفته می شود حال آنکه برای پی بردن به ماهیت حقیقی آن باید عوامل تشکیل دهنده و اجزای آن مورد مطالعه و بررسی
قرار گیرد (شهبازی و همکاران .)8917 ،مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:
مدارك زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترك می کنند و بیشتر استعفا می دهند .اما افراد راضی کمتر در کار غیبت
می کنند و کارشان را منظم و دقیق انجام می دهند .ثابت شده است کارکنان راضی از سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می
کنند .افراد ناراضی مستعد انواع بیماری ها از سردرد تا بیماری های قلبی هستند .رضایت شغلی از کار پدیده ای است که از مرز
سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود .کارمند راضی ،شادابی را از
سازمان به خانه و جامعه منتقل می کند .بنابراین می توان با توجه به مسئولیت های اجتماعی و مقدار پولی که در سایه وجود
رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد ،از این پدیده دفاع کرد (کلهر.)8911 ،

 -3-2مفهوم عملکرد ﺷﻐلی
عمکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است .روان
شناسان عمکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها ،در عملکرد افراد و در نهایت رشد و
توسعة اقتصادی تأثیر دارند .همچنین باور بر این است که عملکرد شغلی یک سازة ترکیبی است که بر پایة آن کارکنان موفق از
کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از مالك های مشخص قابل شناسایی هستند یکی از متغیرهایی که با عملکرد شغلی
کارکنان ر ابطه دارد ،ابتکار شخصی است .ابتکار شخصی شکل خود مرجعی تالش است ،به همین دلیل فردی که در ابتکار
شخصی در سطح باالیی است ،برتری را بر پایة پیشرفت شخصی و پایداری با وجود دشواری ها و ناکامی ها ،تعریف می کند .افراد
دارای ابتکار شخصی باال تمایل به انجام وظایفی دارند که مهارت ها و توانایی های آنان را به چالش بکشد .این افراد در رقابت با
خویش اند و همواره به دنبال ،آن هستند که بهترین باشند (ابوالقاسمی و همکاران.)8911 ،

71

 -3فرضیه های تحقیق
-

بین تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین تناسب شغل-شاغل با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

 -4روش ﺷناسی تحقیق

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :مرداد  ،7047جلد دو

پژوهش حاضر از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی و ازحیث نحوه گردآوری داده ها ،پژوهشی توصیفی پیمایشی از شاخه
مطالعات میدانی به شمار میآید و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد .از نظر قلمرو مکانی،
تحقیق در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان انجام شده است .جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان می باشد که تعداد آن  811و حداقل حجم نمونه بر اساس جدول مورگان
 11بوده است .در این تحقیق از شیوه نمونهگیری تصادفی استفاده شد .روش بکار گرفته شده برای جمع آوری اطالعات در انجام
این تحقیق ،ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد .ابزار سنجش پرسشنامه است که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی
آن با محاسبه آلفای کرونباخ  1/11مورد تایید قرارگرفت .برای توصیف داده ها و مشاهدات از روش های آمار توصیفی مانند:
جداول توزیع فراوانی ،نمودارهای توصیفی استفاده شده است .همچنین جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش همبستگی
پیرسون و با نرم افزار  Spssانجام شده است.

 -5نتایج
از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت 99 ،درصد زن و  17درصد مرد هستند همچنین از لحاظ سن1 ،
درصد  91سال و کمتر 10 ،درصد بین  98تا  01سال 97 ،درصد  08سال بیشتر سن دارند .از لحاظ سطح تحصیالت 81 ،درصد
زیردیپلم و دیپلم 87 ،درصد فوق دیپلم 19 ،درصد لیسانس 81 ،درصد فوق لیسانس و باالتر می باشند .فرضیه یک ،به رابطه بین
تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی اشاره دارد .مطابق جدول شمارة  8مقدار ضریب همبستگی رابطة میان تناسب شغل -شاغل
با رضایت شغلی  16111است ،در سطح معنی داری  1/111فرضیة اول این تحقیق تایید می شود که نشان دهنده این است که بین
تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی رابطه وجود دارد ،به این مفهوم که تغییرات در تناسب شغل -شاغل موجب تغییرات در
رضایت شغلی است و به طرف مثبت (افزایشی) سیر میکند ،بدین معنی که افزایش تناسب شغل -شاغل با افزایش رضایت شغلی
همراه است و بالعکس ،که مثبت بودن ضریب آزمون پیرسون دلیل افزایشی بودن این رابطه است .فرضیه دوم ،به رابطه بین تناسب
شغل -شاغل با عملکرد شغلی اشاره دارد .مطابق جدول زیر مقدار ضریب همبستگی رابطة میان تناسب شغل -شاغل با عملکرد
شغلی  16198است ،در سطح معنی داری  1/111فرضیة دوم این تحقیق تایید می شود که نشان دهنده این است که بین تناسب
شغل -شاغل با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد به این مفهوم که تغییرات در تناسب شغل -شاغل موجب تغییرات در عملکرد شغلی
است و به طرف مثبت (افزایشی) سیر میکند ،بدین معنی که افزایش تناسب شغل -شاغل با افزایش عملکرد شغلی همراه است و
بالعکس ،که مثبت بودن ضریب آزمون پیرسون دلیل افزایشی بودن این رابطه است .فرضیه سوم به رابطه بین رضایت شغلی با
عملکرد شغلی اشاره دارد .مطابق جدول زیر مقدار ضریب همبستگی رابطة میان رضایت شغلی با عملکرد شغلی  16111است ،در
سطح معنی داری  1/111فرضیة سوم این تحقیق تایید می شود که نشان دهنده این است که بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی
رابطه وجود دارد به این مفهوم که تغییرات در رضایت شغلی موجب تغییرات در عملکرد شغلی است و به طرف مثبت (افزایشی) سیر
میکند ،بدین معنی که افزایش رضایت شغلی با افزایش عملکرد شغلی همراه است و بالعکس ،که مثبت بودن ضریب آزمون
پیرسون دلیل افزایشی بودن این رابطه است.
جدول  -1نتایج تحقیق
فرضیه
تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی
تناسب شغل -شاغل با عملکرد شغلی
رضایت شغلی با عملکرد شغلی
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مقدار ضریب همبستگی
1/111
1/198
1/111

سطح معنی داری
1/111
1/111
1/111

نتیجه آزمون
تایید
تایید
تایید

 -6بحث و تفسیر

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)31 :مرداد  ،7047جلد دو

فرضیه اول تحقیق به ارتباط بین تناسب شغل -شاغل با رضایت شغلی اشاره دارد .امامی و همکاران ( )8918در تحقیقی تحت
عنوان بررسی تناسب بین شغل و شاغل و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآورده های نفتی ایران به این نتیجه رسیدند که بین تناسب شغل با شاغل از بعد شخصیت و رضایت شغلی در کارمندان رابطه
وجود دارد .عزیزی و همکاران ( )8918در تحقیقی تحت عنوان بررسی تناسب میان شغل و شاغل از بعد شخصیت و تاثیر آن بر
رضایت شغلی کارکنان اداری و مالی زیر مجموعه اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران به این نتیجه رسیدند که بین
تناسب شغل با شاغل از بعد شخصیت و رضایت شغلی در کارمندان رابطه وجود دارد .نتیجه فرضیه اول این تحقیق با تحقیقات
امامی و همکاران ( )8918و عزیزی و همکاران ( )8918همسو است .تناسب شغل با شاغل در سازمان به عنوان یک استراتژی مؤثر
در نگهداری منابع انسانی در نظر گرفته می شود .این تناسب از لحظه ای آغاز می شود که نخست فرد برای کار و انتخاب شغل
آستین باال میزند .دوم ،سازمان برای کارمندیابی ،انتخاب ،استخدام و انتصاب آماده می شود .ممکن است که در آغاز استخدام ،با
توجه به نیاز سازمان و نیاز داوطلبان کار ،تناسب مورد نظر در حد محدودی برقرار شود ،ولی بتدریج که فرد در سازمان زندگی کاری
خود را ادامه میدهد و سازمان نیز دوره عمر خود را پشت سر میگذارد ،انتظار میرود این تناسب بیش تر شود .اگر شغل به گونه ای
طراحی شود که با ویژگی های فردی متناسب باشد ،موجب انگیزش می شود و در این صورت بهره وری نیروی انسانی افزایش
می یابد و موجبات رضایت شغلی کارمند را فراهم می آورد.
فرضیه دوم تحقیق به ارتباط بین تناسب شغل -شاغل با عملکرد شغلی اشاره دارد .محمدی و همکاران ( )8911تحقیقی تحت
عنوان ارزیابی تناسب شخصیت -شغل و رابطه آن با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجیگر تعهد سازمانی در کارکنان شرکت
فوالد خوزستان انجام دادند .نتایج نشان داد کارکنان شرکت فوالد خوزستان از نظر تناسب شخصیت -شغل در موقعیت مناسبی
(باالتر از میانگین) قرار دارند .همچنین نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل نشان داد که بین تناسب
شخصیت شغل با عملکرد شغلی کارکنان مستقیم و غیرمستقیم با میانجیگری تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
شامانی و همکاران ( )8919در تحقیقی تحت عنوان بررسی تناسب بین شغل و نوع شخصیت و رابطه آن با عملکرد کارکنان شبکه
بهداشت و درمان دامغان به این نتیجه رسیدند که بین تناسب شغل و شخصیت و عملکرد کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد .نتیجه
این تحقیق با تحقیقات محمدی و همکاران ( )8911و شامانی و همکاران ( )8919همسو است .امروزه برای تمام صاحب نظران
توسعه آشکار شده است که انسان عامل اصلی توسعه است و توسعه یافتگی تنها بر شانه های انسان است که پیش می رود .اگر در
سال ها و قرن های گذشته ،منبع و عوامل ناشی از ثروت های گوناگون همچون منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی استراتژیک،
ماشین آالت ،سطح فناوری در حرکت و توسعه کشورها موثر می افتاد امروزه انسان به عنوان یگانه عامل تاثیرگذار بر توسعه
شناخته می شود تناسب شغل با شاغل در سازمان اهمیت دارد زیرا به عنوان یک استراتژی مؤثر در نگهداری منابع انسانی در نظر
گرفته می شود .تناسب شاغل و شغل افراد یکی از اصول مهم و ضروری است که قسمت اعظم موفقیت شاغالن در مسئولیت
های مختلف ناشی از رعایت این اصل می باشد .بخش اعظمی از مشکالتی که در برخی سازمان ها گاهی اوقات رخ می دهد ،به
عدم تناسب شاغل و شغل افراد شاغل برمی گیرد که اگر به این امر توجه الزم صورت گیرد عملکرد کارکنان بهبود می یابد.
فرضیه سوم تحقیق به ارتباط بین رضایت شغلی با عملکرد شغلی اشاره دارد .رمضانی و همکاران ( )8911تحقیقی تحت عنوان
عملکرد شغلی در دانشگاه :تبیین نقش رضایت شغلی ،گرایش کاری و تعهد سازمانی انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد
که تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد .همچنین رضایت شغلی وگرایش کاری تأثیر
مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی دارند .بااینحال تأثیر معنیدار گرایش کاری بر رضایت شغلی مورد تأیید قرار نگرفته است.
نتیجه فرضیه سوم این تحقیق با تحقیق رمضانی و همکاران ( )8911همسو است .برای افزایش رضایت در سازمان ها باید به
شاخص های رضایت از جمله پرداخت حقوق متناسب با کار ،احترام به عقاید کارکنان در محیط کار ،ارتباط مطلوب مدیران با
کارکنان ،نحوه برخورد مافوق با زیردستان توجه شود .باید با برگزاری نشست هایی بین مدیران و کارکنان و همچنین نظرخواهی از
کارکنان چاره اندیشی شود و برنامه ریزی های دقیقی انجام پذیرد تا زمینه های ارتقای رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و
درنتیجه عملکرد کارکنان فراهم شود.
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چکـیده
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی میباشد .کارشناسان و خبرگان صنعت کاشی و سرامیک که
تعداد  04نفر از آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه خبرگان گردآوری شدند و با کمک تحلیل
فازی و نرمافزار  AHPتحلیل شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در رتبهبندی معیارهای اصلی با توجه به وزن
اصلی بهدستآمده مشخص شد که به ترتیب شاخصهای زیرساختی ،اطالعاتی و ساختاری از بیشترین و کمترین اهمیت
در گروه برخوردار بودند .در رتبهبندی معیارها به نسبت عوامل اطالعاتی با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب
شاخصهای کیفیت اطالعاتی ،امضای دیجیتال ،رمزگذاری اطالعات ،پوشش اطالعات و یکپارچگی اطالعات از بیشترین
و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند .در رتبهبندی معیارها به نسبت عوامل ساختاری با توجه به وزن اصلی
بهدستآمده به ترتیب شاخصهای ردیابی الگوی خرید مشتری ،امکان دسترسی سریع به اطالعات ،جمعآوری خودکار
اطالعات ،قراردادهای هوشمند و پاسخگویی سریع به مشتریان از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار بودند .در
رتبهبندی معیارها به عوامل زیرساختاری با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای تبادل و اشتراک دادهها،
شناسایی خودکار ،مدیریت دادهها ،احراز هویت دیجیتال و قابلیت ردیابی از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار
هستند .در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.

واژگـان کلـیدی :بالک چین ،چابکی ،زنجیره تأمین

 -1دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی .دانشگاه آزاد اسالمی .یزد .ایران
 -2کارشناس ارشد علوم ارتباطات .دانشگاه آزاد اسالمی .یزد .ایران
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)27 :مرداد  ،1041جلد دو

امروزه با رشد و پویاترشدن بازارهای رقابتی سازمان ها همواره درصدد انجام فعالیت های تولیدی خود به بهترین نحو هستند و
می کوشند تا بهتر و سریع تر از مشتریان محصوالت خود را به بازار عرضه کنند .از اینرو اقدام به به روز نمودن فرآیندهای سازمانی
خود می نمایند .زنجیره تأمین یکی از فرآیندهایی است که نقش مهمی را در انجام فعالیت های تولیدی سازمان از خرید مواد اولیه
گرفته تا تحویل محصول به مشتری برعهده دارد .لذا می توان گفت که یک بخش بسیار مهم در سازمان ها محسوب می شود.
(هوکی .)2412 ،زنجیره تأمین در برگیرنده فرآیندهای جاری تأمین مواد اولیه ،تبدیل مواد اولیه به محصول و تحویل محصول به
مشتری است .از اینرو می توان گفت که با اطالعات زیادی سروکار دارد و مدیریت نمودن این اطالعات بخصوص در سازمان های
بزرگی کاری سخت و دشوار می باشد( .الپر و همکاران .)2412 ،به دلیل وجود پیچیدگی ها در شبکه زنجیره تأمین و به منظور
مدیریت موثر این پیچیدگی ها ،شرکت ها همواره فناوری های نوین را بعنوان عامل بالقوه ای در بهبود زنجیره تأمین خود در نظر
می گیرند( .فارسیجانی و فالح حسینی .)1531،چابکی در زنجیره تأمین یکی از مولفه هایی است که می تواند سازمان ها را در
پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و در نتیجه وفادار نگاه داشتن یاری نماید .چابکی در زنجیره تأمین ،توانایی یک زنجیره
تأمین برای واکنش سریع به تغییرهای موجود در بازار و نیازهای مشتریان چابکی زنجیره تأمین ،عامل تعیین کننده کلیدی
رقابت در محیط کسب و کار پویا و آشفته امروز است و قادر است تا با شیوه شایست های به تغییرهایی که در محیط کاری روی
می دهند ،پاسخ دهد( .عبدی تاالر پشتی و هکاران .)1531 ،یکی از مولفه ها که سازمان ها را می سازمان ها را در جهت داشتن
زنجیره تأمین چابک یاری دهد ،مولفه بالک چین است .فناوری بالک چین ،این قابلیت را داشته که بدون در خطر افتادن حریم
خصوصی ،امنیت دارایی های دیجیتال و طرف های درگیر ،کلیه سیستم های مالی و فعالیت بسیاری از صنایع ،مؤسسات مالی،
بانک ها و شرکت های خدماتی سراسر دنیا را دستخوش تغییر نماید .بالک چین سرویس های محافظت نشده و حقیقی غیرقابل
انکار را برای نگهداری از سابقه بین خریداران ،فروشنده و بازار ارائه می دهد( .شیخ و همکاران .)2413 ،از اینرو توجه به نقش
بالک چین در چابکی زنجیره تأمین ،برررسی آن بسیار مهم و ضروری است.

 -2مبانی نظری
 -1-2بالک چین
بالکچین ،یک ساختار دیجیتالی از دادههاست .این پایگاه داده سابقه ای از تراکنش ها را به صورت کامالا توزیع شده در خود
نگهداری می کند .تمامی تراکنش ها در قالب یک لجر که طی یک الگوی زمانی و با بهره گیری از اصوح رمزنگاری به بالکهای
پیشین پیوند داده شده و زنجیره ای پیوسته از تراکنش ها را به وجود می آورند ذخیره می شوند که این زنجیره به هم پیوسته
«بالکچین» نام دارد( .ماتیال .)2412،بالکچین روی یک شبکه دیجیتالی اجرا می شود .انتقال دیتا در این شبکه به معنی کپی
اطالعات از یک عضو شبکه برای عضو دیگر می باشد .مسئله حائز اهمیت در این خصوص طراحی شبکه به نحوی است که از
پرداخت مجدد پیشگیری نماید .بالکچین در حقیقت یک ساختار دیجیتالی از دادههاست که سابقه ای از تراکنش ها را در قالبی
توزیع شده در خود نگهداری میکند .هدف اولیه بالکچین ،به نوعی رفع نیاز به نهادهای واسطه ای می باشد که باعث کاهش
کارایی سیستم در برخی موقعیت ها و افزایش هزینه های مبادالتی میگردند(.کوناشویچ .)2412،بالکچین یک ساختار نگهداری
دادههای انبـوه توزیـع شـده مبتنی بـر شبکه اسـت(.ساتیو و همکاران .)2411،بالکچـین مـی توانـد بـا امنیـت در جمـعآوری،
انتقال و به اشتراک گذاری دادههای معتبر ،در هر یک از مراحل تولید ،پـردازش ،انبـارداری ،توزیـع و فروش امکان ردیابی
اطالعات و امنیت را در زنجیره تـامین افـزایش دهـد( .فنگ .)2411،از مهمترین دستاوردهای بکارگیری بالکچین ،اطمینان به
عدم دستکاری دادهها و صحت اطالعات است که در سطح کالن ،برخورداری از دانشی قابل اعتماد را تضمین می کند .یک شبکه
بالکچین حاوی رکوردهایی از داده است کـه در بـالک هـایی در نقـاط مختلف شبکه نگهداری میر شوند .هر بالک به یک مهر
زمانی وابسـته بوده و صحت مهر زمانی براساس یک پروتکل همگرایی بین طرفهای مشارکت کننـده و همچنـین الگـوریتم
رمزنگاری در هم ساز تضمین می شود( .سباتار و شاریتز .)2412،بالکچین یـک فنـاوری مـتن بـاز است و کسی صاحب آن نیست.
(سانترو و همکاران .)2412،این فناوری یک حکمران مرکزی برای تأیید تراکنشهای انجام شده ندارد و بـه صـورت خـود تنظیم
عمل می کند .در این فنـاوری امکـان بازنویسی و تغییر وجود نداشته و پیوسته یک سری سوابق تاریخی دائمی ایجاد می گردد.
استفاده از این فناوری میتواند سرعت دسترسی و اعتماد به اینترنت را افزایش دهد و تا یک دهه آینده تمام شرکتها از بالکچین
استفاده خواهند کـرد .از ایـن فناوری در مواردی مانند امضاء دیجیتال و رفع مشکالت احراز هویت دوفاک توری می توان استفاده
کرد( .لین و همکاران.)2412 ،

 -2-2ویژگیهای بالک چین
ویژگی جالبی که بالک چین دارد این است که اگر یکسری از دادهها در آن ثبت و ذخیره شوند ،تغییر دادن آن ها اصال
کارآسانی نیست .ویژگی های فناوری بالک چین عبارتند از :ویژگی های برتر مانند قراردادهای هوشمند و خانه هوشمند .برنامه
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 -3-2کاربردهای فناوری بالک چین
کاربردهای فناوری بالک چین بی انتهاست ،برخی پیش بینی می کنند که در کمتر از  14سال آینده از این سیستم برای
جمعآوری مالیات بهره گرفته شود .در ادامه به برخی از کاربردهای بالک چین اشاره می شود(بک و همکاران)2412،؛
 اینترنت اشیا اتومالیون کنترل سهام قراردادهای حقوقی قابل برنامه ریزی رای گیری دیجیتال خدمات بیمه فروش بلیط مدیریت دارایی مالی حسابرسی شناسایی مشتری و جلوگیری از پولشویی اتوماسیون مالیات گزارشات نظارتی پرداخت ها مدیریت حقوقی دیجیتالی خدمات دفاتر اسناد رسمی و ذخیره سازی دادهها مدیریت جریان های کاری شناسایی هویت دیجیتال مالکیت دارایی -شرط بندی
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های بالقوه مالی آن عبارتند از؛ اوراق بهادارخصوصی ،بیمه ،اینترنت و غیره ،در حالی که غیر مالی است .برنامه های کاربردی شامل
اینترنت اشیا ،ذخیره سازی اطالعات غیر متمرکز ،اسناد رسمی ،راه حل های ضد تقلبی و غیره(وانگ و همکاران.)2411،
هنگام تعامل با بالک چین می توان مشاهده نمود که بالک چین چگونه وظایف خود را انجام می دهد .برخی از ویژگی های
بالک چین در انجام وظایفش را می توان به شرح زیر بیان نمود:
دسترسی باال :بالک چین  20ساعته و در تمام روزهای هفته و سال فعال است و دکمه خاموشی ندارد.
غیرقابل سانسور بودن :هیچ کس نمی تواند محتوای بالک چین را تعیین کرده یا کل سیستم را خاموش کند.
قابل اعتماد بودن :بالک چین همیشه اهداف خود را با کیفیت باالیی به انجام می رساند .از اینرو می توان به آن در شفاف
سازی و انتقال صحیح مالکیت اعتماد کرد.
باز بودن :بالک چین هیچ کاربر یا رایانه خاصی را در استفاده از خدماتش محدود نمی کند ،بلکه خدمات آن به روی همه باز
است.
شبه ناشناس بودن :بالک چین هر مالکی را بصورت منحصر بفرد شناسایی می کند ،اما نه هویت واقعی آن ها را فاش می کند
و آنها را ذخیره می کند.
امن بودن :بالک چین از دو جنبه امن است )1 .در سطح تراکنش های فردی  )2در سطح کل سیستم
انعطاف پذیری بودن :بالک چین ،حتی در سخت ترین شرایط ،قادر به شفاف سازی و انتقال مالکیت بصورت صحیح می باشد.
انسجام نهایی :بالک چین همیشه منجر به نتایج یکسانی نمی شود .درعوض ،احتمال دریافت نتایج نامتناقض با گذشت زمان
باالتر می رود ،به گونه ای که کل سیستم در نهایت به سازگاری می رسد.
حفظ یکپارچگی :بالک چین با نمایش رفتاری عادی از اشکاالت منطقی ،یکپارچگی خود را حفظ کرده ،دادهها را سازگار نگه
می دارد و امنیت را در سطوح تراکنش های فردی تضمین می کند.

