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چکـیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتارهای حامی تغییر در
شرکت گاز کرمان :تبیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده بوده است .جامعه آماری پژوهش
کلیه کارکنان شرکت گاز کرمان در سال  1033بوده که تعداد  261نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به صورت سرشماری
انتخاب شدند .ابزار گرداوری اطالعات براساس پرسشنامه آلفس و همکاران ( )2312و شامل  03پرسش بوده است .روایی
محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید .هم چنین جهت بررسی روایی سازه از سه شاخص پایایی
مرکب ،متوسط واریانس استخراج شده و بار عاملی استفاده و جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد از ضریب آلفای
کرونباخ با استفاده از نرم افزار  ،SPSSکه بیش تر از  3.0محاسبه گردید ،استفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار
 LISRELنشان داد که  -1توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت -2 ،کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر
سازمانی -0 ،توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده -0 ،حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با
تغییر سازمانی -5 ،سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارند و همچنین؛  -6کیفیت تاثیر مثبت در
رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی -0 ،حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان
سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی -8 ،سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار
های حامی تغییر ننقش واسطه دارند.

واژگـان کلـیدی :توان سیستم منابع انسانی ،سازگاری ،تغییر سازمانی ،رفتار حامی تغییر ،کیفیت تاثیر مثبت

 -1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول)shahriaripnu@pnu.ac.ir ،
 -2استادیار گروه مهندسی کشاورزی ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،کرمان ،ایران

1

 -1مقدمه
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با توجه به تغییر و تحوالت عصر حاضر و با ورود سازمانها به اقتصاد دانش محور ،امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین
عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب میشود .از این رو نیروی انسانی متعهد به
اهداف و ارزشهای سازمان ،نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان به سازمان دیگر ،بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای
بسیاری از سازمانها تلقی می گردد .محققان منشأ اصلی مزیت رقابتی برای سازمانها را فداکاری ،کیفیت ،تعهد و توانایی نیروی کار
برشمرد.؛ چراکه نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف سازمان ،حاضر است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت نموده و
درنتیجه موجبات اثربخشی سازمانی را فراهم کند .از آنجا که مدیریت منابع انسانی ،مدیریت و اداره پایدار با ارزشترین دارائی
سازمان ،یعنی منابع انسانی است که به اتفاق هم سازمان را در تحقق اهدافش یاری میکنند و هدف آن تأمین منابع انسانی ،حفظ
آن در سازمان و هدایتشان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می باشد .مطالعات زیادی به ارتباط اقدامات مدیریت منابع
انسانی و خروجیهایی که از آن طریق برای سازمان ایجاد می گردد از جمله عملکرد سازمانی و محیط اخالقی در سازمان و ...توجه
نموده اند (مظفرنیا .)1028 ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و
رفتارهای حامی تغییر در شرکت گاز کرمان:تبیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده بوده است ،که در
کل اهداف زیر دنبال شده است:
 .1تعیین تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت
 .2تعیین تاثیر کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی
 .0تعیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی
 .0تعیین تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده.
 .5تعیین تاثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی.
 .6تعیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی
 .0تعیین تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر.
 .8تعیین نقش میانجی سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر
 .2تعیین نقش میانجی سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر.

 -2بیان مساله
مطالعات نشان داده اند که منابع انسانی نقش مهمی در مدیریت محتوا و اجرای تغییر دارد(آلفس 1و همکاران .) 2313 ،مورد
اول شامل تغییر در روش های منابع انسانی برای تقویت واکنش های مثبت کارمندان نسبت به تغییر است ،در حالی که مورد دوم
مربوط به فعالیت های منابع انسانی با هدف ایجاد حمایت از کارمندان در طول مراحل مختلف تغییر.اگرچه این مجموعه تحقیق
برای درک چگونگی کمک به منابع انسانی در ایجاد تغییرات سازمانی راهی طوالنی را در اختیار ما قرار داده است ،اما یکی از جنبه
هایی که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است ،نقش منابع انسانی در مدیریت زمینه تغییر است ،یعنی شرایط داخلی یا خارجی که
تأثیر اثربخشی را تغییر می دهند(هرولد 2و همکاران 2310 ،؛ رافرتی و رستوبوگ )2310 ،0مطالعات اخیر نشان می دهد که ،جدا از
تغییر در محتوای تغییر و اجرای آن ،زمینه تغییر یک عامل اصلی تأثیرگذار بر واکنش کارکنان نسبت به تغییر است و بنابراین یک
تعیین ؛ کننده مهم است که بر اینکه آیا برنامه های تغییر می تواند تأثیر بگذارد با موفقیت به اتمام برسد(چوی 2311 ،0رافرتی و
رستوبوگ  .)2310از این رو ،درک راه هایی که ،منابع انسانی از طریق آنها زمینه ای برای تغییر هماهنگی فراهم می کند برای
دانشمندان و متخصصان اهمیت دارد .با الگوبرداری از تئوری قدرت سیستم منابع انسانی بوون و استروف ،)2330( 5این پژوهش در
مورد سیستمهای منابع انسانی قوی و تغییر سازمانی با بررسی میزان ادراک کارکنان از قدرت سیستم منابع انسا  ،به عنوان یکی از
شاخصهای زمینه تغییر ،کنار آمدن با تغییر ،و رفتار حمایت کننده از تغییر می باشد .عالوه بر این ،ما دو مکانیسم واسطه ای را
بررسی می کنیم که از طریق آن درک سیستم منابع انسانی قوی باعث می شود کارکنان با تغییرات کنار بیایند و رفتار حمایتی از
تغییرات را نشان دهند .کارکنان یک سازمان همیشه براساس میزان ارزشی که سازمان برای آنها و ایجاد رفاه ،آسایش و امنیتشان
قائل است ،اعتقاد و عالقة خاصی به سازمان پیدا میکنند .این اعتقاد حمایت سازمانی ادراک شده نام دارد (نوروزی سیدحسینی،
 .)88 :1021آیزنبرگر و همکاران (  )1286بر این باورند که در مفهوم سازیهای صورت گرفته در مورد تعهد سازمانی به دلبستگی
ادراک شده سازمان به کارکنان نیز باید توجه شود ،این محققان این نوع تعهد را تحت عنوان حمایت سازمانی ادراک شده معرفی
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کردند (گل پرور و همکاران .)002 : 1088 ،در حال حاضر حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان چارچوب توضیحی مهمی برای
درک رابطة بین کارکنان و سازمان به کار برده می شود و سازمانها را نباید صرفاً ابزار ارائة خدمات یا تولید کاالها فرض کرد و باید
توجه داشت که تعداد زیادی از افراد ،بخش عمد ه ای از عمر خود را در آنها سپری می کنند؛ به همین لحاظ سازمانها تأثیر
چشمگیری بر رفتار کارکنان خود دارند .و حمایت سازمانی ادرا ک شده ،نتیجه نوع رابطة بین کارکنان و سازمان می باشد .در
عصری که سازمانها و محیطهای کاری هر روز با چالشها و فشارهای زیادی روبرو هستند و کارکنان این سازمانها بار کاری فراوانی
را تحمل و با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند ،حمایت سازمانی شاید مرهم مناسبی برای این چالشها و مشکالت باشد .یکی از
مشکالتی که در حال حاظر مدیران سازمانها با آن روبرو هستند حفظ کارکنان کلیدی و متخصص است با افزایش حمایت سازمانی
نه تنها تعهد سازمانی باال می رود بلکه نیت ترک سازمان نیز به شدت کاهش می یابد(حریری و همکاران .)028 : 1022 ،بنابراین،
دفاع از رفتار کارکنان به عنوان یکی از رفتارهای موثر حمایتی تغییر برای مدیریت موفق تغییر سازمانی در نظر گرفته می شود.