 -4-2زنجیره تأمین
در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیلشده که رسماا از یکدیگر جدا بوده و توسط جریانهای مواد ،اطالعات
و جریانهای مالی به یکدیگر مربوط میگردند .این سازمانها میتوانند بنگاههایی باشند که مواد اولیه ،قطعات ،محصول نهایی و یا
خدماتی چون توزیع ،انبارش ،عمدهفروشی و خردهفروشی تولید مینمایند .حتی خود مصرفکننده نهایی نیز میتواند یکی از این
سازمانها در نظر گرفته شود( .استادلر .)2410 ،زنجیره تأمین یک مجموعه از محصوالت و فرایندها است که هدف اصلی آن انتقال
محصوالت تولیدشده به مشتریان نهایی است .شاید بهتر این است که بهجای زنجیره تأمین از مفاهیمی چون شبکه تامین استفاده
گردد؛ چراکه روابط بین نقشآفرینان زنجیره تأمین رابطهای یکطرفه و خطی نیست( .استادلر .)2410 ،زنجیره تأمین ،زنجیره ای
است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کاال وتبدیل مواد ،ازمرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف کننده
را شامل می شود .درباره جریان کاال دو جریان اطالعات و جریان منابع مالی و اعتبارات نیز حضور دارد .مدیریت زنجیره تأمین
تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه ،ساخت محصوالت و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار
می رود .مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها ازطریق بهبود در
روابط زنجیره درجهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام ،مشتمل میشود .لذا ،مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از فرایند
یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آن ازطریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در
زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول (طباطبایی و همکاران.)1530 ،

 -5-2چابکی زنجیره تأمین
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چابکی در زنجیره تأمین می تواند به این صورت تعریف شود" :توانایی یک زنجیره تأمین برای واکنش سریع به تغییرهای
موجود در بازار و نیازهای مشتریان ".چابکی زنجیره تأمین ،عامل تعیین کننده کلیدی رقابت در محیط کسب و کار پویا و آشفته
امروز است و قادر است تا با شیوه شایست های به تغییرهایی که در محیط کاری روی می دهند ،پاسخ دهد( .عبدی تاالر پشتی و
هکاران .)1531 ،مفهوم چابکی از دو عامل اصلی تشکیل شده است؛ پاسخگویی به تغییرات (پیش بینی شده یا غیرمنتظره) به
صورتی مناسب و در زمان مناسب ،بهره برداری از این تغییرات و تبدیل نمودن آنها به فرصت .زنجیره تأمین چابک بر ارتقای
انطباق پذیری و انعطاف پذیری تأکید دارد و دارای قابلیت پاسخگویی و عکس العمل سریع و مؤثر به بازارهای متغیر است( .لین و
همکاران .)2412 ،چابکی زنجیره تأمین شرکت که به عنوان توانایی یک شرکت برای تعدیل سریع تاکتیک ها و فنون و
کارکردهای زنجیره تأمین خود تعریف شده است ،یک ساختار نسبتاا جدید در فعالیت ها و ادبیات مدیریت زنجیره تأمین به شمار می
رود( .گلیمور و همکاران .)2410 ،چابکی مفهومی است که برخواسته از نیاز سازمان های جدید بوده و به دنبال تکامل رویکردهای
پیشین مانند تولید دستی ،تولید انبوه و تولید ناب میباشد .چابکی سازمانی دیگر یک راهبرد نیست بلکه یک توانایی اولیه و به معنای
پاسخگویی به مشتری و احاطه بر آشفتگی بازار است( .جمالی و فالح.)1531،

 -6-2ویژگی های زنجیره تأمین چابک
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ویژگیهای زنجیره تأمین چابک را می توان به شرح زیر بیان نمود(کزازی و سهرابی)1523 ،؛
 حساسیت به بازار :توانایی زنجیره تأمین به درک و پاسخگویی به تقاضای واقعی در بازار فضای مجازی :استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیم و تشریک اطالعات بین خریداران و تأمین کنندگانزنجیره تأمین مجازی با استفاده از ابزارهای پیشرفته الکترونیکی
 یکپارچگی فرایند :همکاری بین خریداران و تأمین کنندگان ،توسعه اصول مشترک ،سیستم های مشترک واطالعات مشترک
 شبکه مند بودن :درک این نکته که شرکت به تنهایی نمی تواند موفق باشد و زنجیره تأمین را بایستی به صورتیک شبکه در نظر گرفت.

 -7-2بالک چین و زنجیره تأمین
یکی از مولفه ها و در واقع فناورهایی که سازمان ها میتوانند با کمک آن اقدام به ایجاد چابکی در زنجیره تأمین نمایند ،مولفه
بالک چین است .بالک چین یک دفترکل دیجیتالی غیرقابل تخریب از معامالت اقتصادی است که می تواند نه تنها برای ضبط
معامالت مالی بلکه تقریبا برای ثبت هر دارایی ارزش مندی استفاده شود .فناوری بالک چین ،این قابلیت را داشته که بدون در
خطر افتادن حریم خصوصی ،امنیت دارایی های دیجیتال و طرف های درگیر ،کلیه سیستم های مالی و فعالیت بسیاری از صنایع،
مؤسسات مالی ،بانک ها و شرکت های خدماتی سراسر دنیا را دستخوش تغییر نماید .بالک چین سرویس های محافظت نشده و
حقیقی غیرقابل انکار را برای نگهداری از سابقه بین خریداران ،فروشنده و بازار ارائه میدهد (شیخ و همکاران .)2413 ،زنجیره
تأمین به فناوری های نوین در جهت مدیریت بهتر نیاز دارد .فناوری بالک چین یکی از فناوری هایی است که می تواند به مدیریت
بهتر زنجیره تأمین کمک کند .بالک چین در حوزه زنجیره تأمین معرفی شده تا این زنجیره را شفاف تر ،معتبرتر و قابل اعتماد تر
کند(.الپر و همکاران .)2412 ،فناوری بالکچین با موفقیت در صنایع مختلف از جمله انرژی و دارایی مورد استفاده قرار گرفته است.
برای زنجیره تأمین ،راه حل هایی به صورت نظری و بدون نتایج قابل توجه در شرایط دنیای واقعی ارائه شده است( .لیتکه و
همکاران .)2413 ،به دلیل وجود پیچیدگی در شبکه های زنجیره تأمین و به منظور مدیریت مؤثر این پیچیدگی ها ،شرکت ها
همواره فناوری های نوین را به عنوان عامل بالقوه ای در بهبود عملکرد زنجیره تأمین خود در نظر می گیرند( .کومار.)2443،

 -3پیشینه های پژوهش
فرح بخش ( )1044رابطه فناوری بالک چین و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین را بررسی کردند .نتایج این پژوهش بیان نمود
که قابلیت ردیابی و به صرفه بودن بالک چین و نیز فرآیندهایی مانند؛ انتقال مالکیت ،بیمه ،فرآیند تولید و پرداخت بکار رود.
اسمعیلی و رجب زاده ( )1532چالش های پیش روی اتخاذ بالکچین در زنجیره تأمین را بررسی نمودند .تحقیق حاضر با نگاهی
جامع برخی از چالش های پیشروی اتخاذ فناوری بالکچین را برای اولین بار شناسایی و این چالش ها را در یک طبقه بندی جدید
قرار دادند که این چالش ها در چهارگروه زیر طبقه بندی شدند؛  )1چالش های سازمانی  )2چالش های میان سازمانی  )5چالش
های بیرونی/محیطی  )0چالش های تکنولوژیکی .جوزدانی و مظفری ( )1532پذیرش بالک چین را بعنوان یک ضرورت در تجارت
الکترونیک بررسی کردند .در این پژوهش ،مروری بر پژوهش های پیشین انجام و چالش برانگیزترین مشکل یعنی فقدان امنیت
شناسایی گردید و به دنبال آن جدیدترین راهکار در دنیای فناوری یعنی فناوری بالک چین برای رفع این مشکل ارائه گردید تا
شرکت ها از این طریق بتوانند در دنیای پررقابت امروزی امینت خاطر و رضایت را در مشتریان خود ایجاد نمایند .قیصری و
همکارانش ( )1532نقش فناوری نوین اینترنتی را بر مدیریت زنجیره تأمین بررسی کردند .با بکارگیری قابلیت های سنجش فراگیر
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 -4روش شناسی پژوهش
 -1-4روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد .کارشناسان و خبرگان صنعت کاشی و سرامیک که
تعداد  04نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه خبرگان گردآوری شدند و با کمک تحلیل فازی و
نرم افزار  AHPتحلیل شدند.
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فناوری اینترنتی از اشیا مشکالت مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک سازمان ها از قبیل تنظیم شبکه توزیع ،استراتژی توزیع،
گردش اطالعات ،مدیریت موجودی و جریان نقدینگی به واسطه یک دیدابر محور برطرف می گردد .رامک و همکاران ()1531
الگویی را جهت ارتقا سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین با بهره گیری از توانمندی های فناوری اطالعات ارائه دادند .نتایج مطالعه
نشان داد که به منظور ارتقا سطح کیفی مدیریت زنجیره تأمین ،اتخاذ راه کارهای فناوری اطالعات شرط الزم بوده و عواملی
همچون وسعت و میزان موفقیت سازمان ،عدم اطمینان سازمان از صحت عملکرد ،فشار شرکا فعال و حمایت مدیران ارشد بستگی
دارد ،ولی شرط کافی نیست .لیتکه و همکارانش ( )2413بالک چین را برای مدیریت زنجیره تأمین بررسی کردند .این پژوهش،
تحلیل دقیقی را از تناسب بالک چین در زنجیره تأمین ارائه می دهد .نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فنی بالک چین
های مدرن می تواند بطور مثبتی بکارگیری زنجیره تأمین را تسهیل نماید .چانگ و همکارانش ( )2413مهندسی مجدد در زنجیره
تأمین را با کمک فناوری بالک چین بررسی کردند .این پژوهش بر امکان سنجی و ذاتی بودن فرآیندهای زنجیره تأمین تمرکز
کرد .نتایج نشان داد که استفاده از فناوری بالک چین در زنجیره تأمین باعث افزایش شفافیت در این زمینه شده و اعتماد را در بین
مشتریان افزایش می دهد .هلو و هائو ( )2413بالک چین را در عملیات ها و زنجیره تأمین بررسی نمودند .این پژوهش بالک چین
و استفاده های احتمالی از آن برای دفاتر تغییر ناپذیر توزیع شده و زنجیره تأمین را بررسی می کند .معماری مرجع ارائه شده نشان
می دهد که بالک چین چگونه می تواند در عملیات ها و برنامه های نرم افزار ی زنجیره تأمین اجرا شود .تونیسن و تئونبرگ
( )2413تاثیر فناوری بالک چین را بر مدیریت زنجیره تأمین و عملیات بررسی نمود .نتایج این تحقیق نشان داد که وظایف واسطه
ایی بالک چین می تواند جایگزین شود و بر صنعت لجستیک تاثیرگذار باشد .این پژوهش ،دیدگاههایی را درباره تاثیر فناوری بالک
چین بر صنعت لجستیک و مدل های تجاری بیان نموده است .یانگ و همکارانش ( )2413پژوهشی را در زمینه تکنولوژی بالک
چین در صنعت آهن و فوالد انجام دادند .مقایسات تجربی نشان داد که الگورتیم بهبود یافته تحمل عملی خطای بیزانسی بر مبنای
الگورتیم ایمنی ،الگورتیم تاخیر ،الگورتیم توان عملیاتی و الگورتیم تحمل خطا بهبود یافته است .تریبلمایر  )2412تاثیر بالک چین
را بر زنجیره تأمین بررسی نمود .نتایج این پژوهش نشان داد که بالک چین توانایی تغییر مثبت زنجیره تأمین را دارد .مین ()2412
فناروی بالک چین را برای تقویت پایداری زنجیره تأمین بررسی کرد .این پژوهش فناوری بالک چین را مفهوم سازی نموده و
بخش های ویژه در زنجیره تأمین را که می توان در آن از بالک چین استفاده کرد ،شناسایی می کند .پترسون و بوآر ( )2412تاثیر
تکنولوژی بالک چین را بر همکاری زنجیره تأمین بررسی کردند .نتایج نشان می دهد که کاربرد بالک چین در زنجیره تأمین،
فرآیندهای زنجیره تأمین را بطور مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد.

 -2-4متغیرهای پژوهش
جدول  1متغیرهای پژوهش را نمایش میدهد.
جدول  -1متغیرها و مولفه های پژوهش (نگارنده)1041 ،
مولفهها

عوامل
اطالعاتی

عوامل
زیرساختاری

متغیرها
امضای دیجیتال
پوشش اطالعاتی
کیفیت اطالعاتی
رمزگذاری اطالعات
یکپارچگی اطالعات
تبادل و اشتراک دادهها
شناسایی خودکار
مدیریت دادهها
احراز هویت دیجیتال
قابلیت ردیابی

مولفهها

عوامل
ساختاری

متغیرها
ردیابی الگوی خرید مشتری
امکان دسترسی سریع به اطالعات
پاسخگویی سریع به مشتریان
قراردادهای هوشمند
جمعآوری خودکار اطالعات
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 -5تحلیل یافته ها
 -1-5رتبهبندی معیارهای اصلی
پس از آنکه جدول مقایسات زوجی با اعداد مثلثی فازی تشکیل شد ،با استفاده از روش  ،EAنسبت بزرگی شاخصها نسبت به
هم محاسبه شده و بر اساس آن نیز وزن غیر بهنجار(' )wهر شاخص بهدستآمده است .اوزان غیر بهنجار ،هنجار شده و اوزان
بهنجار ) (Wحاصل شده است .نحوه انجام محاسبات در زیر آمده است:
جدول ( .)1اولويت بندی معیارهای اصلی

ردیف
1
2
5

معیار
عوامل اطالعاتی
عوامل ساختاری
عوامل زیرساختاری

وزن
4٫5215
4٫2450
4٫0201

اولویت
2
5
1

شکل ( .)1اولويت بندی معیارهای اصلی
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با توجه به جدول فوق مالحظه می گردد با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای زیرساختی ،اطالعاتی و
ساختاری از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند.

 -2-5رتبهبندی معیارها به نسبت عوامل اطالعاتی
پس از آنکه جدول مقایسات زوجی با اعداد مثلثی فازی تشکیل شد ،با استفاده از روش  ،EAنسبت بزرگی شاخصها نسبت به
هم محاسبه شده و بر اساس آن نیز وزن غیر بهنجار(' )wهر شاخص بهدستآمده است .اوزان غیر بهنجار ،هنجار شده و اوزان
بهنجار ) (Wحاصل شده است .نحوه انجام محاسبات در زیر آمده است:
جدول ( )2اولويت بندی معیارها به نسبت عوامل اطالعاتی

ردیف
1
2
5
0
0

معیار
امضای دیجیتال
پوشش اطالعاتی
کیفیت اطالعاتی
رمزگذاری اطالعات
یکپارچگی اطالعات

وزن
0.2974
0.1255
0.3105
0.2330
0.0335

اولویت
2
0
1
5
0

شکل ( .)2اولويت بندی معیارها نسبت به عوامل
اطالعاتی

با توجه به جدول فوق مالحظه می گردد با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای کیفیت اطالعاتی ،مضای
دیجیتال ،رمزگذاری اطالعات ،پوشش اطالعات و یکپارچگی اطالعات از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند.

 -3-5رتبهبندی معیارها به نسبت عوامل ساختاری
پس از آنکه جدول مقایسات زوجی با اعداد مثلثی فازی تشکیل شد ،با استفاده از روش  ،EAنسبت بزرگی شاخصها نسبت به
هم محاسبه شده و بر اساس آن نیز وزن غیر بهنجار(' )wهر شاخص بهدستآمده است .اوزان غیر بهنجار ،هنجار شده و اوزان
بهنجار ) (Wحاصل شده است .نحوه انجام محاسبات در زیر آمده است:
با توجه به جدول  5مالحظه می گردد با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای ردیابی الگوی خرید مشتری،
امکان دسترسی سریع به اطالعات ،جمعآوری خودکار اطالعات ،قراردادهای هوشمند و پاسخگویی سریع به مشتریان از بیشترین و
کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند.
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جدول( .)3اولويت بندی معیارها به نسبت عوامل ساختاری

ردیف
1
2
5
0
0

معیار
ردیابی الگوی خرید مشتری
امکان دسترسی سریع به
اطالعات
پاسخگویی سریع به مشتریان
قراردادهای هوشمند
جمعآوری خودکار اطالعات

وزن
48021

اولویت
1

481325

2

484322
484335
481202

0
0
5

شکل( .)3اولويت بندی معیارها نسبت به عوامل
ساختاری

 -4-5رتبهبندی معیارها به عوامل زیرساختاری

جدول ( .)0اولويت بندی معیارها به نسبت عوامل زيرساختاری

ردیف
1
2
5
0
0

معیار
تبادل و اشتراک دادهها
شناسایی خودکار
مدیریت دادهها
احراز هویت دیجیتال
قابلیت ردیابی

وزن
485141
482021
481341
481240
481215

اولویت
1
2
5
0
0

شکل ( .)0اولويت بندی معیارها نسبت به عوامل
زيرساختاری
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پس از آنکه جدول مقایسات زوجی با اعداد مثلثی فازی تشکیل شد ،با استفاده از روش  ،EAنسبت بزرگی شاخصها نسبت به
هم محاسبه شده و بر اساس آن نیز وزن غیر بهنجار(' )wهر شاخص بهدستآمده است .اوزان غیر بهنجار ،هنجار شده و اوزان
بهنجار ) (Wحاصل شده است .نحوه انجام محاسبات در زیر آمده است:

با توجه به جدول فوق مالحظه می گردد با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای تبادل و اشتراک دادهها،
شناسایی خودکار ،مدیریت دادهها ،احراز هویت دیجیتال و قابلیت ردیابی از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند.

 -6نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
به دلیل وجود پیچیدگی ها در شبکه زنجیره تأمین و به منظور مدیریت موثر این پیچیدگی ها ،شرکت ها همواره فناوری های
نوین را بعنوان عامل بالقوه ای در بهبود زنجیره تأمین خود در نظر می گیرند( .فارسیجانی و فالح حسینی .)1531،چابکی در زنجیره
تأمین یکی از مولفه هایی است که می تواند سازمان ها را در پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و در نتیجه وفادار نگاه داشتن
یاری نماید .از اینرو توجه به نقش بالک چین در چابکی زنجیره تأمین ،برررسی آن بسیار مهم و ضروری است .لذا ما در این
پژوهش به شناسایی و رتبهبندی عوامل تاثیر گذار بر کاربرد موثر بالک چین در چابکی زنجیره تأمین پرداختیم و به نتایج زیر
رسیدیم؛
در رتبهبندی معیارهای اصلی با توجه به وزن اصلی بهدستآمده مشخص شد که به ترتیب شاخصهای زیرساختی،
اطالعاتی و ساختاری از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار بودند.
در رتبهبندی معیارها به نسبت عوامل اطالعاتی با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای کیفیت
اطالعاتی ،مضای دیجیتال ،رمزگذاری اطالعات ،پوشش اطالعات و یکپارچگی اطالعات از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه
برخوردار هستند.
در رتبهبندی معیارها به نسبت عوامل ساختاری با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای ردیابی
الگوی خرید مشتری ،امکان دسترسی سریع به اطالعات ،جمعآوری خودکار اطالعات ،قراردادهای هوشمند و پاسخگویی سریع به
مشتریان از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار بودند.
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در رتبهبندی معیارها به عوامل زيرساختاری با توجه به وزن اصلی بهدستآمده به ترتیب شاخصهای تبادل و اشتراک
دادهها ،شناسایی خودکار ،مدیریت دادهها ،احراز هویت دیجیتال و قابلیت ردیابی از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار
هستند.
در ادامه برای بهبود پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه شدند؛
 استفاده از امضای دیجیتال در خرید کاال از تأمین کنندگان و فروش محصوالت می تواند به سرعت و چابکی درفرآیند زنجیره تأمین کمک شایانی نماید.
 پوشش اطالعاتی مناسب برای کلیه واحدها و فرآیندهای زنجیره تأمین می تواند چابکی زنجیره تأمین را چند برابرنماید.
 کیفیت اطالعات ارائه شده برای کلیه فرآیندهای زنجیره تأمین می تواند به افزایش دقت و سرعت در انجامفرآیندهای زنجیره تأمین منجر گردد.
 رمزگذاری و یکپارچه سازی اطالعات در کلیه مراحل زنجیره تأمین ،می تواند به ایجاد هماهنگی و سرعت هرچهبیشتر در انجام فعالیت های زنجیره تأمین منجر گردد.
 ردیابی الگوی خرید مشتری می تواند به تولید و ارائه محصوالت هرچه بهتر برای مشتریان و بهبود فرآیندهاینجیره تأمین کمک کند.
 امکان دسترسی سریع به اطالعات برای کلیه واحدها و فرآیندهای زنجیره تأمین می تواند چابکی زنجیره تأمین راچند برابر نماید.
 پاسخگویی سریع به مشتریان می تواند به افزایش دقت و سرعت در انجام فرآیندهای زنجیره تأمین منجر گردد. مدیریت دادهها در کلیه مراحل زنجیره تأمین می تواند به سرعت و چابکی در فرآیند زنجیره تأمین کمک شایانینماید.
 تبادل و اشتراک دادهها برای کلیه فرآیندهای زنجیره تأمین می تواند به افزایش دقت و سرعت در انجامفرآیندهای زنجیره تأمین منجر گردد
 قابلیت ردیابی کاالها در فرآیندهای زنجیره تأمین به افزایش دقت و سرعت در انجام فرآیندهای زنجیره تأمینمنجر گردد.
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چکـیده
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر رهبری اخالقی و جو سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی آوای سازمانی است .تحقیق
حاضر از نظر ماهیت محتوایی توصیفی-همبستگی (مدل معادالت ساختاری) و از منظر هدف کاربردی است .جامعه آماری
پژوهش حاضر را 1012 ،نفر از معلمان ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش استان اردبیل در سال تحصیلی 1033-1031
تشکیل دادند .بر اساس جدول مورگان نمونهای به حجم  292نفر به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و طبقهای
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .نتایج حاکی از اثر غیر مستقیم رهبری اخالقی
و جو سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان به ترتیب  3/31و  3/10میباشد .همچنین اثر مستقیم رهبری اخالقی و جو
سازمانی بر آوای سازمانی به ترتیب  3/19و  3/03با مقدار تی ( )2/22و ( )0/03به دست آمد .با توجه به تغییر و تحوالت
مستمر در محیط سازمانی ،و پیچیدهتر شدن سازمانها ،شایسته است رهبران سبک اخالقی را در سازمانها بهکاربسته و از
این طریق زمینه را برای بهرهمندی از ایدهها و اندیشه کارکنان فراهم آورد .سبک اخالقی و بهبود آوای سازمانی منجر به
ارتقاء رضایت شغلی خواهد شد.

واژگـان کلـیدی :رهبری اخالقی ،جو سازمانی ،آوای سازمانی ،رضایت شغلی

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی (نویسنده مسئول) fardin.foroghi.2018@gmail.com
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 -1مقدمه
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اهمیت سرمایه انسانی در سازمانها به حدی است که در سالهای اخیر نیروی انسانی جایگاه محوری در سازمانها پیدا کرده
و عاملی استراتژیک به حساب میآید؛ اما نقطه قابل مالحظه در این میان این است که تنها زمانی که نیروی انسانی رضایت کافی
از شغل ،انگیزه کافی برای فعالیت و تعهد شغلی قابل قبول داشته باشد میتواند مثمر ثمر بوده و خدمات شایستهای به سازمان ارائه
نماید .از این رو در سالهای اخیر مدیران سازمانها به دنبال راههایی برای افزایش سطح رضایت شغلی و ایجاد انگیزه در کارکنان
بودهاند (معصوم ،وطنخواه .)1091 ،رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی میشود.
کارفرماها برای حصول نتیجه و باال بردن کارایی درصدد افزایش رضایت شغلی در کارکنان موسسه خود هستند (رجب پور و
همکاران .)1091 ،این متغیر به عنوان پاسخ عاطفی کارکنان از ارزیابی شرایط محیط کاری تعریف میشود (معصوم ،وطنخواه،
 .)1091به عبارتی رضایت شغلی مجموعهای از نگرشهای مثبت و منفی فرد از شغل خود است که تحت تاثیر احساسات ،انگیزهها،
تمایالت و نیازهای فرد در مورد کاری قرار میگیرد (کویست و همکاران .)2312 ،1محققان در بررسی رضایت شغلی به اجزای
عمومی ،درونی و بیرونی رضایت اشاره کردهاند .جزء بیرونی به چگونگی احساس افراد در رابطه با جنبههای خارج از شرح وظایف
شغلی و جزء درونی به چگونگی احساس فرد در رابطه با طبیعت شرح وظایف شغلی اختصاص دارد (مارتین ،پرونچا2310 ،2؛
روسمن .)2339 ،0جزء عمومی عواملی مثل بی عدالتی در شغل ،ترفیع شغلی ،موانع و محدودیتهای شغلی ،وضوح نقش یا
انتظارات مبهم شغلی و تداخل وظایف شغلی با مسئولیتهای خانوادگی را شامل میشود (پارکر ،شارون .)23300 ،0رضایت شغلی؛
افزایش کارایی ،سخت کوشی ،بهبود عملکرد شغلی ،کاهش فرسودگی شغلی ،کاهش غیبت از کار و ترک شغل ،و افزایش سالمت
روان و شادکامی را موجب میگردد (کوشا ،جاناتی2312 ،؛ رجبی و همکاران .)1090 ،مطالعات نشان داده است که رضایت شغلی
میتواند به طور مستقیم بر رضایت کارکنان از زندگی شخصی آنها تاثیر بگذارد (آتینسون 0و همکاران .)2331 ،کارکنان با رضایت
شغلی کم ،سالمت روانی کمتری دارند و اثر ناخوشایند آن در زندگی خصوصی فرد و حتی جامعه بروز میکند .عالوه بر اینها،
مواردی دیگری از قبیل تشویش ،غیبت کاری ،تاخیر در کار ،ترک خدمت و بازنشستگی زودهنگام از دیگر پیامدهای منفی عدم
رضایت شغلی به حساب میآید ( مالیارو و همکاران .)2313 ، 3یکی از مهمترین عوامل برای افزایش رضایت شغلی در سازمانها،
جو سازمانی ادراک شده توسط کارکنان است (کیم و همکاران .)2319 ،0جو سازمانی باورهای کلی کارکنان در مورد یک سازمان را
منعکس کرده و به طور عمده از باورها و تجربیات کاری کارکنان ناشی میشود و برای کارکنان آشکار میکند که سازمان تا چه
اندازه به کار آنها اهمیت می دهد و برای کمک به آنها ارزش قائل بوده و تا چه اندازه مراقب سالمتی و بهزیستی آنها است در
واقع جو سازمانی به حمایت درک شدهای که کارمندان از همکاران ،سرپرستان و سایر بخشها در زمان تالش برای انجام
موفقیتآمیز وظایف کار تعیین شده دارند ،اشاره دارد (بهت و بشیر .)2313 ،1از نظر سازمانی ،سطح باالی رضایت شغلی منعکس
کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان میشود.
نظر به اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و فعالیتهای سازمانی ،پژوهشگران همواره به مطالعه عوامل تسهیل
کننده اظهار نظر توسط کارکنان عالقه نشان داده و در جستجوی عواملی که باعث بروز آوا در سازمان میشود و سکوت کارکنان
را می شکند و در نهایت سازمان را به سمت خالقیت و حل مشکالت سازمانی و توسعه پیش میبرد ،برآمدهاند (دوستار ،اسماعیل
زاده1090 ،؛ افخمی و خلیلی .)1090 ،یکی از متغیرهایی که میتواند آوای سازمانی را متاثر سازد ،جو و شرایط محیطی حاکم بر
سازمان است (موریسن و همکاران .)2311 ،9در این زمینه احتماال جو سازمانی به عنوان بخشی از جو عمومی سازمان بتواند پیش
بینی کننده سطح آوای سازمانی باشد .چرا که اعتقاد بر آن است که جو اخالقی و ابعاد آن بر نگرش و رفتارهای شغلی کارکنان
تاثیر دارد (چارلز .)2331 ،امروزه سازمانها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه مستمر خود این فرصت را برای کارکنان
فراهم میکنند تا آنها ایدهها ،نظرها و اطالعات خود را در فرآیندهای مرتبط با کارکنان خود بیان نمایند (موسی .)2311 ،13آوای
سازمانی به معنای گفتگو در مورد مشکالت با سرپرستان ،ارائه راهکارها و پیشنهادها به واحدهای منابع انسانی ،به زبان آوردن
ایدهها برای تغییر سیاست کاری یا رایزنی با اتحادیهها یا متخصصان سازمانی میباشد (تراویس ،گومز ،مورباراک .)2311 ،11جو
آوایی سازمان به محیطی اشاره دارد که در آن درک و باور کارکنان به درجهای رسیده است که محیط سازمان را برای هر گونه
رفتار آوایی شامل انتقاد ،پیشنهاد ،ابراز عقیده و  ،...محیطی امن میبینند و برای رفتار آوایی خود تشویق میشوند و در محیط کاری
کارآمد و اثربخش قرار گرفتهاند (موریسون ،ولر و کامدر .)2311 ،سازمانهایی که سطوح باالتری از آوای کارکنان را تجربه میکنند
دارای افرادی هستند که نسبت به سازمان متعهد هستند؛ از کاری که انجام میدهند رضایت دارند و به اهداف و ارزشهای سازمانی
پایبند هستند .تقویت و گسترش آوای سازمانی کارکنان راه سازمان را به سوی آینده متعالیتر باز میکند .همچنین باعث بهبود
1 Kvist et al.
2 Martins , Proença
3 Rothmann
4 Parker Sharon
5 Atkinson et al.
6 Malliarou, Moustaka, Kouvela, Constantinidis, & Sarafis
7 Kim et al.
8 Bhat, Bashir
9 Morrison et al.
10 Moasa
 MorBarakـ  Gomezـ 11 Travis
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 -2اهداف پژوهشی
 -1-2هدف کلی
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اخالقی و جو سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی آوای سازمانی است.

 -2-2اهداف جزئی
.1
.2
.0
.0

تعیین تاثیر رهبری اخالقی بر رضایت شغلی
تعیین تاثیر جو سازمانی بر رضایت شغلی
تعیین تاثیر آوای سازمانی بر رضایت شغلی
تعیین تاثیر رهبری اخالقی و جو سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی آوای سازمانی
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روابط درون و برون سازمانی و مشارکت کارکنان در زمینههای مختلف و جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای مادی و غیر مادی
سازمان میشود (گلود و همکاران .)2310 ،1بطور کلی شواهد پژوهشی نشان میدهد که حمایت مدیران و سرپرستان از رفتارهای
اخ القی در کنار عمل بر پایه اصول اخالقی ،در سطح کارکنان پیامدهای مثبت متعددی را به همراه میآورد .از مهمترین این
پیامدهای مثبت ،رضایت شغلی در کارکنان است (گل پرور و برازنده .)1019 ،یافتههای پژوهش حسنیزاده و سعادت آبادی ()1011
بر رابطه مثبت و معنادار بین رهبری اخالقی و رضایت شغلی دارد.
در پژوهش نادی و مقتدری ( )1090رابطه
مثبت و معنادار بین موازین اخالقی (جو
اخالقی ،رهبری اخالقی و ارزشهای اخالقی)،
با رضایت شغلی برقرار است (نادی و مقتدری،
 .)1090در پژوهش مونیکا و شریفتری
( )2310رابطه میان رهبری اخالقی و رضایت
شغلی با نقش تعدیل کنندگی دلبستگی به تغیر،
مثبت و معنادار بود .حاال با توجه تاثیر جو
سازمانی و رهبری اخالقی در رضایت شغلی
محقق در نظر دارد با توجه به مدل مفهومی زیر
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
به بررسی تاثیر رهبری اخالقی و جو سازمانی
بر رضایت شغلی با میانجی آوای سازمانی
بپردازد.

 -3-2سوال و فرضیههای پژوهش
.1
.2
.0
.0
.0

رهبری اخالقی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
جو سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
آوای سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
رهبری اخالقی و جو سازمانی با میانجی آوای سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
آیا دادههای جمعآوری شده از نمونه ،مدل مفهومی زیر را برازش میکند؟

 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3رضایت شغلی
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است .رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز
احساس رضایت فردی می شود .کارفرماها برای حصول نتیجه و باال بردن کارآیی در صدد افزایش رضایت شغلی در کارکنان
موسسه خود هستند (رجب پور و همکاران .)1091 ،الک ( )1939رضایت شغلی را حالت لذت و انبساط خاطری میداند که فرد به
دلیل کاربست ارزشهایش در یک شغل دست میدهد .به بیان وی ،افراد مختلف میزان رضایت خود را به صورتهای مختلفی
میسنجند .تحقیق الک در زمینه رضایت شغلی ،بر آن دسته از ارزشهای شخصی تمرکز دارد که معرف رضایت شغلی فرد است
(صادقیان قراقیه و همکاران .)1090 ،رضایت شغلی به عنوان مجموعهای از احساسات فرد ،ماهیتی پویا دارد ،یعنی به همان شدتی
1 Gloede
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که پدید میآید ،از میان می رود (شاید با شدت بیشتر) .بنابراین برای تداوم آن ،توجه مستمر مدیران ضرورت دارد .رضایت شغلی
نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم میکند .رضایت شغلی یک
حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است .این حالت احساسی مثبت ،کمک زیادی به سالمت
فیزیکی و روانی افراد می کند .از نظر سازمانی ،سطح باالی رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر
به جذب و بقاء کارکنان میشود (روترفورد .)2310 ،1یکی از چالشهای فعلی و آینده مدیران منابع انسانی سازمانها این است که
چگونه با امکانات موجود ،کارکنان را در سطح مطلوبی از رضایت شغلی نگه دارند (ملکاوی .)2310 ،2رضایت شغلی و تعویض شغل
به طور معنی داری با یکدیگر در ارتباط هستند .اصوال افراد در شغلی که از آن ناراضی هستند برای مدت طوالنی باقی نمیمانند و
یا در صورت باقی ماندن در آن شغل بازده و کیفیت مناسبی را ارائه نمیدهند (شهبازی ،سلیمی ،کریمی .) 1012 ،عدم توجه به
مسئله رضایت شغلی ،در بلند مدت نظام سازمان را مختل نموده و موجب بروز عصیان ،کاهش حس مسئولیت و در نهایت ترک
خدمت میشود (کورتز.)2330 ،0

 -2-3جو سازمانی
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هر سازمانی دارای فرهنگ ،آداب و رسوم ،ارزشها و هنجارها و روشهای عمل مخصوص و نسبتا پایداری است که شیوه
رفتار آنها را براساس این ویژگیها میتوان پیشبینی کرد .این فرهنگ یا خصوصیات که به ما اجازه میدهد یک سازمان را از
سازمان دیگر متفاوت بدانیم ،جو سازمانی نام گرفته است .نظر به اینکه جو سازمانی در همه ابعاد و جای جای سازمان جریان دارد،
بنابراین ضمن تاثیرگذاری در سلوک و حالت اعضا ،رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی آنها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .این
تاثیرات میتواند موجب انگیزش یا ضعف آن شود که در هر صورت ،در عملکرد نیروی انسانی نقش دارد .بنابراین ،کارایی و توسعه
سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد (علوی .)1011 ،جوسازمانی منعکس کننده نگرش افراد از
سازمانی است که نسبت به آن احساس دلبستگی میکنند و مجموعهای از ویژگی و عاملهایی است که توسط کارکنان سازمان
وجود دارد و به عنوان نیروی اصلی در تعیین رفتار کارکنان مؤثر است .میرکمالی ( )1000جوسازمانی عبارت است از مجموعهای
ازحاالت ،خصوصیات یا ویژگیهای حاکم بر یک سازمان که آن را گرم ،سرد ،قابل اعتماد ،غیرقابل اعتماد ،ترسآور یا اطمینان
بخش ،تسهیل کننده یا بازدارنده میسازد و از عواملی نظیر رضایت شغلی ،شخصیت ،رفتار ،سوابق ،نوع مدیریت ،فرهنگ سازمانی
روحیه ،انگیزش ،ساختار ،تکنولوژی و غیره بوجود میآید و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم می شود .با این دید میتوان جو
سازمانی را نتیجه رهبری مدیر دانست .به طور مثال ،تحقیقات نشان می دهد جو سازمانی رابطه مستقیم با توانایی مدیر در
برانگیختن کارکنان با برآورده ساختن نیازهای روانی آنها همچون توفیق طلبی ،قدرت و ..دارد .از طرف دیگر ،جو سازمانی تأثیر
بسزایی بر رفتار کارکنان و عملکرد سازمانی دارد .این بررسیها بیانگرآن است جو متعالی سازمان از یک طرف هزینههای جابه
جایی کارکنان و مقاومت آنان در برابر تغییر را کاهش میدهد و از سوی دیگر موجب بهبود کیفیت کاال ،نو آوری و ریسک پذیری
می شود که نتیجه نهایی این تأثیرات افزایش سودآوری و وفاداری مشتریان است.

 -3-3آوای سازمانی
در عصر حاضر منابع انسانی ،به عنوان سرمایههای ارزشمند سازمان میباشند (نقوی و فهیما )1092 ،و کارایی و توسعه هر
سازمان تا حد زیادی به کارکردهای صحیح آن بستگی دارد (زارعی متین و همکاران .)1093 ،سازمانها به کارکنانشان برای تبادل
نظر احتیاج داشته و میزانی که آنها پیشنهادات ،ایدهها ،اطالعات مربوط به مشکالت ،یا نگرانی هایشان را بیان میکنند ،میتوانند
تاثیر شگرفی در عملکرد سازمان و حتی بقای آن داشته باشد (اخوان خرازیان و همکاران ،)1090 ،به همین جهت گوش سپردن به
آوای کارکنان اهمیت ویژهای یافته است (دوستار و اسماعیل زاده .)1092 ،یکی از مشکالت عمدهای که در حال حاضر سازمانها و
بخصوص بخشهای منابع انسانی با آن درگیرند ،تمایل نداشتن کارکنان به مشارکت در بحثهای سازمانی است (صلواتی و
همکاران .)1090 ،منابع انسانی در سازمانها اغلب دارای ایدهها ،و اطالعاتی برای ارائه راهبردهای سازنده جهت افزایش کارآیی
هستند .این ایدهها ،اظهار نظرها و ارائه راهبردها مفهومی بنام آوای سازمانی را نمایان میسازد .عدهای از نیروهای انسانی شاغل در
سازمانها ممکن است از بیان اندیشهها و راهبردهای خود پرهیز کنند یا به عبارتی سکوت سازمانی پیشه گیرند؛ به لحاظ رفتاری،
این دو پدیده متضاد هم به نظر میرسند چرا که آوای سازمانی مستلزم اظهار نظر و بیان ایدهها است در حالی که در سکوت
سازمانی افراد از بیان نظرات و ایدههای خود مضایقه میکنند (افشاری .)2310 ،به منظور رویارویی با تغییرات حاکم بر سازمانها و
جهت دستیابی به اهداف سازمانی در محیط رقابتی امروز ،الزم است روابط بین مدیران و کارکنان به گونهای باشد که طی آن
زیردستان بتوانند به راحتی و بدون دغدغه ،ایدهها و نظرات سازنده خود را در راستای ارتقای برون داد سازمان بیان نمایند (هامس،0
 .)2312آوای سازمانی می تواند عوامل فردی ،سازمانی و اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد ،بنابراین شناسایی موانع بروز آوای
سازمانی و تالش برای رفع آنها اهمیت بسزایی دارد تا از این طریق بتواند پدیده سکوت در سازمان را شکست و سازمان را بسوی
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نوآوری ،خالقیت و حل مشکالت سوق داد (افخمی .)1090 ،همانطور که اشاره شد آوای سازمانی به عنوان بیان ایدهها ،دیدگاهها و
پیشنهادات در مورد مشکالت و پیچیدگیهای سازمانی در نظر گرفته میشود که هدف غایی آن بهبود عملکردهای سازمانی
میباشد .این پدیده میتواند شامل گفتگو با مدیران در مورد مشکالت سازمانی ،ارائه راهبردهای حل مسئله ،بیان اندیشهها برای
تغییر استراتژیهای محیط کار تلقی گردد.

 -4-3رهبری اخالقی

 -4پیشینه پژوهش
در زمینه متغیرهای مختلف این پژوهش ،تحقیقات زیادی انجام شده است که در نوشتههای ذیل به تبیین هر یک از آنها
میپردازیم .عقیقی ( ،)1091به بررسی اثر میانجی اخالق کاری در ارتباط رهبری اخالقی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی پرداخته
است .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداری دانشگاه علوم پژشکی همدان
به تعداد  093نفر می باشد .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل بکار گرفته شده مدلی مناسب بوده و رهبری اخالقی بر
اشتیاق شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد (عقیقی .)1091 ،همچنین دوستار ،اسماعیل زاده ،حسینی ( ،)1090به بررسی تاثیر
رهبری اخالقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آنها پرداختند .آنها دادههای مورد نیاز برای بررسی فرضیههای پژوهش
خود را از میان کارکنان دانشگاه گیالن از طریق روش نمونهگیری گروهی جمعآوری کرده و برای تحلیل دادهها ،روشهای تحلیل
عاملی اکتشافی و تاییدی را به کار بردند .طبق نتایج ،رهبری اخالقی بر سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه تاثیر منفی دارد؛ به
این معنا که هر اندازه رهبر ویژگی های اخالقی را رعایت کند ،سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه در سازمان کمتر میشود.
همچنین در این پژوهش در مورد تاثیرگذاری رهبری اخالقی بر سایر ابعاد سکوت همچون سکوت دفاعی و سکوت فرصت طلبانه
نتیجه معناداری یافت نشده و علت این موضوع را بطور احتمالی از ویژگیهای جامعه دانستهاند .آنان تاثیر رهبری اخالقی بر آوای
کارکنان را نیز مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان دهندهی آن است که رهبری اخالقی بر آوای نوع دوستانه تاثیر مثبت دارد؛ به
این معنا که هر اندازه رهبر به عنوان رهبری اخالق مدار در میان کارکنان شناخته شود ،کارکنان به ارائه نظرها و پیشنهادهای مفید
و خالقانه با هدف نفع رسانی به سازمان اقدام میکنند؛ همچنین در بررسی آنها مشخص شده که رهبری اخالقی بر آوای مطیع و
تدافعی تاثیر معنادار ندارد (دوستار و همکاران .)1090 ،غالم زاده و خزانه ( )1090معتقدند اگر در سازمانها بتوانیم شرایطی به وجود
آورد که کارکنان بتوانند ایدهها ،نظرات و راهبردهای خود را در ارتباط با سازمان و متغیرهای تاثیرگذار بر سازمان ارائه دهند،
می توانیم ادعا کنیم که بقای سازمانی تا حدودی تضمین گشته است .کارکنان زمانی به بیان ایدههای خود ترغیب خواهند شد که
محیط آنان امن ،پذیرا و واضح باشد و محیط مذکور زمانی ایجاد خواهد شد که مدیریت از سبک رهبری اخالقی استفاده کند (غالم
زاده و خزانه .)1090 ،زارعی متین ( )1090در پژوهش خود به دنبال بررسی تاثیر رهبری اخالقی بر آوای کارکنان دانشگاه فردوسی
مشهد بوده است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع تحلیلی پژوهشی و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
بودند .یافتههای تحقیق نشان داد ،رهبری اخالقی بر آوای کارکنان و سه مولفه آوای تدافعی ،آوای نوع دوستانه و آوای مطیع
تاثیرگذار است .نتایج این پژوهش تاکید می کند که رهبران اخالقی ،کارکنان را به ابراز نظر در مورد مسائل و مشکالت کاری
ترغیب میکنند و از کارکنان در مورد برنامههای جدید سازمان ،نظرخواهی میکنند تا از نظر کارکنان در ارائه برنامههای جدید
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اهمیت یافتن مباحث اخالقیات کاری و حرفهای سبب شده است تا موضوعاتی مانند رهبری اخالقی در اولویت امور سازمانها
و رهبران آنها قرار گیرد .به نظر میرسد رهبری اخالقی تأثیرات مثبتی در نگرشها و رفتار کارکنان و در نهایت در عملکرد
سازمان داشته باشد (کالشوون .)2311 ،1از این رو ،یکی از مهمترین رویکردهای رهبری ،رهبری اخالقی است که در دهههای
پایانی قرن بیستم میالدی بهطور جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است .عملکرد افراد در سازمان میتواند نقش
عمدهای در موفقیت هر سازمان داشته باشد و با قاطعیت میتوان بیان کرد که عملکرد فردی و سازمانی افراد تحت تأثیر عواملی
همچون تعهد ،آموزش ،باورها و رهبری در سازمانها قرار دارد .در سازمانهای نوین ،ضرروت توجه به فعالیتهای سازمانی در
چارچوب کدهای اخالقی با رفتار رهبری اخالقی آغاز میشود .رهبران اخالقی افراد را طوری هدایت میکنند که به حقوق و جایگاه
آنها احترام گذاشته می شود .رهبران ماهیتا در موقعیتی از قدرت اجتماعی قرار دارند و رهبران اخالقی بر این نکته تمرکز میکنند
که چگونه قدرت اجتماعی خود را در تصمیماتی که اتخاذ میکنند ،اقداماتی که انجام میدهند و شیوهای که دیگران را تحت تاثیر
قرار میدهند ،به کار میبرند (رسیک و دیگران .)2333 ،رهبری اخالقی و ترویج توسعه آن در همه سطوح مدیریت ،در راس دستور
کار بسیاری از سازمانها قرار دارد ،چرا که انتظار میرود چنین رهبرانی آثاری مثبت داشته باشند (کانگو .)2331 ،رهبران سازمانها
برای آنکه بتوانند کارکنان خود را برای دستیابی به هدف مشترک متقاعد سازد ،باید بدون استثنا به اخالقیات پذیرفته شده پایبند
باشند و متعهد بودن خ ود را به اخالقیات از طریق رفتار ملموس نشان دهند .برای رهبران اخالقی اصولی مطرح ایت که عبارتند از:
جهت گیری مردمی ،انصاف ،تسهیم قدرت ،نگرانی برای پایداری ،پرهیز از عصبیت (کریستی 1903 ،به نقل از یزدان دوست،
.)1091
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استفاده کنند و در برابر فشارهای گروهی که موجب ترس کارکنان از بیان نظراتشان میشود ،بایستند .رهبران اخالقی باید
تصمیمات اتخاذ شده را روشن نمایند و اطالعات اضافی را در صورت درخواست کارکنان ارایه دهند (زارعی متین ،احمدی ،امینی،
نیک مرام .)1090 ،قنبری ،زندی و محمدی ( ،)1090پژوهشی با عنوان ،تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل اعتماد
«رویکردی به تعامالت رهبر  -پیرو» انجام دادهاند .جامعه آماری پژوهش ،تمام کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
( 033نفر) بوده ،که به کمک نمونهگیری تصادفی ساده  139نفر از آنها انتخاب شده و به پرسشنامهی رهبری قابل اعتماد و آوای
سازمانی پاسخ داده اند .تجزیه و تحلیلی که در این پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین رهبری قابل اعتماد و ابعاد آن با
آوای ساز مانی و ابعادش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (قنبری ،زندی و محمدی .)1090 ،دانایی فرد و پناهی (،)1019
رابطه بین ایجاد کننده جو سکوت در سازمان (نگرش مدیریت عالی به سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت و فرصتهای ارتباطی)
را بر رفتار سکوت در کارکنان و تاثیر این رفت ار بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها در  10سازمان
دولتی وجود رابطه مثبت و معناداری را بین هر سه بعد جو سکوت در سازمان و رفتار سکوت در کارکنان نشان داد .در این پژوهش
همچنین رابطه منفی و معناداری بین رفتار سکوت کارکنان و تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنها مشاهده شد (دانایی فرد و پناهی،
 .)1019یافتههای پژوهشی حسنیزاده و سعادت آبادی ( )1011بر رابطهی منفی و معنادار ( )p>3/331بین رهبری اخالقی و
رفتارهای انحرافی سازمان و رابطه مثبت و معنادار بین رهبری اخالقی و رضایت شغلی داللت دارد و در پژوهش نادی و مقتدری
( )1090رابطه مثبت و معنادار بین موازین اخالقی (جو اخالقی ،رهبری اخالقی ،و ارزشهای اخالقی) ،با رضایت شغلی برقرار است.
همچنین رابطه مثبت و معنادار بین رهبری اخالقی و رضایت شغلی در پژوهش مورا و همکاران ( )2333به تایید رسیده است.
نیوبرت و همکاران ( )2339نیز در پژوهش خود رابطه رهبری اخالقی بر رضایت شغلی را با یک مدل واسطهای بررسی کردند که
نتایج آن تاثیر رهبری اخالقی بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان از طریق درک جو سازمامی ،را نشان داد .موریس و بلوم
( )2332به بررسی رابطه عاملهای موقعیتی با رضایت و تعهد سازمانی پرداختند که نتایج نشان میدهند ،فرهنگ و جو سازمانی به
طور قابل مالحظهای بر رضایت شغلی کارکنان موثرند (موریس و بلوم)2332 ،

 -5روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت محتوایی توصیفی -همبستگی (مدل معادالت ساختاری) و از منظر هدف کاربردی است .شرکت
کنندگان در پژوهش حاضر یا به عبارتی جامعه آماری تحقیق ،معلمان شاغل به تدریس در دورهی ابتدایی سال تحصیلی -1031
 1033ناحیه یک آموزش و پرورش استان اردبیل به تعداد  1012نفر میباشند .روش نمونهگیری به کار گرفته شده ،نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونهگیری طبقهای نیز استفاده گردید که از میان
جامعهی آماری پیش گفته ،بر اساس جدول مورگان نمونهای به حجم  292نفر ( 210نفر زن و  09نفر مرد) انتخاب شدند .اطالعات
الزم برای پاسخ به سوال پژوهشی از طریق پرسشنامههای کتبی جمع آوری میشود که مشخصات پرسشنامههای بکار برده شده
به شرح ذیل میباشد:
الف) پرسشنامه رهبری اخالقی :برای سنجش رهبری اخالقی از پرسشنامهی رهبری اخالقی که توسط کالشون و همکاران1
( )2311تهیه شده ،استفاده شد که شامل  20گویه است .و مولفههای صداقت (گویههای  ،)1-0تسهیم قدرت (گویههای ،)0-13
رهنمودهای اخالقی (گویههای  )11-13و انصاف (گویههای  )10-20را در بر میگیرد .پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج گزینهای
روی پیوستار کامال مخالف تا کامال موافق طراحی شد که در آن نمره  0نشان دهنده نظر کامال موافق ،نمره  0نظر موافق ،نمره 0
بی تفاوت ،نمره  2نظر مخالف ،نمره  1نظر کامال مخالف است .روایی پرسشنامه توسط اساتید به تایید رسیده و پایایی این ابراز در
پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  3/10میباشد.
ب) آوای سازمانی :برای شنجش آوای سازمانی از پرسشنامه زهیر و اردوقان )2311( 2استفاده شده است .این پرسشنامه سه
مولفه آوای مطیع ،آوای تدافعی ،و آوای نوع دوستانه را در بر می گیرد که هر کدام پنج گویه را شامل می شود و در مجموع آوای
کارکنان از  10گویه تشکیل شده است .نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس  0گزینه ای لیکرت کامال مخالفم ( )1تا کامال موافقم ()0
می باشد .روایی پرسشنامه توسط متخصصین به اثبات رسیده و ضریب آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های آن به ترتیب ،./10
 ./92 ،./10می باشد.
پ) پرسشنامه جوسازمانی :این پرسشنامه توسط هالپین و کرافت ( )1930طراحی و اعتباریابی شده است .پرسشنامه توصیف
جو سازمانی مدرسه دارای  00گویه است و بر اساس مقیاس لیکرت کامال مخالفم ( )1تا کامال موافقم ( )0تنظیم گردیده است و
هدف آن توصیف جو سازمانی و ابعاد آن میباشد .روایی محتوایی این ابزار توسط اساتید مورد تایید بوده و پایایی آن در پژوهش
حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 3/10به دست آمد .این پرسشنامه شامل  0بعد رفتار شمول ( ،)10 ،11 ،9 ،0 ،2 ،1رفتار ناکام
( ،)11 ،10 ،12 ،1 ،0 ،0رفتار صمیمی ( ،)13 ،10 ،10 ،13 ،0 ،3رفتار حمایتی ( )23 ،20 ،20 ،20 ،22 ،21 ،23 ،19و رفتار دستوری
( )00 ،00 ،02 ،01 ،03 ،29 ،21 ،20را مورد سنجش قرار می دهد.
1 Kalshoven et al
2 Zhur & Erdoghan
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ت) پرسشنامه رضایت شغلی :این پرسشنامه از  19گویه و  3خرده مقیاس نظام پرداخت ( 0سوال) ،نوع شغل ( 0سوال) ،فرصت
های پیشرفت ( 0سوال) ،جو سازمانی ( 2سوال) ،سبک رهبری ( 0سوال) و شرایط فیزیکی ( 0سوال) تشکیل شده است که به
منظور سنجش رضایت شغلی بکار می رود .نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت می باشد که برای گزینه های «کامالً
مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»« ،موافقم» و «کامالً موافقم» به ترتیب امتیازات  0 ،0 ،2 ،1و  0در نظر گرفته می شود.پایایی
این ابزار در پژوهش محمدی ( )1093با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  3/13و در پژوهش حاضر  3/11بدست آمده است.
همچنین روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تأیید شده است.

 -6یافتههای تحقیق

جدول ( :)1نتایج آزمون کولمگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
رضایت شغلی
آوای سازمانی
جو سازمانی
رهبری اخالقی
متغیر
00/10
03/01
130/30
90/00
میانگین
0/32
11/09
11/31
12/02
انحراف معیار
3/31
3/10
3/30
3/31
مقدار  zکولموگروف -اسمیرنوف
3/333
3/333
3/301
3/333
سطح معنی داری
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آمار توصیفی :نتایج توزیع فراوانی جنسیت و مدرک تحصیلی نشان داد که  210نفر ( 00درصد) از پاسخگویان زن و  09نفر
( 20درصد) مرد بوده که از بین این تعداد  12نفر ( 0/1درصد) دارای مدرک دیپلم 13 ،نفر ( 0/0درصد) دارای مدرک فوق دیپلم،
 190نفر ( 33/0درصد) دارای مدرک لیسانس 31 ،نفر ( 20/0درصد) دارای مدرک فوق لیسانس و  2نفر ( /0درصد) دارای مدرک
دکتری بودند .همچنین وضعیت اشتغال پاسخگویان نشان داد که  200نفر ( 10/2درصد) بصورت رسمی 10 ،نفر ( 0/0درصد)
قراردادی 13 ،نفر ( 0/0درصد) حق التدریس و  23نفر ( 1/9درصد) سایر ( پیمانی ،آزمایشی و )...بودند .بیشترین سابقه خدمت با
فراوانی  01نفر ( 23/0درصد) متعلق به افرادی است که بین  23الی  03سال ،سابقه خدمت داشتند.
بررسی نرمال بودن دادهها :در این قسمت ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرهای می پردازیم که فرض آزمون صفر
عبارت است از (  :)H0نرمال بودن توزیع متغیرها فرض مقابل عبارت است از (  :)H1عدم نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی .در
صورتی که سطح معنی داری آزمون کمتر از  3030فرض صفر را رد کرده و با اطمینان  %90می توان گفت توزیع داده ها نرمال
نیست .در صورتی که سطح معنی داری آزمون بیشتر از  3030باشد فرض صفر را می پذیریم و توزیع داده ها نرمال است .که در
جدول ( )1نتایج حاکی از عدم نرمال بودن متغیر های مورد بررسی است.

شکل ( :)2ضرایب مسیر

دیدگاه مککالوم ،براون و شوگاوارا ( )1993اگر مقدار این شاخص ( )RMSEAکوچکتر از  301باشد برازندگی مدل بسیار
عالی است .اگر بین  301و  300باشد برازندگی مدل خوب است و اگر بین  300و  301باشد برازندگی مدل متوسط است .که در این
پژوهش برازندگی مدل خوب ارزیابی می شود.
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شکل ( :)2ضرایب معناداری
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یکی از ویژگیهای روش مدل
یابی معادالت ساختاری ،برآورد اثرات
غیر مستقیم متغیرها بر یکدیگر است.
اثرات غیر مستقیم حاصل ضرب اثرات
مستقیم در هم میباشد .این ویژگی به
پژوهشگران این امکان را میدهد تا
3/02
آوای سازمانی
3/30
0/00
3/33
نقش میانجی متغیرها را در مدل مورد
بررسی قرار دهند .با توجه به شکل ()2
اثر غیر مستقیم به روی رضایت شغلی از
3/30
3/00
3/21
3/31
اثر مستقیم رهبری اخالقی و جو رهبری اخالقی
سازمانی بر آوای سازمانی به ترتیب
3/30
0/20
3/01
3/10
جو سازمانی
 3/19و  3/03و اثر مستقیم آوای
سازمانی بر رضایت شغلی 3/02به
دست آمده است.
همچنین در جدول ( )2اثر غیر مستقیم رهبری اخالقی و جو سازمانی بر رضایت شغلی به ترتیب  3/31و  3/10با مقدار تی
( )3/00و ( )0/20به دست آمده است که در سطح  3/30معنی دار میباشد .در جدول ( )0شاخصهای برازش مدل آزمون شده
گزارش شدهاند که مدل آزمون شده کل ،برازش مناسبی با دادههای گردآوری شده دارد.
جدول ( :)2برآورد ضرایب اثرات مستقیم و غیر مستقیم
سطح معنی داری
آماره t
خطای استاندارد
ضریب مسیر
متغیرها
اثر مستقیم به روی آوای سازمانی از
3/30
2/22
3/30
3/19
رهبری اخالقی
3/30
0/03
3/30
3/03
جو سازمانی
اثر مستقیم به روی رضایت شغلی از

جدول ( :)3شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر
مقدار مجاز
اعداد بدست آمده
شاخص
معیارهای برازش مدل
2
کمتر از 0
1/30
نسبت کای دو به درجه آزادی
K /df
کمتر از 3/1
3/33
ریشه میانگین مجذورات
RMSEA
نزدیک صفر
3/312
ریشه مجذور مانده ها
RMR
باالتر از 3/9
3/93
شاخص برازش هنجار شده
NFI
باالتر از 3/9
3/91
شاخص نرم برازندگی
NNFI
باالتر از 3/9
3/99
شاخص برازش تطبیقی
CFI
باالتر از 3/9
3/99
شاخص برازش اضافی
IFI
باالتر از 3/9
3/93
شاخص برازش نسبی
RFI
باالتر از 3/9
3/90
شاخص برازندگی
GFI
باالتر از 3/9
3/93
یافته
تعدیل
شاخص برازندگی
AGFI

نتیجه
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

با توجه به نتایج ،شاخصهای برازندگی در مدل معادالت ساختاری فرضیه تحقیق ،ابزارهای پژوهش میتوان گفت مقدار خی-
دو در مدل معادالت ساختاری فرضیه تحقیق در سطح خطای  0درصد معنادار است .همچنین ،نسبت خیدو به درجه آزادی در مدل
معادالت ساختاری فرضیه تحقیق با توجه به مالک مدنظر ،بیانگر برازش مناسب مدل است .مقدار شاخص  RMSEAدر دامنه
04

قابلقبول قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای قابلقبول در مدل معادالت ساختاری فرضیه تحقیق است .مقادیر
شاخصهای  NFI ، AGF ،GFI ،CFIو  NNFIدر مدل معادالت ساختاری فرضیه تحقیق نیز با توجه به مالک مدنظر
مطلوب ارزیابی شدند که نشاندهنده برازش مناسب مدل معادالت ساختاری فرضیه تحقیق است .بنابراین ،با توجه به نتایج مدل
معادالت ساختاری فرضیه تحقیق ،میتوان گفت همه ابزارهای پژوهش برازش مناسب و قابلقبول دارند .در جدول ( )0نتایج
بررسی فرضیههای تحقیق ارائه شده است .سپس بررسی تفصیلی فرضیههای پژوهش ارائه میشود.
جدول ( )4بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیه
1
2
0
0

رهبری اخالقی بر آوای سازمانی تاثیر مستقیم دارد.
جو سازمانی بر آوای سازمانی تاثیر مستقیم دارد.
آوای سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر مستقیم دارد.
رهبری اخالقی و جو سازمانی با میانجی آوای سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر غیر مستقیم دارد.

ضریب
مسیر
3/19
3/03
3/02
3/23

آماره
تی
2/22
0/03
0/00
-

p

نتیجه

3/30
3/30
3/30
3/30

تائید
تائید
تائید
تائید

در دهههای اخیر یکی از چالشهای مطرح و بحث برانگیز در سازمانها به ویژه در محیط کار ،رضایت شغلی بوده است.
رضایت شغلی تحت تاثیر متغیرهای دیگر سازمانی است که از جمله آنها میتوان به رهبری اخالقی ،جو سازمانی و آوای سازمانی
اشاره کرد .پژوهش حاضر با هدف مدلسازی تاثیر رهبری اخالقی و جو سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی آوای سازمانی در ناحیه
یک استان اردبیل صورت گرفت .فرض اول تحقیق مبنی بر اینکه رهبری اخالقی بر آوای سازمانی تاثیر مستقیم دارد ،طبق نتایج
بدست آمده مورد تایید میباشد که این یافته با پژوهش امینی و نیک مرام ( )1090مبنی بر تاثیر رهبری اخالقی بر آوای کارکنان
مطابقت دارد .نتایج پژوهش آنان نشان می دهد که رهبری اخالقی بر هر سه نوع آوای مطیع ،تدافعی و دوستانه تاثیر دارد.
همچنین نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای درخشان ( )1090تحت عنوان پیش بینی آوای سازمانی از طریق جو اخالقی
همسو است .بدین معنا که از طریق جو اخالقی سازمان می توان زمینه ارتقای سرمایه روان شناختی و افزایش آوای سازمانی را
فراهم آورد .تحقیق مومن پور و همکاران ( )1090نیز همسو با تحقیق حاضر بر این نکته اشاره نموده است که جو اخالقی رابطه
علی مثبت و معنی دار بر ابعاد اشتیاق شغلی دارد .به عبارتی افراد در سازمان هایی با جو اخالقی باال دارای شوق شغلی باالیی
خواهند بود .همچنین نتایج به دست آمده حاکی از تایید فرض دوم پزوهش است .که این یافته با نتایج به دست آمده از
پژوهشهای درخشان ( )1090تحت عنوان پیش بینی آوای سازمانی از طریق جو اخالقی و سرمایه روان شناختی و نتایج پژوهش
دوستار ،محمد؛ اسماعیل زاده ،محمد؛ حسینی ،هانیه ( )1090تحت عنوان بررسی تاثیر رهبری اخالقی بر رفتار سکوت و آوای
کارکنان و عملکرد آنها همسو میباشد .با توجه به یافتهها ،فرض سوم تحقیق (آوای سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر مستقیم دارد).
مورد تایید می باشد که با یافتهی طبرسا ،رضاییان و فلکی ( )1091همسو میباشد .به طور کلی میتوان بیان کرد که ،میزان اعتماد
کارکنان به رهبر خود و نیز رویههایی که رهبران برای شنیدن آوای کارکنان به کار میگیرند رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای
شغلی را تعدیل میکنند .کارکنانی که رهبران ،آنها را به اظهارنظر ترغیب و تشویق میکنند به استفاده از نظامهای آوای کارکنان
تمایل بیشتری دارند .از اینرو میزان و کیفیت رابطه میان کارکنان با رهبران این رابطه را تعدیل میکند .چونگ ،چنگ ،چنگ و
جاهویی ( )2310معتقدند آوای کارکنان در صورت وجود محیط دوستانه همراه با مشارکت در تصمیمگیری در سازمان مانع از ایجاد
عواملی خواهد شد که به منشایی از استرس مبدل شده و در نتیجه تحلیل روانشناختی آنها را به دنبال داشته باشد .فلدمن و ویتر
معتقدند زمانی که تبادل رهبر  -عضو باال باشد میتواند با بهبود نگرش به سازمان به افزایش تاثیر آوای کارکنان بر افزایش تعهد
سازمانی منجر شود .از طرفی ،زمانی که تبادل رهبر و عضو پایین باشد ،نگرش به شغل یا سازمان نیز منفیتر شده و در نتیجه از
تاثیر مثبت آوای کارکنان بر افزایش تعهد سازمانی کاسته میشود .بر این اساس یافتههای حاصل از این پژوهش پیشنهاد میشود:
 رهبران باید جو دوستانه و قابل اعتماد بین کارکنان ایجاد کنند. رهبران باید فضای مشارکتی در سازمان را ایجاد کرده و با رویکردهای مشارکتی و اخالقی بکاربسته شده بهکاهش تعارضات سازمانی سرعت بخشند.
 رهبران ضمن تشویق کارکنان ،آنان را در انجام وظایف و فعالیت هایشان پشتیبانی کنند. زمینه الزم برای انتشار اطالعات درباره مسائل کاری و تسهیم دانش بین کارکنان فراهم شود. -کارکنان تشویق شوند تا در خصوص مسائل اثرگذار در کارگروهی پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
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بررسی تأثیر طرح نظارت و راهنمایی بر روی بهبود کیفیت یادگیری
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چکـيده
عنوان تحقيق ،بررسي تأثير نظارت و راهنمایي بر بهبود کيفيت یادگيری بود که آن شامل دانش آموزان مقطع متوسطه
اول ناحيه  0کرج ،با تعداد  973نفر (شامل دانش آموزان دختر) که به روش نمونهگيری تصادفي انتخاب شدند .روش
تحقيق پژوهش حاضر از حيث هدف کاربردی -توصيفي و از حيث روش علي–مقایسه ای قلمداد ميشود که با تکيه بر
اعداد و ارقام است که یافتههای کمي بهصورت تحليلي و یافتههای کيفي بهصورت توصيفي در این پژوهش مورد بررسي
قرار ميگيرد .جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان متوسطه اول دختر ناحيه  0کرج ميباشد که برابر است با 94444
نفر که با محاسبهی فرمول کوکران حجم نمونه معادل  973991نفر محاسبه خواهد شد .در این تحقيق بهمنظور گردآوری
اطالعات از روش کتابخانهای استفاده شد .در مرحله دوم بهمنظور گردآوری دادههای عددی و آماری از روش ميداني
استفاده شد .بدینصورت که با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به گردآوری اطالعات از جامعه آماری موردمطالعه شده و
پس از نمره دهي به پاسخهای دریافتي دادهها مورد تحليل قرار گرفت .بدین طریق روایي پرسشنامه به تائيد  14تن از
اساتيد و صاحبنظران در این حوزه رسيد و پایایي آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مجموع با  4/350به تائيد رسيد و
برای تجزیهوتحليل دادهها ،از آزمون مستقل استفاده شده است .نتایج بررسي بر روی دو گروه نشان داد که کليه
مؤلفههای موجود در فرضيهها اعم از نظارت و رهبری ،کيفيت یادگيری ،جو مدرسه ،معلم ،دانش و مهارت ،نگرش معلم با
بهبود کيفيت یادگيری تأثير معنادار و مثبت وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :نظارت ،رهبری ،جو مدرسه ،معلم ،دانشها و مهارتها ،نگرش معلم ،نيازهای انگيزشي ،کيفيت یادگيری

 -1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
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سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

امروزه در مقایسه با گذشته ،ایفای نقش مدیریت ،به لحاظ وسعت ارتباطات ،قلمرو و پيچيدگي اهداف و وظایف سازمان و نيز
گسترش پيچيدگي افکار و انتظارات کارکنان و مهارتهای استفاده از تجهيزات ،بسيار دشوار شده است .لذا توجه به مدیریت
آموزشي و تقویت مهارتهای مدیران سبب بهبود شرایط کار ،افزایشرضایت خاطر کارکنان از مدیر ،هماهنگ ساختن تالشها در
شکلدهي بهامکانات ومنابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتيجه تقویت روحيهی کارکنان وآمادگي برای شکوفایي
خالقيت ،نوآوری وتحرك کاری کارکنان ميشود .نياز به نظارت و راهنمایي آموزشي در همه زمينه های مربوط به فعاليتهای
تدریس و یادگيری اجتناب ناپذیر است .این نياز ،به ویژه زماني که آموزش و پرورش دستخوش تغييرات و تحوالت بنيادی مي
گردد بيش از هر زمان دیگر احساس مي شود؛ زیرا نظارت ،راهنمایي و ارزشيابي همواره در اجرای موثر و موفق برنامه های آموزش
نقش اساسي داشته و دارد .یکي از وظایف مدیران آموزشي نظارت و کنترل جریان و رویدادهای سازماناست ،که توانایي مدیر در
این زمينه ميتواند سازمان را در رساندن بهاهدافش موفقسازد ،چرا که کنترل و نظارت مشخص ميکند که اقدامات و فعاليتهای
سازمان تاچه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پيشبيني شده است .از آنجایي کهسازمانها در معرض تغييرات مداوم قرار
دارند و فعاليت آنها روز بهروز پيچيدهترميشود و تفویض اختيار برای تسهيل کار اجتنابناپذیر است ،اهميت نظارت وکنترل در
سازمانها آشکارتر ميشود و الزم است متناسب با این تغييرات فنون وروشهای جدید نظارتي جایگزین روشهای سنتي و متداول
نظارت شود .مدیران آموزشي از جهات مختلف باید بر کار سازمان و نيروهای آموزشي موجوددر آن نظارت داشته باشند:
بررسي ميزان دستیابي به اهداف علمي ،اخالقي ،تربيتي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی از اهم وظایف مدیران آموزشي است.
همچنين بررسي انگيزش دانشآموزان و معلمان و حدود رضایت شغلي آنان ،نظارت بر رعایت نظم و قوانين و مقررات ،روشهای
تدریس ،کيفيت یادگيری و  ،...از جملهوظایف مدیران آموزشي است که در حيطهی کنترل و نظارت جای ميگيرد .در اینپژوهش
سعي شده است که فراگرد کنترل و نظارت ،نظارت معلممحور (باليني) چرخهینظارت و نقش نظارت ورهبری مدیران بر بهبود
کيفيت یادگيری مورد بررسي قرار گيرد .از آنجایي که مهمترین و موثرترین سازمان در جهان امروز و آینده سازمان است و
«انسان» آموزش و پرورش است و موضوع اساسي و محور اصلي این سازمان مهمترین و دشوارترین مسألة انسان تعليم و تربيت او
است .بنابراین این پژوهش باتوجه به وضعيت و عوامل محيط کار درصدد تعيين ميزان تأثير نظارت و راهنمایي تعليماتي بر پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان است ،نياز به نظارت و راهنمایي آموزشي در همه زمينه های مربوط به فعاليت های تدریس و یادگيری
اجتناب ناپذیر است( .اله دادی )1932،وقتي صحبت از کيفيت مي شود و یا در مورد آن سئوال مي شود ،اصطاحاتي از قبيل خوب
بودن یا تجملي بودن به عنوان معادل به کار برده مي شود؛ اما باید توجه داشت که این گونه تعاریف ذهني است و هيچگونه مبنایي
برای اندازه گيری کيفيت بدست نمي دهد .یکي از تعاریف کيفيت عبارت است از مطابقت با شرایط مطلوب و مورد انتظار مشتری
است( ،پرفسور برن) در مورد کيفيت مي گوید «ایده مفهوم کيفيت مبتني بر قضاوت ها است .که در مورد ارزشمندی و تناسب
ویژگي و صفات نمادی خاص صورت مي پذیرد .ما برای یك شي از نظر کيفيت صفتي ذکر مي کنيم که آن را از شي یا اشيای
دگر مجزا صفتها متمایز و عالي تر باشد .پس کيفيتي که بيشتر مورد توجه است ،منظور صفت است که در اصطالح به آن مفهوم
نرماتيو مي گوئيم» .در کيفيت بخشي به امور مدرسه در ابعاد آموزشي و پرورشي باید به بازسازی الگوی روابط درون مدرسه ای و
آموزشهای الزم برای توانمندسازی دانش آموزان توجه جدی نمود تا با کمك الگوی مناسب کيفيت بخشي ،دانش آموزان (توانمند،
مستقل ،خود رهبر ،پژوهشگر و متدین) تربيت کرد .باید به این نکته توجه نمود که نگرش سيستمى به همه ى عناصر آموزش ،ما
را به کيفيت جامع مي رساند .در این رویکرد ،کيفيت یك عنصر آموزشى منظور مي شود به عبارت دیگر در آموزش با کيفيت جامع،
کيفيت طراحى نظام ،کيفيت دروندادها ،کيفيت فرایندها ،کيفيت بروندادهاى واسطه اى محصول و پيامد ،بهصورت به هم تنيده
مورد نظر قرار مي گيرد( .بازرگان )1934،نظارت و راهنمایي بوسيله هفت بعد که روی هم رفته الگوهای نظارت وراهنمایي تعریف
مي شود عبارتند از نظارت ،کيفيت یادگيری ،جو مدرسه ،معلم ،دانش و مهارت معلم ،نگرش معلم ،نيازهای انگيزشي .این اجزای
مهم هر دو دسته نيازهای ابزاری نظارت و راهنمایي موجود درمدرسه را معرفي ميکند.

 -2مبانی نظری
 -1-2نظارت
نظارت آموزش ،یك مدیریت آموزش است که دیدگاهها را با رفتار مرتبط مي سازد .حفظ و بهبود برنامه آموزشي را تامين و
دستيابي به اهداف را ارزشيابي مي کند( .رابری کری و پيتر بروك )2441،اصطالح نظارت ( )supervisionاز دو کلمه التين
( )superبه معنای باالی ،باالی سر ،در باال و ( )videreبه معني موظف بودن ،نگاه کردن ،مراقبت کردن ،بر کسي نظارت کردن
و مشاهده کردن ترکيب یافته ،بعدها به تدریج در زبان انگليسي کلمه  videreبه  visionتبدیل شد و  supervisionتلویحا به
شاهداني اطالق گردید که تواما با بينش ،دانش و آگاهي باشند»(عباسپور .عباس )1915
فرایندی آموزشي است که در آن کسي که دارای علم و مهارت بيشتری است مسؤليت آموزش فرد دیگری را که مهارت
کمتری دارد بر عهده مي گيرد( .کار دوشين)2411،
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-2-2کيفيت يادگيری
هدف از کيفيت طرحهای بهبود مدیریت شامل افزایش مهارتهای سرپرستي ،بهبود قوه ادراك ،تحول در طرز بينش و تفکر و
بهبود توانایيهایي نظير تصميمگيری ،اعمال روشهای ارزشيابي ،کشف نواقص ،ریشهیابي مشکالت و به طور کلي افزایش بهرهوری
است( .حاجيپور )1971 ،چنانچه عناصر نظام آموزشى را در آموزش هاى عقيدتى سياسى در نظر بگيریم( .درون داد ـ فرایند ـ
محصول ـ برونداد ـ و پيامد) بر اساس هر یك از آنها مي توان کيفيت آموزشى را تعریف نمود .بر این اساس ،کيفيت درون دادهاى
نظام را مي توان نمایانگر کيفيت نظام و یا کيفيت فرایند نظام را گویاى کيفيت آن نظام دانست .در اینجا کيفيت بر حسب هر یك
از این عوامل مورد نظر قرار مي گيرد( .بازرگان)1934 ،

 -3-2جو مدرسه
جو یعني فضای فيزیکي مدرسه که شامل ساختمان وکالسها وحياط مدرسه مي شود .یکي از وظایف اساسي مدیر مدرسه و
راهنمای آموزشي به وجود آوردن جو مناسبي است که به اصالح فرایند آموزش منجر گردد( .بازرگان )1934،جو سازمانى چنين
است« :ادراکاتىکه فرد از نوع سازمانى که در آن کار مىکند دارد و احساس او به سازمان برحسبابعادى مانند استقالل ،ساختار
سازمانى ،پاداش ،مالحظه کاریها ،صميميت و حمایت و صراحت(».ليتوین)2440،

یکي از عناصری که برنامه نظارت و راهنمایي آموزشي با آن به طور مستقيم سرو کار دارد معلم است .معلم مهمترین فرد در
فرایند تدریس در کالس درس است؛ از این رو ،راهنمایان باید از ویژگيهای شخصي و حرفه ای معلماني که قرار است با آنان کار
کنند شناخت دقيقي داشته باشند( .بهرنگي )1913،معلم کسي است که درفکررشد و پرورش سالم شخصيت شاگردان خود وبر آورده
سا ختن نيازهای روحي ورواني آنان با شد .ویا معلم کسي است که قبل ازهرچيز خودراشاگردمي پندارد که تشنه یادگيری است
وهرلحظه زندگي اش رادرآموزش سپری ميکند بيش ازاینکه خود را یك معلم تصورکند یك شاگرد یا آموزنده ما دام العمرمي
پندارد( .رحيم زاده)1911،

 -5-2دانش ومهارت معلم
دانش در مورد روابط انساني و مهارت در کاربرد آنها :رابطه خوب معلم با دانش آموزان در کيفيت تدریس او و رضایت آنان
تأثير بسياری دارد .معلمان باید روانشناس باشند تا با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان به گونه ای با آنان رفتار کنند که موجب
برانگيختن شان برای یادگيری شوند( .وایلز )2445،دانش در مورد موضوع درسي :آموزش و پرورش از سازمانهایي است که
نيروهای فني و مدیریتي آن باید از ميان افراد تحصيل کرده و آموزش دیده انتخاب شوند .معلمان باید در زمينه درس یا دروسي که
تدریس مي کنند تخصص داشته باشند( .بهرنگي)1913،
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 -4-2معلم

 -6-2نگرش معلم
امروزه در تمام کشورهای جهان ،آموزش و پرورش دارای ارزش قابل مالحظه ای است و کليه متخصصان نقش آنرا در رشد و
توسعه اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي حائز اهميت مي دانند .بدین جهت صاحبنظران تعليم و تربيت معتقدند که برای
دستيابي اهداف آموزشي ،مدیران و معلمان باید از شایستگيها و آمادگيهای الزم برخوردار باشند .امروزه در مقایسه با گذشته ،ایفای
نقش مدیریت ،به لحاظ وسعت ارتباطات ،قلمرو و پيچيدگي اهداف و وظایف سازمان و نيز گسترش پيچيدگي افکار و انتظارات
کارکنان و مهارتهای استفاده از تجهيزات ،بسيار دشوار شده است( .نيکنامي)1932،

 -7-2نيازهای انگيزشی
به اعتقاد روانشناسان ابتدا باید نيازهای اوليه معلم ،مثل هرموجود اجتماعي دیگر ،برطرف گردد .البته با اینکه این نيازها ،جزء
پایين ترین نيازهای بشری است ،زیربنای نيازهای بعدی محسوب مي شود( .مزلو)1314،
لذاتوجه به مدیریت آموزشي و تقویت مهارتهای مدیران سبب بهبود شرایط کار ،افزایش رضایت خاطر کارکنان از مدیر،
هماهنگ ساختن تالشها در شکل دهي به امکانات ومنابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتيجه تقویت روحيه ی کارکنان
وآمادگي برای شکوفایي خالقيت ،نوآوری وتحرك کاری کارکنان ميشود( .پرواز)2443،
یکي از وظایف مدیران آموزشي نظارت و کنترل جریان و رویدادهای سازمان است که توانایي مدیر در این زمينه ميتواند
سازمان را در رساندن به اهدافش موفق سازد ،چرا که کنترل و نظارت مشخص ميکند که اقدامات و فعاليتهای سازمان تاچه اندازه
در جهت هدفها و مطابق با موازین پيش بيني شده است .از آنجایي که سازمانها در معرض تغييرات مداوم قرار دارند و فعاليت آنها
روز به روز پيچيده ترميشود و تفویض اختيار برای تسهيل کار اجتناب ناپذیر است ،اهميت نظارت وکنترل در سازمانها آشکارتر
ميشود و الزم است متناسب با این تغييرات فنون وروشهای جدید نظارتي جایگزین روشهای سنتي و متداول نظارت شود( .همان
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منبع) از آنجایي که هر سازمان جهت تحقق اهدافي موجودیت ميیابد و رفتار افراد درآن تابع موازین و مقرراتي است اعمال کنترل
و نظارت ضروری است .بهویژه درسازمانهای آموزشي که اهداف متعددی در آن دنبال ميشود و پيچيدگي در آموزشو تدریس در
آن بيش از هر سازمان دیگری بهچشم ميخورد .البته کنترل ،غالبا معنای ضمني نامطلوبي دارد که بهنظر ميرسد آزادی فرد
راتحدید ميکند و بيشتر معلمان از اینکه بر آنان نظارت کنند چندان دل خوشي ندارندو همواره بهصورت تدافعي بهنظارت
عکسالعمل نشان ميدهند .ولي تضاد بالقوه ميان نياز بهآزادی عمل فردی و کنترل سازماني ،مسألهای استکه مدیران باید
متناسب با وضعيت کار واحد خود و شناختي که از زیردستان دارند ،آنرا حل نمایند و تعادلي بين اعمال کنترل و آزادی عمل
بهوجود آورند ،بهعبارتدیگر باید مدیران را در زمينههای نظارتي و هدایت معلمان آموزش داد .تحقيقات نشان ميدهد که مدیران
در این زمينه بهآموزش و کسب دانش نيازدارند .اوليوا ( )2445اشاره ميکند که حرفهی مدیر بهعنوان رهبر آموزشيبهصورت یك
حرفهی دو بعدی در آمده است ،بهاین معنا که مدیران مدارس امروزباید راهنمایي آموزشي را در اولویت کار خود قرار دهند و در
ارزشیابي عملکردمعلمان برای تصميمگيریهای اداری از کار خود مهارت نشان دهند .آنان برای انجاماین کار بهگونهی مؤثر
بهآموزش در زمينهی فنون نظارتي نياز دارند .هيز و دیگران( ،)2441جانسون و اسنایدر ( ،)242لين و یومينگ ( )2414در تحقيقات
ومقاالت خود اشاره کردهاند که نياز مدیران مدارس بهفنون نظارت و راهنمایي کامال مشهود است و معتقدند که این امر باعث
افزایش اثربخشي مدیران ميشود .در ایران نيز تحقيقاتي در زمينهی نظارت و راهنمایي تعليماتي انجام گرفته است .از جمله:
پژوهش عباسي ( )1934که در مدارس راهنمایي انجام شده ،نشان ميدهد کهعدم اعمال نظارت و راهنمایي بهعنوان یك کمبود و
مشکل در نظام آموزشي بایدمورد توجه مسؤوالن قرار گيرد .فالح سلوگالیي لزوم توجه بهبهبودکيفيت مهارتهای تدریس را برای
ناظران و راهنمایان تعليماتي بهشدت موردتأکيدقرار داده است و پيری (همان منبع) نيز اشاره کرده که عدم توانایي نظارت و
راهنمایيدر سيستم آموزشي کشور ،سبب بروز مشکالت آموزشي شده و آموزش در زمينهینظارت و راهنمایي ضرورتي
اجتنابناپذیر است .در چهارچوب مفهوم جدید نظارت و راهنمایي درآموزش و پرورش تعریف مورد قبول اکثر صاحبنظران چنين
است .نظارت و راهنمایي آموزشي کليه کوششهای مسئوالن برگزیده مدرسه در راستای فراهم آوردن زمينه رهبری برای معلمان و
سایر کارکنان درجهت اصالح وبهبود امر تدریس است که متضمن تشویق ،رشد و پيشرفت حرفه ای ،انتخاب و تجدید نظر
هدفهای آموزشي ،مواد و ابزار آموزشي ،روشهای تدریس و ارزشيابي از تدریس است.
بنابراین نظارت و راهنمایي تعليماتي در امر آموزش تدریس چيزی نيست که در یك مرحله از زمان انجام بشود و سپس به آن
توجهي نشود ،بلکه فرایندی است که دائماً به آن نياز است و در هر زمان با الهام از تجارب گذشته ،نياز به آن بيشتر احساس مي
شود ،در شرایط فعلي که برای آموزش ،الگو های تدریس زیادی توصيه مي شود و پيچيدگي در آموزش و تدریس بيشتر از هر زمان
است ،راهنمای تعلمياتي در ساده سازی و کمك به معلمان در بهبود آموزش نقش موثری ایفا مي کند » (سلطاني .ایرج.)1971 ،
ناصر حسني در پژوهشي با عنوان بررسي مقایسه ای رفتار نظارت وراهنمایي مدیران مدارس راهنمایي شهر اصفهان در سال 1911
نتایج تحقيق خود را چنين بيان ميکند .روش تحقيق پيمایشي ،توصيفي بوده و اطالعات بر اساس پرسشنامه با  55سوال بسته
انجام شده است .روش نمونه گيری طبقه ای نسبي ميباشد .نتایج تحقيق نشان ميدهد که :نتایج تحقيق نشان داد که- :تفاوت
مشاهده شده بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران راهنمایي (دولتي غير انتفاعي) درخصوص سؤالهای ویژه تحقيق از لحاظ آماری
معنادار است .بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دولتي غير انتفاعي) پسرانه در هماهنگ سازی برنامه های
درسي و نظارت بر زمان تخصيص یافته به برنامه های کالسي تفاوت معنا دار مشاهده شد ولي در سایر ابعاد یکسان بود- .تفاوت
مشاهده شده بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دولتي غير انتفاعي) دخترانه در خصوص سؤالهای ویژه تحقيق
معنادار نبود .بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دخترانه پسرانه) دولتي درخصوص سؤالهای ویژه تحقيق تفاوت
معنادار مشاهده نشد .تفاوت بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهمایي (دخترانه – پسرانه) غير انتفاعي در نظارت و
ارزشيابي آموزشي ،هماهنگ سازی برنامه های درسي ،نظارت بر زمان تخصيص یافته به برنامه های کالسي ،حضور فعال و مستمر
در برنامه های مدرسه معنادار بوده ولي در سایر ابعاد یکسان است.
بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دخترانه – پسرانه) دولتي در طبقات مختلف سابقه مدیریت ،درخصوص
هماهنگ سازی برنامه های درسي تفاوت معنادار مشاهده شد ولي در سایر ابعاد یکسان بود- .تفاوت بين رفتار نظارت و راهنمایي
مدیران مدارس راهنمایي (دخترانه – پسرانه) غير انتفاعي در طبقات مختلف سابقه مدیریت درخصوص سؤالهای ویژه تحقيق
معنادار بود- .تفاوت مشاهد شده بين رفتار نظارت و راهنمایي مدیران مدارس راهنمایي (دولتي – غير انتفاعي) در طبقات سابقه
مدیریت ( )1-15سال از لحاظ آماری معنادار بوده ولي در طبقات سابقه مدیریت ( 15سال به باال) معنادار نبود .پژوهشي با عنوان
بررسي عوامل موثر بر افزایش اثربخشي نظارت و راهنمایي معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایي شهرستان
کاشان در سال  1971توسط علي محمد بشارتي انجام شده که درآن از روش تحقيق حاضر پيمایشي – توصيفي بوده و اطالعات
الزم براساس پرسشنامه ای حاوی  02سوال بسته پاسخ در زمينه های فوق الذکر جمع آوری گردید در تهيه پرسشنامه برای
افزایش روایي از نظریه های موجود در نظارت و راهنمایي ،شرح وظایف معلمان راهنما و راهنمایي استادان گرامي استفاده شده
است .ضریب پایاني آزمون از روش آلفای کرونباخ %12و از روش دو نيمه کردن اسپرمن -براون  %31ميباشد .جامعه آماری کليه
معلمان و مدیران رسمي مدارس ابتدایي شهرستان کاشان در سال تحصيلي  1972-77ميباشد که گروه نمونه  254نفر از 02
مدرسه ابتدایي دخترانه و پسرانه شهری و روستایي با استفاده از روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای انتخاب گردیده است ،نتایج

 -3روش پژوهش
با توجه به هدف اصلي پژوهش ،تحقيق حاضر به شيوه علي-مقایسهای و همبستگي اجرا شد .جامعه ی آماری این پژوهش
دانش آموزان دختر متوسطه اول ناحيه  0کرج ( 94444نفر) در سال تحصيلي  35-1930ميباشد .حجم نمونه بر اساس جدول
مورگان  973991نفر تعيين و با روش نمونه گيری تصادفي ساده وبا استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است .ابزار پژوهش در
این تحقيق پرسشنامه در مقياس پنج گزینه ای ليکرت ميباشد .این پرسشنامه در  25گویه که  9گویه نظارت و رهبری 0 ،گویه
کيفيت یادگيری 0 ،گویه معلم 9 ،گویه جو مدرسه 0 ،گویه دانش و مهارت معلم 0 ،گویه نگرش معلم و  0گویه نيازهای انگيزشي
راميسنجد که در  5مقياس  5درجه ای (خيلي کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خيلي زیاد) که هرگزینه به ترتيب  1تا  5امتياز دارد .پس از
نمره دهي هر گویه ،به منظور تجزیه و تحليل داده های آماری از نرم افزار  Expressionism Choiceاستفاده شد .پرسشنامه
مورد تایيد  14تن از اساتيد صاحب نظر و مشاوران قرار گرفت و پایایي آن با روش باز آزمایي با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در
نرم افزار  Spssمحاسبه گردید که در جدول زیر نمایش داده ميشود.
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تحقيق نشان مي دهد که بين دیدگاه مدیران ومعلمان تفاوتي دیده نمي شود .زیپدا ( )2419در کار پژوهشي خود با عنوان «تکنيك
های رهبری» نشان مي دهد که صحبت کردن محض با کساني که تحت سرپرستي و به عنوان فراگير شماهستند گاهي مشکل
به نظر مي رسد ،اینجاست که کاربرد روشهایي از جمله توصيفي از رفتار و عمل مورد انتظار قبل از وقوع ،کارا مي باشد .نلسون
وبارتون ( )2414در پژوهشي با عنوان رابطه ی بين ویژگي های شخصيتي و سبکهای یادگيری دانش آموزان برای جمع آوری داده
ها از روش تحقيق توصيفي -همبستگي استفاده کرد .برای جمع آوری اطالعات از دو آزمون استفاده کرد :آزمون پنج عامل بزرگ
شخصيت نئو و سياهه یادگيری گروه های مستقل کلب .برای تجزیه و تحليل داده ها ،از رگرسيون لوجستيك ،آزمون خي دو و
آزمون استفاده شده است .نتایج نشان دادکه ویژگي شخصيتي برون گرایي با سبك یادگيری همگرا همبستگي منفي دارد .زیپدا
( )2419در کار پژوهشي خود با عنوان «تکنيك های رهبری» نشان مي دهد که صحبت کردن محض با کساني که تحت
سرپرستي و به عنوان فراگير شماهستند گاهي مشکل به نظر مي رسد ،اینجاست که کاربرد روش هایي از جمله توصيفي از رفتار و
عمل مورد انتظار قبل از وقوع ،کارا مي باشد .هارتز و بيچ ( )2412طي پژوهش های خود دربارة نقش تصميم گيری راهنمایان)
آموزشي بيان مي دارند ،با روش پژوهش علي–مقایسه ای بيان کرد که فرایند نظارت مستلزم فعاليت با معلمان ،والدین ،دانش
آموزان و سایر مسؤوالن به منظور تعيين بهترین چيز برای همة افراد درگير است .توانایي ایجاد تفاوت در کيفيت آموزشي در کالس
به توانایي ناظران در ایجاد تصميمات مبتني براطالعات بستگي دارد باتوجه به طرح مباني حاضروپيشينه موضوع مورد پژوهش
اجرای طرح نظارت وراهنمایي آموزشي در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثير معناداری دارد؛ و
براساس هدف کلي یاد شده در این پژوهش فرضيه های زیر مورد بررسي قرار گرفت.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد جو مدرسه در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثيرمعناداری دارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثير معناداریدارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد دانش و مهارت معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرجتأثير معناداری دارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد نگرش معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه  0کرج تأثيرمعناداری دارد.
 طرح نظارت وراهنمایي در بعد نيازهای انگيزشي معلم در بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان متوسطه اول ناحيه 0کرج تأثير معناداری دارد.

برای تجزیه تحليل داده ها از روش آماری توصيفي مانند فراواني درصد ميانگين ،انحراف معيار وجداول ونيز آمار استنباطي با
استفاده از آزمون  Tبرای دونمونه مستقل استفاده شده است.
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-3يافتههای پژوهش
 -1-3فرضيه فرعی اول
بين جو مدرسه و تأثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .جو مدرسه در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.
جدول شماره -2تأثیر جو مدرسه بر کیفیت یادگیری
درجه آزادی
آماره t
متغير
4/444
973
12/217
جو مدرسه و تأثير آن بر کيفيت یادگيری

مقدار p

اختالف ميانگين
27/394

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه اول کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه اول رد شده
و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین جو مدرسه در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -2-3فرضيه فرعی دوم
سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

بين یاددهي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
جدول شماره 3تأثیر یاددهی معلم بر بهبود کیفیت یادگیری
درجه آزادی
آماره t
متغير
4/109
973
1/521
معلم در بهبود کيفيت یادگيری

مقدار p

اختالف ميانگين
4/104

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه دوم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه اول رد شده
و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -3-3فرضيه فرعی سوم
بين دانش ومهارت معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
جدول شماره  4تأثیر دانش ومهارت معلم بر بهبود کیفیت یادگیری
درجه آزادی
آماره t
متغير
4
973
79502
دانش معلم در بهبود کيفيت یادگيری

مقدار p

اختالف ميانگين
990394

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه سوم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه اول رد
شده و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین دانش معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -4-3فرضيه فرعی چهارم
بين نگرش معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
جدول شماره  5تأثیر نگرش معلم بر بهبود کیفیت یادگیری
مقدار p
درجه آزادی
آماره t
متغير
4
973
79175
مهارت معلم در بهبود کيفيت یادگيری

اختالف ميانگين
995775

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه چهارم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه دوم رد
شده و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق مورد تایيد ميباشد؛ بنابراین مهارت معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -5-3فرضيه فرعی پنجم
بين نيازهای انگيزشي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
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جدول شماره 6تأثیر نیازهای انگیزشی معلم بربهبود کیفیت یادگیری
مقدار p
درجه آزادی
آماره t
متغير
4
973
19295
نگرش معلم در بهبود کيفيت یادگيری

اختالف ميانگين
995029

از آنجا که مقدار  sigآزمون برای فرضيه پنجم کمتر از سطح خطای  4945ميباشد ،فرض صفر آزمون برای فرضيه دوم رد
شده و لذا عامل مربوطه به عنوان یك عامل اثرگذار انتخاب مي گردد؛ و نيز چون آماره آزمون یعني آماره  tبزرگتر از مقدار بحراني
 t0.05یعني  1/32باشد در اینصورت فرضيه فوق موردتایيد ميباشد؛ بنابراین نگرش معلم در بهبود کيفيت یادگيری تأثير دارد.

 -4نتايج حاصل از تحقيق
 -1-4نتيجه فرضيه اصلی

 -2-4نتيجه فرضيه فرعی اول
فرضيه فرعي اول :بين جو مدرسه و تأثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيهی فرعي
اول این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير جو مدرسه و و
بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به فضای فيزیکي مدرسه
وکالس درس بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد ميشود.
نتيجهی این فرضيه با پژوهش آقای جانسون با عنوان "نظارت وجو کالس درس " همسو و سازگار است .با توجه به تائيد این
فرضيه پيشنهادات زیر ارائه ميشود:
 -1توجه به ساختار فيزیکي مدرسه از نظر زیباسازی ،تعميرات ،استفاده از فضای سبز
 -2توجه به شاداب سازی کالس درس و رنگ آميزی
 -9تعمير اساسي نيمکتها برای جلوگيری از آسيب رساني به دانش آموز
 -0استفاده از جوی آرام ودور ازتشنج مخصوصا در ساعات تفریح دانش آموزان

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

فرضيه اصلي :با توجه به فرضيهی اصلي این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی
معنادار مثبتي بين دو متغيير نظارت وراهنمایي آموزشي و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج
وجود دارد و با اجرای دقيق طرح نظارت وراهنمایي بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان ارتقاء ميیابد و این فرضيه تائيد ميشود.
نتيجه این فرضيه با تحقيق آقای رحيمي با عنوان "بررسي اثر نظارت وراهنمایي باليني برکيفيت یادگيری" مقایسه شد و نتایج
یکساني به دست آمد.
با توجه به تائيد فرضيهی اصلي پيشنهادات زیر ارائه ميشود:
 -1افزایش دقت نظر در اجرای بهتر طرح نظارت،
 -2توجه ویژه به برقراری ارتباط با کارکنان از طریق مدیران آموزشي
 -9توجه به اثر بخشي کيفيت آموزشي توسط مدیران آموزشي وراهنمایان تعليماتي

 -3-4نتيجه فرضيه فرعی دوم
فرضيه فرعي دوم :بين یاددهي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيهی فرعي
دوم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير یاددهي معلم و
و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به نحوه ی یاددهي معلم
وشيوه ی تدریس او ،بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد ميشود .نتيجه ی این فرضيه با پژوهش
آقای حيدری هراتمه با عنوان «نقش راهنمایان تعليماتي در کيفيت یادگيری» همسو وسازگار است .با توجه به تائيد این فرضيه
پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1نظارت وارزشيابي همسو ی معلمان از طریق مدیران آموزشي
 -2توجه ویزه به توانایيها و تفاوتهای فردی معلمان در شيوه ی ارزشيابي
 -9استفاده از تدریس تيمي توسط معلمان برای مشاهده ی انواع روشهای تدریس
 -0برگزاری جلسات تبادل نظر جهت ایجاد فرصت برای اینکه در مورد شيوه ی تدریس خود تفکر کنند.
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 -4-4نتيجه فرضيه فرعی سوم
فرضيه فرعي سوم :بين دانش ومهارت معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيه
ی فرعي سوم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير دانش
ومهارت معلم و و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به ارتقا دانش
ومهارت معلم وشيوه ی تدریس او ،بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان هم ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد مي-شود .نتيجه ی
این فرضيه با پژوهش آقای جليل بهارستان با عنوان «بررسي ميزان صالحيت علمي راهنمایان تعليماتي» همسو وسازگار است .با
توجه به تائيد این فرضيه پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1ارتقاء سطح علمي معلمان با توجه به پيشرفت تکنولوژی
 -2باال بردن سطح دانش معلمان در زمينه ی مهارت برقراری روابط انساني
 -9توجه به کسب آگاهي در زمينه روشها واستراتژیهای گوناگون تدریس

 -5-4نتيجه فرضيه فرعی چهارم

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1541جلد دو

فرضيه فرعي چهارم :بين نگرش معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد .با توجه به فرضيهی
فرعي پنجم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار مثبتي بين دو متغيير نگرش
معلم و و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد و با توجه ویژه به تغيير نگرش ودیدگاه
معلمان درامر آموزش ،بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان هم ارتقاء ميیابد و این فرضيه تایيد ميشود .نتيجه ی این فرضيه با
پژوهش آقای زیپدا با عنوان «تکنيکهای رهبری» همسو وسازگار است .با توجه به تائيد این فرضيه پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1توجه در تغيير نگرش معلمان در زمينه کالس درس ،کيفيت تدریس ،کتابهای درسي و...
 -2نگرش معلمان با الگوهای تعامل دانش آموز -معلم پيوستگي داشته باشد.

 -6-4نتيجه فرضيه فرعی پنجم
فرضيه فرعي پنجم :بين نيازهای انگيزشي معلم و تاثير آن بر بهبود کيفيت یادگيری رابطهی مثبتي وجود دارد.
با توجه به فرضيهی فرعي پنجم این رابطه از آزمون آماره ی  tاستفاده شده و با اطـــمينان ميتوان گفت رابطهی معنادار
مثبتي بين دو متغيير نيازهای انگيزشي معلم و و بهبود کيفيت یادگيری دانش آموزان دختر متوسطه ی اول ناحيه  0کرج وجود دارد
و داشتن توجه ویژه به نيازهای انگيزشي معلمان درزمينه نيازهای اوليه وتامين نيازهای امنيتي آنها ميتواند ناخودآگاه مي تواند بر
کيفيت یادگيری دانش آموزان هم تاثير بگذاردبنابراین ،این فرضيه هم تایيد ميشود .نتيجه ی این فرضيه با پژوهش آقای ناصر
حسني با عنوان «بررسي رفتار نظارت و راهنمایي مدیران از دیدگاه معلمان» همسو وسازگار است .با توجه به تائيد این فرضيه
پيشنهاد زیر ارائه ميشود:
 -1توجه ویژه مدیران آموزشي به استعدادها وتوانمندیهای معلمان و برجسته جلوه دادن این توانایيها
 -2تامين نيازهای مالي معلمان و از بين بردن دغدغه های معيشتي آنان توسط دست اندر کاران آموزش
 -9مشاهده ی مکرر تدریس معلمان و تاکيد بر نقاط قوت تدریس آنها
 -0برطرف کردن موانع در زمينه ی باال بردن سطح علمي معلمان

منابع
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.2
.9
.0
.5
.2
.7
.1
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آذر ،عادل ،مومني ،منصور .)1919( .آمار و کاربرد آن در مدیریت ،تهران :انتشارات سمت ،چاپ سوم
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دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

مدیریت دانش و نظام ارزیابی در عملکرد کارکنان و تأثیر آن در
بهرهوری سازمان شهرداریها؛ مورد مطالعه :شهرداری شهرستان خوی

مهدی

راغب*1

تاریخ دریافت0010/10/52 :
تاریخ پذیرش0010/10/10 :
کد مقاله00744 :

چکـیده
شهرداری ها برای ایفای هرچه بهتر این نقش کلیدی و محوری خود چارهای جز حداکثر استفاده مفید از منابع انسانی و
تقویت عملکرد کارکنان خود ندارند .مدیریت دانش ،یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین امروزه محسوب می شود.
پژوهشگران بسیاری اهمیت دانش را در نائل شدن به مزیت رقابتی و حفظ آن درک کرده اند .دانش تنها دارائی شناخته
شده ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند ،افزایش می یابد .مدیران سازمان ها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از
یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ،نقل و انتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان
تصمیم گیری کنند و از سوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقاء ،ترفیع ،انتصاب و اعطای پست
های باالتر اقدامات الزم به عمل آورند .با استفاده از ارزشیابی عملکرد ،نارسائی های مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان
توسط مدیران شناسایی می شود تا بر اساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقاء علمی آنان اجرا گردد .تحقیق حاضر به
صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استاللی ،به منابع و متون معتبر کتابخانه ای ،استنادی و...
ارجاع شده است .می توان نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از الگوهای ارائه شده در تحقیق که به فرم های
ارزشیابی و استفاده از کارت متوازن و نظریه داده بنیاد اشاره شده است ،به عنوان نمونه موردی از نظریه داده بنیاد در
پژوهش استفاده شد .یکی از مهم ترین اهداف در هر سازمان ،ارتقای سطح بهره وری آن است با توجه به اینکه انسان در
ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد ،بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی ،نیاز انکار ناپذیر هر سازمان است و مدیریت
عملکرد ،ابزاری برای دستیابی به قابلیت های مدیران ،کارکنان ،رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان ،شفاف
شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد الزم به آنها است.

واژگـان کلـیدی :مدیریت دانش ،ارزیابی عملکرد ،بهره وری ،کارکنان ،شهرداری ،شهرستان خوی.

 -1کارشناس مدیریت دولتی ،کارشناس امور مالی شهرداری خوی ،خوی ،ایران m.ragheb212161@gmail.com
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امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را
تامین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری و
همچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر بنایی و
امثال آن ها بر عهده دارد(تقوایی و صفر آبادی .)00:1:01 ،در واقع سازمان شهرداری به عنوان سازمان محلی و غیردولتی به
منظور اداره امور محلی و ارایه خدمات الزم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی در محدوده شهر و اطراف آن به
وجود آمده است و وظیفه آن برآورده ساختن نیازهای مشترک شهروندان بوده که هر کدام از افراد به تنهایی قادر به ساختن آنها
نیستند(رجب صالحی .)0040 ،در میان سازمان های مختلف مدیریت شهری ،شهرداری یکی از دستگاه هایی است که ارتباط
مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارد(امانپور و همکاران .)00:0:20 ،بهبود اثر بخشی سازمان در تغییرات محیط کسب و کار و
محیط اجتماعی در گرو عمل کردن به تالش های استراتژیک ارزش افزای مدیریت دانش است(جو و لی  .)511::00 ،برخی از
پژوهشگران عقیده دارند که دانش با ارزش ترین و پر اهمیت ترین منبع تسخیر شده توسط سازمان و برای ادامة حیات سازمان
ضروری است(هوآنگ و هشو  .)5117:4 ،در عصر حاضر ،اساسی ترین منبع رقابتی سازمان ها ،منابع انسانی کارآمد یا کارکنان
دانشی هستند .در عین حال ،بسیاری از سازمان ها فاقد تخصص و مهارت الزم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه های
استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند .نکته حائز اهمیت آنکه الزمه شکل گیری استراتژی های منابع انسانی مشارکت و همکاری
مدیران منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان است .اجرای نظام ارزیابی عملکرد ،جریان مستمری از اطالعات را ایجاد می کند که
هم در درون بخش دولتی یا عمومی و هم در بیرون آن کاربرد دارد.کاربرد داخلی آن مربوط به استفاده از اطالعات حاصل از نظام
کنترل و ارزیابی به عنوان ابزار مدیریت در سطح بخش دولتی برای دستیابی به نتایج و تحقق هدف های خاص می باشد .اطالعات
در زمینه پیشرفت ،مشکالت و عملکرد نقشی کلیدی برای مدیران در دستیابی به نتایج دارد .به همین ترتیب ،اطالعات حاصل از
نظام کنترل و ارزیابی برای کسانی که در خارج از بخش دولتی یا عمومی هستند و در انتظار نتایج ،مشاهده اثرات ناشی از فعالیت
های دولت ،امیدوار به دولت برای ایجاد زندگی بهتر برای شهروندان می باشند نیز مهم است(مقیمی .)0044 ،بدیهی است ،نظام
ارزیابی عملکرد در تفکر و آشکار کردن آرمان ها و هدف ها موثر است .با این وجود دولت ها و مردم از این نظام می توانند برای
تدوین و توجیه پیشنهاد های بودجه ای نیز استفاده کنند .برخالف نظام سنتی اجرا محور ،نظام کنترل و ارزیابی مبتنی بر نتایج،
توجه را به نتایج با اهمیت از نظر سازمان و مخاطبین داخلی و خارجی آن معطوف می نماید .نظام ارزیابی عملکرد ،به شناخت
برنامه های بالقوه کارآمد و موثر کمک می نماید .همچنین این نظام می تواند طرح ها و پروژه های ناخواسته ،ولی مفید ،را
تشخیص دهد .عالوه بر این ،نظام کنترل و ارزیابی به مدیران در تشخیص ضعف برنامه ها و انجام اقدامات الزم برای اصالح آنها
کمک می نماید .یک استراتژی کنترل و ارزیابی می تواند برای کاهش ترس درون دولت و سازمان مورد استفاده قرار گرفته و راه
هایی را برای ایجاد فضای بازی که مردم بتوانند از اشتباهات خود درس گرفته و آنها را اصالح نمایند فراهم آورد .یک نظام کارآمد
کنترل و ارزیابی می تواند بعنوان منبع سرمایه دانایی نیز به شمار آید(موسوی .)00:0 ،دانش و سرمایه فکری به عنوان
استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است سرمایه فکری ،موجودی یک
سازمان است که در یک مقطع زمانی خاص درآن وجود دارد .سرمایه فکری را مجموعه ای از دارایی های دانش محور معرفی می
کنند که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی های آن محسوب می شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی
سازمان ،به طور قابل مالحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود(مار .)5110:00 ،

 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استاللی ،به منابع و متون معتبر کتابخانه ای،
استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است .می توان نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از الگوهای ارائه شده
در تحقیق که به فرم های ارزشیابی و استفاده از کارت متوارن و نظریه داده بنیاد اشاره شده است ،به عنوان نمونه موردی از نظریه
داده بنیاد در پژوهش استفاده شد.

 -3پیشینه پژوهش
سادات موسوی و همکاران( ،)00:4به ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری مدیریت دانش محور در شهرداری
سبزوار ،پرداخته اند .نتایج نشان داد که وضعیت شهرداری سبزوار به لحاظ عوامل زمینه ساز تحقق مدیریت دانش اصالً مناسب
نمی باشد و از میان عامل های فوق الذکر ،تنها در حوزه سخت افزاری یعنی فناوری اطالعات شهرداری توانسته است امتیازی در
حد متوسط(البته نه خوب یا خیلی خوب) را کسب کند و در سایر عامل ها که عمدتاً ناظر بر بعد نرم افزاری موضوع می باشند،
وضعیت شهرداری با امتیاز زیر میانگین در شرایط نامطلوبی قرار داشته است .رفیع پور و همکاران( ،)004:به ارزیابی اثر بخشی
عملکرد شهرداری قاین از دیدگاه شهروندان پرداخته اند .نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین رضایت شهروندان از وظایف
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خدمات شهری و عمران شهری ،عمکلرد موثر کارکنان و کمترین رضایتمندی از عملکرد نظارتی شهرداری است .حبیبی و
همکاران( ،)00:7در بازخوانی شاخص های اثرگذار در رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری ،به وظایفی
نظیر :سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه شهری ،امور فنی و اجرایی و عمران شهری ،وظایف خدماتی ،وظایف اجتماعی و
فرهنگی اشاره داشته اند که همگی از جمله مواردی هستند که بر عهده شهرداری ها و مدیریت شهری می باشد .کاهش مشکالت
زیست محیطی ،رعایت ترافیک ،توجه به فضای سبز ،پرداخت به موقع عوارض ،مشارکت و همکاری با شهرداری ها در زمینه های
ساخت و سازهای اصولی ،جمع آوری زباله و مسائل پرشمار دیگر ناشی از مدیریت مشارکتی ،که برگرفته از رضایتمندی است
صورت می گیرد .بنابراین می توان گفت ،آگاهی از میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری و کمک به
حل آن می تواند تأثیر زیادی بر روی یک شهر داشته باشد و زندگی پایدار شهری را تضمین کند .تحفه قبادی لموکی( ،)00:1در
مقاله سرمایه فکری و اثر بخشی مدیریت دانش به راهکارهای زیر اشاره می کند :در عصر دانش با گسترش تعداد رقبا فراهم کردن
راهکارهای جهت کسب مزیت رقابتی و ماندن در عرصه رقابت سازمان ها را به سمت پدیده سازمان یادگیرنده جهت کسب دانش
سوق می دهد این مقاله به بررسی پیچیدگی های ساختار خلق دانش سازمان همچنین همسوسازی عملکردهای مدیریتی دانش را
با عقاید معرفت شناختی افراد یا گروه هایی در سازمان ها تشریح می کند .دیدگاه های افراد در رابطه با واقعیت دانش و رویکرد
مطلوب خلق دانش بررسی شده است آنگاه این دیدگاه های با عملکرد مدیریت دانش اجرا شده در سازمان مقایسه سنجیده می
شود .نتایج بر این موضوع تاکید دارد همسویی معنی داری میان مقتضیات مدیریت دانش و ادراک اشخاص از فعالیت ی مدیریت
دانش سازمانی وجود دارد .راه هایی را برای شناسایی و ارزش نقل و انتقاالت منابع در سازمان ها به منظور بهبود درک و اداره خلق
دانش جهت رشد سرمایه فکری ارائه می دهد .سهیال بورقانی فراهانی و همکاران( ،)00:2در مقاله ای با عنوان اثر سرمایه های
فکر بر نوآوری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری ،هدف این پژوهش ارائه
راهکارهای کاربردی به منظور ارتقای سطح نوآوری سازمانی رسانه های نوشتاری و به طور اخص روزنامه های پرشمارگان بر
اساس سرمایه های فکری و با میانجی گری مدیریت دانش و یاد گیری سازمانی با بهره گیری از روش آماری مدل معادالت
ساختاری است .ایمانی و همکاران( ،)00:4به شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع ارتقاء انسانی در راستای سالمت نظام اداری
اشاره کرده اند که عبارتند از :شفافیت ،پاسخگویی ،شایسته ساالری ،عدالت محوری ،قانون محوری و کنترل داخلی .متقی(،)0040
فرهنگ و بستر نوآوری را توانایی انجام دادن امری ابتکاری تعریف کرده است که به خلق محصول با خدمتی جدید منجر شود ،به
طوری که این توانایی ممکن است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گیرد یا به وسیله آموزش ایجاد شود .رضایی و
همکاران( ،)00:0به بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی(مطالعه موردی :شهرداری های استان
کرمانشاه) پرداخته اند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی شهرداری های
استان کرمانشاه می باشد .نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری انجام گرفته بر روی نمونه آماری شامل  020نفر ازکارکنان
شهرداری های استان کرمانشاه که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی به دست آمده ،توسط نرم افزار  spssدر سطح
خطای  %2مشخص گردید که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر مثبت معناداری بر بهره وری منابع انسانی در شهرداری های
استان کرمانشاه دارد .بنابراین استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان می تواند فضای مساعد برای افزایش بهره وری را تضمین
کند .نوروزی و همکاران( ،)00:0به بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی ،مورد مطالعه:
کارکنان شهرداری مناطق پنچ گانه شهر رشت پرداخته اند .یافته های پژوهش نشان می دهد که جو سازمانی به صورت مستقیم بر
سرمایه اجتماعی و به صورت غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معنادار می گذارد و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و
مستقیم بر عملکرد سازمانی گذاشته است .معینیان میاندوآب و برنجی( ،)00:7در بررسی تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری با
تأکید بر نقش نهاد شهرداری(مورد مطالعه :شهر تبریز) ،به این نتیجه رسیده اند که شهر تبریز در گرداب مدیریت بخشی و سلولی و
نگرش از باال به پائین گرفتار گردیده است و از مدیریت ناکارآمد ،ضعف ساختاری و نهادی در اداره امور شهر رنج می برد.

 -4مبانی نظری پژوهش
 -1-4مدیریت دانش
مدیریت دانش ،مجموعه فرایندهایی برای فهم و به کارگیری منبع راهبردی دانش در سازمان است .مدیریت دانش ،رویکردی
ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی ،ارزیابی و سازماندهی ،ذخیره و به کارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و
اهداف سازمان برقرار می کند( .)davenport,1998, pp.41-56مدیریت دانش ،عالوه بر مدیریت اطالعات ،تسهیل در ایجاد
دانش جدید و مدیریت روش های تسهیم و کاربری دانش را نیز بر عهده دارد .بسته به اینکه دانش از لحاظ فیزیکی درکجا قرار
گیرد ،می توان آن را به دو نوع دانش تصریحی و ضمنی تقسیم بندی کرد" ،نوناکا" و نویسندگان دیگر از جمله "هال" و
"آندربانی" دانش تصریحی را دانشی می دانند که قابل رمزگذاری و کدگذاری باشد .در نتیجه ،می توان آن را به سادگی مخابره،
پردازش و منتقل کرد و در پایگاه داده ها ذخیره کرد(حسنی مقدم .)0047:0 ،ریشه مدیریت دانش را میتوان در حوزههای پیشرفته
ای از قبیل مدیریت کیفیت فراگیر( ،)TQMباز مهندسی فرآیند تجاری( ،)BPRنظامهای اطالعاتی( )ISو مدیریت منابع
انسانی( )HRMمشاهده کرد .از نظر تاریخی ،سه نسل از مدیریت دانش را میتوان از یکدیگر متمایز کرد .دوره  0::1-0::2به -
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عنوان اولین نسل مدیریت دانش شناخته شده است .در طی این نسل ،بسیاری از اقدامات بر تعریف مدیریت دانش ،بررسی فواید
بالقوه مدیریت دانش برای تجارت و طراحی پروژههای تخصصی مدیریت دانش مبتنی بود( .)Nonaka ,1994مدیریت دانش در
اوایل دهه  0::1به طور جدی وارد مباحث سازمانی گردید ،گرچه بحث و مذاکره در رابطه با دانش خیلی پیش تر آغاز شده بود.
نسل دوم مدیریت دانش در اوایل  0::1پدیدار شد .به این شکل که بسیاری از سازمانها ،پستهای جدید سازمانی برای مدیریت
دانش در نظر گرفتند از جمله مدیر ارشد دانش .منابع متفاوت مدیریت دانش با یکدیگر ترکیب شده و به سرعت در مباحث روزانه
سازمانی به کارگرفته شدند(شوقی و خوش قیام .)00:5 ،بنابر عقیده ویگ ،)5115( 0یک تفاوت با دیگر نسل های مدیریت دانش
این است که نسل سوم مدیریت دانش با فلسفه سازمان ،استراتژی ،اهداف ،شیوهها ،نظامها و رویههای سازمانی یکپارچه شده و
0
تبدیل به کار روزانه کارکنان و محرک برای آنها شده است ( .)Dalkir, 2005نیومن و کنراد ،)5111( 5و همچنین ماسا و تستا
( ،)511:الگوی عمومی دانش ارائه داده اند .در این الگو دانش در چهار زمینه سازماندهی میشود؛ این زمینهها عبارتند از :خلق
دانش ،حفظ دانش ،انتقال دانش و کاربرد دانش(مقصودلو00:1 ،؛ کهربایی.)00:0 ،

 -2-4مدیریت منابع انسانی
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مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها ،اقدامات و سیستم هایی است که رفتار ،طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر
قرار می دهند( .)Noe et al, 2000, p.30مدیریت منابع انسانی عبارت است از رویکردی استراتژیک به جذب ،توسعه ،مدیریت،
ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می کنند( Armstrong, 1993,
 .)p.34مدیریت منابع انسانی فرآیندی شامل چهار وظیفه جذب ،توسعه ،ایجاد انگیزش و نگه داشت منابع انسانی
است(.)Decenzo, Robbins, 1988, p.4

 -3-4توانمند سازی
بهینه سازی و توانمند سازی کارکنان ،عبارت است از مجموعه سیستمها ،روشها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و
شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره وری ،بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های
سازمان به کار گرفته می شود(.)Carter, 2001, p.103

 -4-4خالقیت و نوآوری
خالقیت پیدایی و تولید اندیشه و فکری جدید است در حالی که نوآوری عملی ساختن اندیشه و فکر آن است .نوآوری به
معنی به کارگیری تفکرات جدید ناشی از خالقیت است که در سازمان می تواند به صورت کاالیی جدید خدمت و یا راه حل جدید
انجام دادن کارها باشد(سلطانی .)000:0045 ،خالقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی کردن
آن افکار تازه و نو است(جعفری .)0074:22 ،در واقع ،نوآوری فرایندی است که از طریق آن ،سازمان مشکالت موجود را شناسایی و
تعریف می کند ،سپس ،فعاالنه دانش جدید را برای حل آن ها به کار می گیرد.
خالقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و افزایش کمیت یا کیفیت فعالیتهای سازمان؛ برای مثال افزایش بهرهوری،
افزایش تولیدات یا خدمات ،کاهش هزینهها ارائه تولیدات یا خدمات از روش بهتر ،رسیدن به تولیدات یا خدمات جدید و ....
روبرت جی اسنبرگ و لیندای اوهارا در بررسیهای خود ،شش عامل را در خالقیت افراد موثر دانستند؛
الف) دانش :داشتن دانش پایهای در زمینهای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان بسیار
ب) توانیی عقالنی :توانایی ارائه ایده خالق از راه تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسائل؛
ج) سبک فکری :افراد خالق معموال در برابر روش ارائه شده از سوی سازمان و مدیریت ارشد ،سبک فکری ابداعی را بر می
گزینند.
د)انگیزش :افراد خالق برای به فعل در آوردن ایدههای خود برانگیخته میشوند.
ه) شخصیت :افراد خالق ویژگیهای شخصیتی ای مانند؛ پیگیر بودن ،مقاوم بودن در برابر فشارهای بیرونی و داخلی و نیز
مقاوم بودن در برابر وسوسههای هم رنگ جماعت شدن دارند.
و) محیط کار :افراد خالق در داخل محیطهای حمایتی بیشتر امکان ظهور مییابند(اسحاقی.)0047:02 ،

 -5-4بهره وری و موانع آن در نظام اداری

1. Wiig
2. Newman & Conrad
3. Massa & Testa
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 -6-4ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم ارزشیابی
ارزشیابی عملکرد یکی از زیر نظام های مدیریت عملکرد است که به منظور سنجش و ارزش گذاری ساالنه عملکرد مدیران و
کارمندان با استفاده از روش ها و ابزارهای الزم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد میزان تحقق برنامه های مورد توافق بین
ارزشیابی شونده و مقام مسئول ،انجام می گیرد .در یک تعریف نسبتاً جامع ،عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف
محوله و بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی ،تأخیر در حضور بر سر کار ،غیبت و کندی کار .در این تعریف کارآیی به
معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته است و اثر بخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین
شده؛ از سوی دیگر ،عوا ملی همانند غیبت ،کندی در کار ،تأخیر و حادثه آفرینی ،می توانند معیارهای مناسبی برای سنجش عملکرد
باشند .عملکرد در سطح فردی ،گروهی و سازمانی است .عوامل مؤثر بر عملکرد فردی عبارت اند از :توانایی ،یادگیری ،شخصیت،
ادراک ،انگیزش(رابینز .)0070 ،ارزیابی عملکرد ،فرآیندی است که بر اساس آن اقداماتی به منظور بررسی و سنجش عملکرد
سازمان ها(عمومی و خصوصی) و افراد(مدیران و کارکنان) صورت می گیرد و هدف نهایی آن بهبود و ارتقای عملکرد در قالب
مفاهیمی جون کارایی ،اثر بخشی ،پاسخگویی و رضایت عمومی است(برک پور .)0040 ،امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت
سازمان ها ،ارزیابی عملکرد است .بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در آن تمامی ابعاد مالی و
غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد(جعفری اسکندری و کشوری.)00:0 ،
ارزیابی استراتژیک عملکرد سازمان ها ،همواره یکی از اولین و اساسی ترین پیش نیازهای تدوین برنامه های بهبود برای
سازمان ها می باشد و از اهمیت باالیی برخوردار است تا آنجایی که یکی از امور جاری سازمان ها شناسایی نقاط قوت و ضعف خود
می باشد(مهرکان و دهقان نیری .)0044 ،استفاده از اطالعات و داده های عملکردی در شهرداری ،بر درک عملکرد ،ظرفیت،
نیازها ،مشکالت ،تخصیص مناسب و اثر بخشی منابع ،بهبود کیفیت و کارایی عملیات ،شناسایی و معرفی بهترین تجربیات ،باال
بردن پاسخگویی داخلی ،بهبود فرایندهای داخلی ،پیشرفت در وضعیت موجود ،بهبود شاخص ها متمرکز خواهد بود .همچنین
شهرداری ها)به عنوان متولیان مدیریت شهری( از اطالعات عملکرد در جهت باالبردن درک سازمان از عوامل موثر بر عملکرد و
حمایت از وظایف اساسی مدیریت مانند طرح ریزی اولویت ها ،مدیریت استراتژیک و مدیریت برنامه که شامل چرخه برنامه ریزی،
بودجه ریزی و اطالع رسانی ،هدایت و گزارش دهی است استفاده می کنند(وردی نژاد و یمینی.)0047 ،
در یک ابر سازمانی مانند شهرداری ،که دارای واحدهای سازمانی و منطقه ای متعددی است ،نیاز به مقایسه عملکرد هر یک از
کارکنان ،مدیران این واحدها با یکدیگر ،به عنوان نیاز مدیران ارشد ،مطرح است .دوره ارزشیابی به دوره زمانی اطالق می شود که
عملکرد مدیران و کارمندان در آن بازه مورد ارزشیابی قرار می گیرد .در این دستورالعمل ،دوره ارزشیابی اول فروردین ماه هر سال
تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد .مدیران و کارمندان باید در هر دوره ارزشیابی ،حداقل شش ماه اعم از پیوسته یا منقطع به
خدمت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشیابی قرار گیرند .حد نصاب مقرر در ارزشیابی ساالنه برای مدیران و کارمندان رسمی عبارت
از کسب حداقل  21امتیاز از مجموع  011امتیاز فرم ارزشیابی می باشد(موضوع ماده( )0آیین نامه اجرایی بند( )0ماده( )04قانون
مدیریت خدمات کشوری .حد نصاب مقرر در ارزشیابی عملکرد ساالنه برای کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادی حداقل  71امتیاز
از مجموع  011امتیاز فرم ارزشیابی می باشد.
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بهره وری یعنی استمرار در انجام کارهای روزمره اداری و به سرانجام رساندن آنها به صورت درست و دائم .می توان برای
بهتر شدن روند کاری و تفهیم نمودن آن برای دیگران از نکات کلیدی زیر در این خصوص برای مدیریت بهینه استفاده نمود:
 -0بهره وری در سازمان های دولتی که برای خدمات عمومی به مردم نیازمند به کار بردن الگوهای مدیریتی می باشند و
صرفاً برای این گروه خاص نبوده و برای مشاغل دیگر نیز از قبیل :واحدهای خدماتی ،تولیدی و صنعتی و ...را شامل می شود.
 -5سودآوری در سازمان با گران فروشی و ارائه خدمات با قیمت باالتر همراه است با افزایش نیروی انسانی ،تجهیزات و
ماشین آالت و ...که نمی تواند معادل سودآوری در سازمان باشد.
برنامه های آموزش بهره وری در سازمان باید فراگیر ،با برنامه از پیش تعیین شده و تحت نظارت مدیران ارشد و مسئولین ذی
ربط به صورت مستمر انجام گردد و در این خصوص میزان افزایش مشارکتی کارکنان آن سازمان مالک عمل سازمان می باشد .با
ایجاد یک نظام اطالعاتی جامع و هوشمند در سازمان به تعیین شاخص های مکی برای هر واحد سازمانی و حمایت از اجرای برنامه
های افزایش بهره وری قام های موفق تری برداشت که آن هم نیازمند حمایت ،تشویق و پاداش در سازمان به کارگیری نظام
ارزشیابی کارکنان با اندازهگیری بهره وری باید در یک دوره زمانی معین میسر می باشد .موانع بهره وری در سازمان ها و نظام
اداری شامل موارد ریر می باشد:
 کمکاری؛ ضعف مدیریت؛ رانت های مختلف؛ نیروی انسانی غیر متخصص؛ مشغله زیاد کاری مدیران؛ عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان؛ روشهای انجام کار (شریف زاده.)0075 ، عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان؛ -حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی؛
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 -1-6-4اهداف ارزشیابی عملکرد

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

 .0ارزشیابی و حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی در طول یک دوره معین؛
 .5ارزشیابی و قضاوت در خصوص سطح عملکرد اختصاصی و عمومی مدیران و کارمندان بر اساس عوامل و معیارهای تعیین
شده؛
 .0اطالع از بازده و نتایج عملکرد مدیران و کارمندان در دستگاه های اجرایی؛
 .0شناخت نقاط قوت و ضعف مدیران و کارمندان و استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری های اداری؛
 .2شناخت نیازها و فراهم آوردن زمینه های مختلف ارتقاء سطح عملکرد مدیران و کارمندان؛
در راستای دست یابی به اهداف سازمانی در طول سال که نیازمند انگیزه قوی کارکنان است با نظام پاداش در سازمان و
مدیریت عمکرد ارتباط نزدیک وجود دارد ،در این خصوص نو و اسنل نیز به ارائه پنچ راه حل برای بهتر کردن عملکرد کارکنان
پرداخته اند ،که این رویکردها عبارتند از:
 رویکرد مقایسه ای :ارزیابی کننده در مدیریت عملکرد باید عملکرد افراد را با دیگر کارکنان مقایسه کند و برای این کار ازسه فن در این رویکرد استفاده می کند که شامل ،رتبه بندی ،توزیع اجباری و مقایسه زوجی می باشد که با ارزیابی عملکرد یک
فرد با ارزش گذاری در یک گروه کاری مشخص می شود.
 رویکرد ویژگی های فردی :موفقیت مطلوب سازمان با گسترش ویژگی های معین در راستای مدیریت عملکرد ،جنبه مهماین رویکرد می باشد که به آن تأکید دارد .در این رویکرد نیز فنونی به کار می رود تا مجموعه ای از رفتارها و ویژگی های افراد و
کارکنان به دست آید که شامل ،ابتکار کاری ،مدیریت و رهبری ،داشتن قابلیت رقابتی و ارزیابی کردن افراد و کارکنان ،است.
 رویکرد رفتاری :یک کارمند در طول فعالیت ساالنه م مداوم تالش می کند تا هر چه بهتر در سازمان و کارش موثر تر واقهشده و کارائی بهتری از خود نشان بدهد که این رویکرد در تالش است تا این چنین رفتارهایی را تعریف کند .در این رویکرد نیز
فنونی الزم است به کار گرفته شود که در این خصوص ارزیاب می تواند تشخیص و ارزیابی کند که کدام یک از کارکنان هر کدام
از این رفتارها را از خود نشان می دهند ،که شامل ،قرار گرفتن در شرایط خاص و وقایع حساس ،قرار گرفتن در رتبه بندی یا درجه
بندی رفتاری و قیاس شدن با دیگران ،مشاهده و تشخیص رفتاری ،مراکز سنجش و رفتار سازمانی ،می باشد.
 رویکرد نتایج :تمرکز و هدف اصلی این رویکرد بر نتایج به دست آمده از اندازه گیری یک شغل و گروه های کاری درسازمان با دست یافتن به اهداف و مدیریت اهداف و نتایج به دست آمده می باشد که با جدا نمودن فردیت و اندازه گیری جدا از هم
می توان نزدیک ترین ویژگی های فردی و شاخص های آن را در اثر بخشی در سازمان به دست آورد که در راستای به کارگیری
دو نظام عملکردی در سازمان میسر می شو که شامل ،نظام ارزیابی و اندازه گیری بهره وری و مدیریت بر مبنای اهداف تعیین شده
می باشد.
 رویکرد کیفیت :رویکردهای بیان شده قبلی جزء رویکردهای سنتی تلقی می شوند که در راستای اندازه گیری و ارزیابی افرادبه کار گرفته شده اند ،اما رویکرد کیفیت بر مبنای مشتری گرایی و جلوگیری از بروز هر گونه خطا و اشتباه در سازمان می باشد و
در تالش است تا رضایت مشتریان از هر گروه داخلی و خارجی را تامین بنماید(مبینی دهکردی و ابراهیمی.)00:2 ،

 -2-6-4کارت متوازن
اوایل دهه  ،0::1روبرت کاپالن و دیوید نورتون( ،)0::5ابزاری برای اندازه گیری عملکرد معرفی کردند که کارت ارزیابی
متوازن نام گرفت .این مدل یک سری سنجه های عملکردی را عرضه می کند که می توان آن ها را در چهار طبقه تقسیم بندی
کرد :عملکرد مالی ،روابط مشتری ،فرآیندهای کاری داخلی و فعالیت های رشد و یادگیری( .)Kaplan & Norton,1996کارت
امتیازی متوازن ،از جمله پرکاربردترین الگوهای ارزیابی عملکرد شهرداری ها در سطح دنیا محسوب می شود .با این همه ،ارزش
افزوده این پژوهش ،توسعه این کارت ،به نحوی است که شاخص های ذیل هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن ،به پایش
صرف عملکردی محدود نشود بلکه عوامل اثرگذار بیرونی و خارج از اراده مدیران نیز در پایش مورد نظر ،مورد تأکید جدی قرار
گیرد .بی شک ،عوامل بیرونی متعددی بر عملکرد مدیران و سازمان تحت نظر آنها موثر است که از آن جمله می توان به تعداد
کارکنان ،تحصیالت کارکنان ،بودجه ،سختی کار ،تخصصی بودن کار ،بحران مدار بودن فعالیت و ...اشاره نمود که هیچیک از این
عوامل جزو شاخص های عملکردی محسوب نمی شود ،لیکن به نحو شایان توجهی بر عملکرد سازمان ،تأثیر می گذارد .تأکید بر
میزان تأثیر عوامل بیرونی بر عملکرد(بویژه در زمانی که مدیریت ارشد سعی در بررسی مقایسه ای واحدهای زیر مجموعه خود را
دارد) واجد اهمیت است.

 -7-4ارزیابی با استفاده از نظریه داده بنیاد
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سابقة نظریة داده بنیاد به سال  0:17برمی گردد .نظریة داده بنیاد یک روش پژوهش عمومی برای تولید نظریه است .منظور
از این روش ،ارائه نظریه ای برگرفته از داده هایی است که در طی فرایند پژوهش به صورت نظام مند گردآوری و تحلیل شده اند.
کلیه داده و تحلیل های انجام گرفته و گردآوری شده در این راهبرد ارتباط نزدیکی با هم دارند و در این خصوص به جای مطالعه
موارد و نتایج به دست آمده و مقایسه آن با نظریه از پیش تعیین شده ،پژوهشگر می تواند کار خود را با یک حوزه مطالعاتی خاصی
آغاز نماید و اجازه بدهد تا نظریه خود را از بین داده ها نشان دهد .نظریه ای که بر حسب دریافت مستقیم از داده و استنتاج
پژوهشگر بیرون آمده نسبت به نظریه ای که بر اساس تجزیه و تحلیل صرف بیان شده ،بسیار بیشتر به واقعیت نزدیک است و از
آنجا که نظریه داده بنیاد حاصل تالش و بصیرت پژوهشگر بوده و درک عمیق تری از یافته ها را نشان می دهد ،خود می تواند
راهگشا و رهنمود کاملی برای ارزیابی با استفاده از نظریه داده بنیاد باشد .در خصوص مراحل اجرای نظریه داده بنیاد نیز می توان
طبق موارد بیان شده پیش رفته و ارزیابی انجام شده را تکمیل نمود ،که عبارتند از :طرح سواالت از پیش تعیین شده و شروع
پژوهش ،تحلیل و بررسی د اده ها و گردآوری اطالعات به دست آمده و دسته بندی انها به صورتی که در این خصوص به مرحله
اشباع رسیده باشیم ،تجریه و تحلیل اطالعات گردآو.ری شده و طبقه بندی آنها ،کد گذاری داده ها و اطالعات به دست آمده که
خود شامل کد گذاری آزاد ،کد گذاری محوری و انتخابی(گزینشی) می باشد و در آخر می توان فرضیه را مطرح نمود ،که به
سواالت بیان شده در قسمت فرضیه می توان جوابدهی نمود(دانایی فرد و امامی.)0041 ،

نمونة آماری مورد مصاحبه از میان  51نفر از کارشناسان آگاه به حوزۀ منابع انسانی و موضوع پژوهش از شهرداری خوی ،به
صورت نمونه گیری غیر احتمالی به شیوۀ قضاوتی انتخاب شد و پس از انجام  01مصاحبه ،به مرحلة اشباع رسیدیم؛ یعنی از
مصاحبه با افراد جدید اطالعات بیشتری به دست نمی آمد.

 -6مورد مطالعه :شهرداری شهرستان خوی
شهرستان خوی در ناحیه شمال غربی استان با جمعیت  071175نفر ،به مرکزیت شهر خوی ،در فاصله  011کیلومتری از مرکز
استان قرار دارد(طی آخرین تقسیمات کشوری به دو شهرستان خوی ،به مرکزیت خوی و چایپاره به مرکزیت قره ضیاءالدین تفکیک
شده است) .خوی به عنوان مهد تمدن  1111ساله که در سالنامه های آشوریان به نام خویه وه ،در تورات به نام حویه ،در
کتاب(العالم من المشرق الی المغرب) 0با نام خویه ،آمده و در سال  521هـ.ق آیبن خرداد در کتاب( المسالک الممالک) 5با نام
کنونی خوی از آن یاد می کند .شهر در موقعیت جغرافیایی  00درجه و  54دقیقه طول جغرافیایی و  04درجه و  21دقیقه عرض
جغرافیایی واقع شده و اختالف ساعت شهر خوی با تهران  52دقیقه و  00ثانیه است یعنی ساعت  05ظهر خوی ساعت  05و 52
دقیقه و  00ثانیه تهران است .وسعت آن در محدوده طرح تفصیلی و توسعه و عمران منقضی شده  0121هکتار و با در نظر گرفتن
ساخت و سازهای پیرامونی خارج از محدوده بالغ بر  0055هکتار است .در زمینة بخش کشاورزی ،نقش و جایگاه شهر خوی در
استان و استقرار در یک ناحیة روستائی ،شرایط اقلیمی و طبیعی و وجود زمین های حاصل خیز متعدد در دشت خوی موید رشد این
بخش باالتر از متوسط رشد اقتصادی شهر است .شهر خوی به رغم رشد پائین تر بخش خدمات از متوسط رشد استان و شهر ،که
بیشتر به علت رشد منفی خدمات عمومی و جذب شاغالن جدید شهر و شاغالن روستایی به خصوص نیروی شاغل با تخصص
پائین به سمت بخش صنعت؛ مثل صادرات فرش های دستباف به کشورهای اروپایی و مشاغل کاذب صورت گرفته ،شهری
خدماتی است(شهری و اصغری شیوه .)00:7 ،برای تعیین ساختار سازمانی مناسب شهرداری ،اطالعاتی جمع آوری شد که از جنبه
های مختلف به وضعیت شهرداری ،وظایف آن ،کاستی ها و نقاط قوت آن می پردازد .ساختار سازمانی شهرداری از سه سطح اصلی
مدیریت تشکیل شده است .در باالترین سطح ،حوزۀ شهردار قرار دارد که مدیریت آن را شهردار شهر برعهده دارد و دبیرخانة شورای
اسالمی شهر نیز زیر نظر آن فعالیت می کند .سطح دوم شامل معاونت عمرانی و شهرسازی ،معاونت خدمات شهری و مدیریت
اداری و مالی است .در سطح سوم ،مدیریت امور شهرسازی و معماری و مدیریت امور فنی و عمرانی قرار دارد .این دو بخش
مدیریت ،زیربخش های معاونت عمرانی و شهرسازی است .شهر خوی بر اساس آمار جمعیتی طبق یافته های موجود بین ساختار
سازمانی بین  01تا  21هزار نفر قرار دارد و لزوم تشکیل سه حوزه معاونت در آن ضروری به نظر می رسد .یکی از بزرگ ترین
مشکالت پیش روی شهرداری ها ،بخصوص شهرداری خوی مشخص نبودن پست های سازمانی ،وظایف و کارکرد آنها برای خود
و شهروندان است .این مشکل ارتباط مستقیمی با ساختار سازمانی شهرداری دارد .چرا که در صورت مشخص نبودن فرایندهای
کاری و وظایف ،ساختار بر اساس شرایط حاکم بر سازمان شکل نگرفته بلکه دیکته شده است .این در حالی است که ساختار
سازمانی شهرداری ها به صورت هرمی و بنابراین کارکرد گراست .بدین معنی که هر معاونت یا جایگاه سازمانی بر اساس کارها یا
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 -5جامعه و نمونۀ آماری

 -0رجوع به کتاب حدود العالم من الشرق الی المغرب که در  075هجری قمری به کوشش دکتر منوچهر ستوده در تهران توسط نشر کتابخانه
طهوری به چاپ رسیده است.
 -5رجوع به کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری با اهتمام یرج افشار ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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وظایف الزم االجرا در ساختار سازمانی آرایش می یابد .در این حالت ،ساختار سازمانی با رویکرد فرایندگرا شکل می گیرد .بنابراین،
برای بررسی و تحلیل ساختار شهرداری ،وظایف و فرایند های اجرایی آن باید مشخص گردد .شهرداری در بعضی پست ها نیروی
مازاد دارد ،ولی در بعضی پست ها با کمبود نیرو مواجه است .بر این اساس ،یک جایگاه سازمانی حذف یا اضافه می شود ،یا به طور
کلی نوع دیگری از ساختار سازمانی پیشنهاد می شود.

 -7بحث و یافته های پژوهش
نتایج در قالب چهار موضوع عوامل انگیزشی ،عوامل آموزشی ،عوامل محیطی و عوامل ساختاری در پاسخگویی به سؤال
اساسی ،شناسایی و سازمان دهی شد که در ادامه می توان هر یک از چهار قالب ذکر شده را در ارائه فرضیه ها بررسی کرد.
جدول  :1کدگذاری و روابط بین تم ها انتخابی بر اساس نتایج حاصله و ارزشیابی انجام شده ،مأخذ :نگارنده1011 ،
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کدهای استخراج شده
ارائه و به کارگیری روش های جدید ،گرایش به تغییر ،کشف و استفاده استعدادهای فردی؛
احساس آرامش ،شایسته ساالری ،خشنودی کارکنان ،عدم ابهام در تعریف شغل ،وجهه و
اعتبار شغل؛
شناخت و رفع نیازهای کارکنان ،قدردانی از کارکنان موفن با پرداخت پاداش اضافه کار؛
دانش چگونگی انجام کار ،دانش اطالعات نقاط قوت و ضعف کار ،دانش چگونگی برطرف
کردن؛
تولید صالحیت ،شایستگی ،توانایی ،قابلیت ،ا عتماد و احترام متقابل از طرین برنامه ریزی
آموزشی ،استفاده بهینه از آموزش و کسب مهارت های جدید ،پیشرفت علمی از طریق
استفاده مؤثر از فرصت ها و دوره های آموزشی؛
پیشرفت در شغل ،بهبود عملکرد ،تناسب شغل و شاغل ،کاهش فشار روانی ،استرس و ترس
از انجام صحیح وظایف محوله؛
آگاهی از اصول و قوانین ایمنی محیط کار ،پایبندی به این اصول و مقررات جهت حفظ
ایمنی خود و همکاران؛
ایجاد فضای اعتماد و تفاهم در محیط کار ،اداره امور با کمترین سطح شکایت ،کوشش در
حل وفصل مشکالت مراجعین ،نظرخواهی از مشتریان برای جذب مشتریان؛
رعایت سلسه مراتب سازمانی ،وقت شناسی ،توجه به سرعت انجام کار ،انجام به موقع کار،
رعایت قوانین و ضوابط تصویب شده در شرکت؛
حس وفاداری و تعهد نسبت به سازمان ،سعی در حفظ پایبندی نسبت به ارزش های
سازمان،احساس مسئولیت در انجام صحیح وظایف محوله و پایبندی به اصول اسالمی و
وجدان کاری؛
داشتن اطالعات الزم و کافی در رابطه با اتخاذ تصمیم های بهنگام و مطابن طر ها و برنامه
ها،پیش بینی نیازها ،مشکالت و احتیاجات ،برخوردار بودن از دید گسترده در مسائل
مختلف،توانایی استنباط و تحلیل فرصت ها و تهدیدات سازمانی ،ایجاد انگیزه و ...؛
برقراری روحیة تعاون و همکاری بین کارکنان ،ایجاد انگیزه برای کار ،به رسمیت شناختن
منافع مشترک ،بقا و سالمتی سازمان ،انتقال و تبادل اطالعات و دانش بین کارکنان؛
متانت و رازداری ،رعایت اصول اخالقی و کاری ،برخورداری از روحیة انتقادپذیری ،قدرتارائه
و استدالل ایده های نوین در کار ،داشتن انعطاف فکری ،صداقت و صراحت در بیاننظرات و
دیدگاه ها ،احساس مسئولیت در برابر مافوق ،ارباب رجوع ،همکاران و جامعه؛

فرضیة اول :باال بردن انگیزه کارکنان با ارائه و به کارگیری روش های جدید ،شناخت و رفع نیازهای کارکنان ،بهبود نظام
پاداش دهی باعث افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری در سازمان می شود.
فرضیة دوم :سرمایه گذاری در توسعة آموزش کارکنان باعث ارتقای دانش چگونگی انجام کار ،کسب مهارت های جدید،
توسعه نوآوری ،پیشرفت در شغل ،تولید شایستگی و توانایی ،کاهش فشار روحی و استرس و در نتیجه ماندگاری کارکنان و افزایش
بهره وری در سازمان می گردد.
فرضیة سوم :شناخت عوامل محیطی سازمان شامل :آگاهی از اصول ایمنی ،پایبندی به اصول و قوانین ،رعایت سلسه مراتب
سازمانی و افزایش دقت و سرعت در انجام کارها باعث ایجاد فضای اعتماد و تفاهم در محیط ،بهبود عملکرد ،جلب رضایت
مراجعین ،کاهش شکایات و در مجموع ارتقای بهره وری می شود.
56

فرضیة چهارم :عوامل ساختاری با رعایت اصول اخالقی ،مسئولیت پذیری ،ایجاد حس پایبندی و تعهد نسبت به ارزش های
سازمان همچنین ارزشیابی دوره ای کارکنان و بازبینی اثربخش کار توسط مدیران ،موجب افزایش تبادل اطالعات و دانش ،برقراری
روحیة تعاون و همکاری و بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در سازمان می شود(مبینی دهکردی و ابراهیمی.)00:2 ،
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شناسایی دانش ضمنی اغلب با موانع بسیاری روبه روست ،در این راه ،ایجاد فضای ارتباطاتی مناسب بین کارکنان و فراهم
کردن شرایطی که آن ها قادر باشند نظرهای خود را به راحتی بیان کنند ،و ارزیابی و انتقاد کنند ،بسیار موثر و کارا است .بهات نیز
چرخه مدیریت دانش را شامل فعالیت های کسب ،ثبت ،انتقال ،خلق و کاربرد دانش در سازمان می داند .انتقال دانش ،شامل
مجموعه فعالیت هایی است که به منظور انتقال دانش سازمان میان اعضا انجام می گیرد .فعالیت هایی مانند جلسه های بحث و
تبادل نظر برای انتقال تجربه ها و شیوه های کاری ،تمایل اعضاء به همکاری و کمک به همکاران ،مشارکت اعضاء در سازمان
برای بهبود روش های کاری ،به کارگیری پایگاه های داده و در اختیار گذاشتن دانش سازمانی برای همه اعضا نشان دهنده میزان
تالش سازمان برای انتقال دانش سازمانی است .به طور کلی سرمایه اجتماعی به این ویژگی ها(اعتماد ،ارزش ،روابط ،همکاری،
تعهد متقابل ،فهم متقابل و شبکه ها) متکی است .خالقیت را می توان نوعی تفکر به شمار آورد که برآیند نیروهای تعقلی و تخیلی
فرد است و محدودیت های موجود را در مینوردد؛ تا ایده های نو ابداع کند؛ به تولید کاال ،فرایند یا خدمات جدید میانجامد و
موجب سودآوری سازمان شده و بقای آن را تضمین میکند .با ارزشیابی عملکرد کارکنان می توان عالوه بر شناسایی نیروی کار
مازاد در سازمان ،نسبت به به کارگیری کارکنان و نقل و انتقال آنها و خاتمه دادن به کار تصمیم گیری نمود و از سوی دیگر می
توان با به کار بردن ارزشیابی عملکرد هر یک کارکنان به افراد موفق در زمینه های شغلی و پست های باالتر برای آنها اقدامات
الزم را انجام داد و زمینه تشویق و پاداش فراهم می شود و در نهایت بهروه وری سازمان با ترفیع و انتصاب پست های بالتر برای
افراد موفق می تواند رقابت را در سازمان بین کارکنان دو چندان نماید .در این ارزشیابی عالوه بر شناسایی افراد نخبه و موفق می
توان نارسائی های مهارتی و نقاط ضعف و قوت کارکنان را نیز بررسی و شناسایی نمود و به مدیران ارشد گزارش داده شود تا طبق
مقررات و چارچوب سازمان برنامه های آموزشی برای ارتقاء سطح علمی و کارائی بهتر اجرا گردد .با کاربرد ارزشیابی عملکرد هر
یک از کا رکنان و در حالت کلی در سازمان می توان پی برد که کدام برنامه های آموزشی در پیشبرد اهداف سازمان اثر بخش و
قابل اعتماد بوده است تا بر اساس آن و نتایج به دست آمده از بهره وری بهتر در سازمان ،بتوان پایه و مبنایی برای تخصیص
پاداش برای کارکنان تعیین نمود .پاداش د ر سازمان برای کارکنان موفق و نمونه می توان آنها را تشویق کرده و فرآیند همکاری با
سازمان تقویت شده و بین دیگر کارکان هم فضای رقابتی به میان آید .هر یک از کارکنان مشغول به کار در سازمان ها دوست
دارند تا فضای رقابتی به وجود بیاید و برای عملکردشان پاداش تعیین شود .نتایج کار فردی ،رفتارها و ویژگی های کارکنان در
سازمان ها از جمله شاخص ها و مالک های ارزشیابی کارکنان محسوب می شوند که اکثر مدیران موسسات از آن پیروی می کنند.
مالک ارزیابی کارکنان که توسط مدیران آن سازمان بررسی می شود می تواند در بر گیرنده شیوه مدیریتی آن فرد در سازمان و
نحوه برخورد با ارباب رجوع و مشتریان آن سازمان باشد و همچنین عملکرد هر فرد در گروه و سازمان که پست شغلی را عهده دار
می باشند .شاخص هایی که برای ارزیابی کارکنان امروزه مورد تأیید مدیران موسسات و سازمان ها می باشد ،داشتن تجربه کافی
در زمی نه شغلی ،متعهد به کار و سازمان و اطمینان بخشی در این خصوص و هوشیاری و موفق بودن در کار ،می باشد ،که همه
موارد بیان شده در ارزشیابی عملکرد کارکنان مورد استفاده قرار گرفته و سطح هر یک از کارکنان بر اساس رتبه و امتیازی که
گرفته اند ،مشخص می گردد .معیارهایی که برای ارزیابی کارکنان همواره در نظر گرفته می شود ،با موفقیت و شکست همراه می
باشد و ارتباط نزدیکی به هم دارند ،که باید تالش شود تا روش موفق تری انتخاب گردد .در ادامه مباحث مطرح شده و یافته های
پژوهش به اکثر مواردی اشاره شد که از معیارهای کیفی و ذهنی بهره منده شده بودند و از معیارهای کمی و عینی اجتناب کرده و
دور گذاشته شده بود که خود این توجه به ارزیابی های ذهنی به تعصب و بروز خطاهای روانی افراد که مورد ارزیابی قرار گرفته اند
شده و انحرافات متعددی از قبیل خطاهای شبیه سازی ،هاله ای ،طلب قدرت یا ئدر مرکز قرار گرفتن ،نفوذ و تعصاب ،خصوصیات
فردی ،اشتباهات رایج در سخت گیری و آسان گیری و ...را در پی دارد .به طبع مالک هایی که برای ارزیابی کارکنان در نظر
گرفته می شود با توجه به پست و درجات شغلی و سطوح سازمانی متفاوت در نظر گرفته می شود و در ارزشیابی مدیران و
سرپرستان ب ر خالف کارکنان ،شاخص ها و مولفه هایی از قبیل ،مدیریت و رهبری ،برنامه ریزی و سازماندهی افراد ،تصمیم گیر،
نظارت و قضاوت صحیح در شرایط بحرانی ،ارتباط با کارکنان و دیگر مدیران و ابتکار عمل در ان پست سازمانی و آگاهی از مسائل
سیاسی و پست مدیریتی و مشارکت دادن کارکنان و دیگر افراد در تصمیم گیری های آن سازمان و استفاده بهینه از کارکنان خالق
و موفق در فرآیند کاری می باشد .چهار مولفه ،انگیزش ،آموزش ،محیط و ساختار ،شناسایی و تحلیل روابط بین مولفه های
شناسایی شده در سازمان جزء موارد اصلی مورد بحث و تفحص پژوهش حاضر می باشد که در این راستا در قالب چها فرضیه ارائه
شد و نتایج نشان دهنده افزایش بهره وری در سازمان با به کار گرفتن پاداش و مزایای کارکنان با ارزشیابی عملکرد باال مواجه می
شود و خالقیت ،نوآوری و ارتباط سازمانی قوی بین کارکنان و مدیران و رضایت مندی شغلی کارکنان با ایجاد فضای رقابتی و
ماندگاری با ارائه خدمات با کیفیت باال و در نهایت بهره وری موفق سازمان را به همراه داشت.
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اسحاقی ،سید حسین؛( ،)0047نوآوری ،بستر شکوفایی ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما ،قم :نشر دفتر عقل.
امناپور ،سعید؛ صفایی پور ،مسعود؛ عباس پور ،مریم؛( ،)00:0بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری
هندیجان ،فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس ،دوره  ،7شماره .50
ایمانی ،حسین؛ قلی پور ،آرین؛ آذر ،عادل؛ پورعزت ،علی اصغر؛( ،)00:4شناسایی مؤلفه های سیستم تأمین منابع ارتقاء
انسانی در راستای سالمت نظام اداری ،فصلنامه مدیریت دولتی ،دوره  ،00شماره  ،5صص .540 -520
برک پور ،ناصر؛( ،) 0040طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سازمان شهرداری ها و دهیاری های ایران ،ویژه نامه
مدیریت استراتژیک شهری  ،5ضمیمه ماهنامه شهرداری ها ،شماره ،55صص .77-14
تقوایی ،مسعود؛ صفرآبادی ،اعظم؛( ،)00:1نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه
موردی :شهر کرمانشاه ،مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال اول ،شماره .0
جعفری ،عبدالرضا( ،)0074کیفیت و نظام های کنترل ،ماهنامه تدبیر ،سال هشتم ،شماره  ،22صص .0: -54
جعفری اسکندری ،میثم؛ کشوری ،محمد رضا؛( ،)00:0کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده
ها به منظور ارزیابی عملکرد صدا و سیما ،فصلنامه علمی و پژوهشی ،مدیریت سازمان های دولتی ،دوره ، 8شماره ، 9صص
.4:-72
حبیبی ،داود؛ کسالیی ،افسانه؛ افتخاری یوسف آباد ،سیدجمشید؛ محمدی ،سیدهدایت؛( ،)00:7بازخوانی شاخص های
اثرگذار در رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری ،دو ماهنامه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم
مدیریت و توسعه ،سال سوم ،شماره(0پیاپی .05 -0 ،):
حسنی مقدم ،زهره( ،)0047بررسی رابطه جو و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش و بهره وری در مدیران مدارس شهرستان
سمنان ،پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران.
دانایی فرد ،حسن؛ امامی ،مجتبی؛( ،)0041راهبرد های پژوهش کیفی :تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد ،فصلنامه اندیشه
مدیریت ،شماره(0پیاپی  ،)5صص .1:-:7
رابینز ،استیفن پی؛( ،)0070مدیریت رفتار سازمانی ،جلد اول ،مترجمان :دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ،چاپ
اول ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
رضایی ،عماد؛ رستمی ،یزدان؛ فالح ،محبوبه؛ قدیمی گرجانی ،سمیرا؛( ،)00:0بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر
بهره وری نیروی انسانی(مطالعه موردی:شهرداری های استانکرمانشاه) ،کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ،تهران،
موسسه همایشگران مهر اشراق ،مرکز همایش های دانشگاه تهران.
رفیع پور ،سعید؛ داداش پور ،هاشم؛ رحمانی ،مریم؛ هادوی ،فرامرز؛( ،)004:ارزیابی اثر بخشی عملکرد شهرداری قاین از
دیدگاه شهروندان ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره  ،51صص .10-74
رجب صالحی ،حسین؛( ،)0040ساختار حکومت محلی مدیریت شهری و شهرداری ،برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مسایل
نظری و چالش های تجربی ،تهران :انتشارات سازمان شهرداری های کشور.
سلطانی ،ایرج؛( ،)0045راهکارهای تقویت خالقیت در سازمان ،ماهنامه تدبیر ،سال چهاردهم ،شماره  ،000صص .01-51
سادات موسوی ،مریم؛ حسینی ،سیدهادی؛ خسروبیگی بزچلویی ،رضا؛( ،)00:4ارزیابی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به
کارگیری مدیریت دانش محور در شهرداری سبزوار ،مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری ،سال پنجم ،شمارۀ  ،5پیاپی ،:
صص .501 -550
شوقی ،بهزاد؛ خوش قیام ،زهرا؛( .)00:0مدیریت دانش و یاردگیری سازمانی(مفاهیم ،تعاریف و نظریهها) .تهران :شمیم
دانش.
شریف زاده ،فتاح؛( ،)0075بهرهوری و جایگاه آن در ارزیابی عملیات سازمان ،مرکز آموزش مدیریت دولتی ،مجله مدیریت
دولتی ،شماره بیست و سوم.
فراهانی بورقانی ،سهیال؛ آبدارزاده ،پدرام؛ فتوت ،بنفشه؛( ،)00:2اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری ،پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ،دوره  ،1شماره .0
قبادی لموکی ،تحفه؛( ،)00:1سرمایه فکری و اثر بخشی مدیریت دانش ،همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبدکاووس.
کهربایی ،فاطمه؛( ،)00:0شناسایی عوامل تسهیل کننده استفاده از سرمایه فکری افراد در سازمان (مورد مطالعه :شعب بانک
ملی ایران در غرب شهر تهران) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :کرم اهلل دانش فرد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات.

.55
.50
.50

.52

.51
.57
.54

.01

31. Armstrong, M. 1993. A handbook of personnel management practice. 4th ed. London:
Kogan Page.

32. Carter Mcnamard, (2001), Strategic planning ( in nonprofit or for profit organizations),
http://www. Strategicplanning .com

33. DeCenzo, D.A., and Robbins, S. P. 1988. Personnel/ Human Resource Management. 3 rd
ed. London: Printice-Hall.

34. Davenport, T. and Prusak, L. (1998). "Working Knowledge: How Organizations Manage
What They Know", Boston: Harvard Business School Press.

35. Dalkir, K. (2005). "Knowledge Management in Theory and Practice", Elsevier
Butterworth-Heinemann., Burlington.

سال هفتم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد  ،1041جلد دو

.5:

متقی حامد ،علیرضا؛( ،)0040مهندسی مجدد ضرورتی اجتناب ناپذیر ،ماهنامه تدبیر ،شماره  ،000صص .10 -21
مهرگان ،محمدرضا؛ دهقان نیری ،محمود؛( ،)0044کاربرد منسجم  BSC-TOPSISبرای ارزیابی دانشکده های برتر
مدیریت دانشگاه های استان تهران ،مدیریت صنعتی ،شماره  ،5صص .014-020
مبینی دهکردی ،الهه؛ ابراهیمی ،مسیح؛( ،)00:2تحلیل نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده
بنیاد ،نشریه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،سال هشتم ،شماره(0شماره پیاپی،)52
صص.40-2:
موسوی ،محمد؛( ،)00:0طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت
امتیازی متوازن(مورد مطالعه :شهرداری مشهد) ،فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی ،سال سوم ،شماره  ،00صص -:7
.007
مقیمی ،محمد؛( ،)0044اداره امور حکومت های محلی ،مدیریت شوراها و شهرداری ها ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات سمت.
معینیان میاندوآب ،غزال؛ برنجی ،نسیم؛( ،)00:7بررسی تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نقش نهاد
شهرداری(مورد مطالعه :شهر تبریز) ،نشریه معماری شناسی ،سال دوم ،شماره  ،4صص .: -0
مقصودلو ،فرزانه؛( ،)00:1بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول افرین و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان
شهرداری منطقه  ،0پایان نامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :عبدالرحیم نوه ابراهیم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات.
نوروزی ،حسین؛ کاملی ،علیرضا؛ بیگی ،رویا؛ مهذبی ،مهدی؛( ،)00:0بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان
از طریق سرمایة اجتماعی(مورد مطالعه:کارکنان شهرداری مناطق پنج گانة شهر رشت) ،مدیریت سرمایه اجتماعی ،دوره،5
شماره ،0صص .020 -007
وردی نژاد ،فریدون؛ یمینی ،سارا؛( ،)0047مدل ارزیابی متوازن و عملکرد شهرداری تهران ،فصلنامه پژوهش های مدیریت
شهری ،شماره ،0صص .57-51
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