 -1-2تغییر و سازگاری با تغییر سازمانی

 -2-2رفتار های حامی تغییر
در عمل ،ایجاد تغییر در سازمان موجب ایجاد ترس ،شک ،عدم اطمینان و تعارض و همچنین بروز نگرانی در افراد و ایجاد
تردید نسبت به نتایج حاصل از آن خواهد شد .این به نوبه خود باعث میشود افراد نوعی تمایل و گرایش نسبت به مقاومت در برابر
تغییر و جلوگیری از بروز آن پیدا نمایند .در این راستا حمایت رفتاری از تغییرات سازمانی نقش کلیدی در پیاده سازی موفقیت آمیز
تغییرات در سازمانها ایفا خواهد نمود .الو و وودمن ( ،)1225دریافتند که کارکنان برنامه های تغییر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار می دهند تا هم علل و ضرورت اجرای این برنامه ها را دریابند و هم به پیش بینی نتایج حاصل از آن بپردازند .کارکنان سازمان
تغییرات را به شیوه های گوناگونی تفسیر می نمایند .1 .سودمند،که برای سازمان و همچنین کارکنان منفعت و رضایت به همراه
دارد؛  .2بی اهمیت ،زمانی که اعضا حتی نمیتوانند تغییر را تشخیص دهند؛  .0زیان آور ،که میتواند باعث ایجاد آزار ،استرس و
چالش های نامطلوب برای کارکنان شده و منجر به تغییر رویه ها ،سنتها و روابط معمول گردد (الم و گوردون .)2313 ،حمایت
رفتاری از تغییر اشاره به رفتارهایی دارد که با اهداف تغییر متناسب و هم راستا هستند .پس منظور از رفتارهای حامی تغییر ،همان
رفتار و اقدامات کارکنان در جهت حمایت از تغییرات در سازمان می باشد (آلفس و همکاران.)2312 ،
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تمام سازمانها برای دستیابی به دو هدف ،یعنی بقا و توسعه ،به تغییر و تحول در ساختار ،فناوری ،نیروی انسانی و وظایف خود
اقدام می کنند .اگر سازمانی بخواهد در این محیط پیچیده و ناپایدار باقی بماند و بتواند در این محیط رقابتی رشد و توسعه در جنبه
های مختلف داشته باشد ،ضرورت دارد که نسبت به تغییر و تحول حساسیت بیشتری نشان دهد .تغییر شامل رها کردن شیوه های
کنونی انجام کارها و بکارگیری روش جدید انجام کار می باشد .تغییر سازمانی به معنای ایجاد یک تغییر برنامه ریزی شده در
ساختار رسمی ،سیستمها ،فرایندها و یا دامنه محصوالت یا بازار به منظور دستیابی به یک یا چند هدف سازمانی است (هندریکسون
و گرای .)2312 ،1جهت ایجاد تغییر در سازمان ،الزم است که مقدمه آن فراهم شود که همان ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان
است تا بتوانند خود را با تغییرات سازگار و همتهنگ کنند .مک دانلد ( )1285میگوید« :وقتی می گوئیم فردی سازگار است که
پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر میکند ،آموخته باشد و به طریق قابل قبول اعضای جامعه خود ،رفتار کند تا نیازهای
او ارضا شوند(فنونی .)1020 ،پس ،سازگاری با تغییر سازمانی به نوعی یک ابتکار استراتژیک است که تقریبا بر عملیات و عملکرد
سازمان تاثیر می گذارد (آرزمجو.)1020 ،

 -3-2توان سیستم منابع انسانی
توان سیستم منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد ،به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی
دست یابند ،حتی زمانی که تغییر ،نیاز به کسب مهارتهای جدید ،تقبل مسئولیتهای جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد
(آلفس و همکاران )2312 ،که شامل تمرینات منابع انسانی برای ایجاد و بهبود رضایت شغلی ،ایجاد زمینه توانمندسازی نیروی
انسانی جهت توسعه دانش و مهارت ،توافق مدیران جهت اجرای سیاستهای مربوط به منابع انسانی و اطالع رسانی دقیق این
سیاستها به نیروی انسانی.

1 Hendrickson & Gray
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 -4-2کیفیت تاثیر مثبت
کیفیت تاثیر مثبت ،به معنای دستیابی به استانداردهای از پیش تعیین شده است (آلفس و همکاران .)2312 ،مانند؛ مشارکت
مدیریت ارشد در بررس ها و ارزیابیهای بهبود کیفیت ،ایجاد انسجام بین برنامه ریزی کیفیت و برنامه ریزی کلی کسب و کار و
اینکه اهداف کیفیت ،نشان دهنده نیازمند های مشتری و سطح عملکرد رقابتی باشد.

 -5-2حمایت سازمانی ادارک شده
حمایت سازمانی ادراک شده ،به عنوان یک باور کلی کارمند از میزانی تعریف میشود که سازمان به آن مقدار به نقش و سهم
کارمند ارزش میدهد و به رفاه آنها اهمیت میدهد (آلفس و همکاران .)2312 ،آیزنبرگر و همکارانش حمایت سازمانی ادراک شده
را متأثر از سیاستهایی میدانند که سالمتی و شادابی ،احساس موفقیت ،حس مشارکت مثبت و دستیابی به اهداف سازمان را ترویج
می دهد که عواملی چون انصاف و مساوات ،حمایت سرپرست ،پاداشهای سازمانی و زمینه های شغلی بر آن موثر است (رضایی راد
و همکاران .)1021 ،اگرچه تحقیقات به بررسی نقطه قوت سیستم منابع انسانی به عنوان تسهیل کننده کارکنان برای فائق امدن
به تغییر پرداخته اند و اشاره به این ارتباط دارد که سیستم منابع انسانی قوی ارتباط مثبتی با طرزنگرشها و رفتارهای مثبت مثل
رفتار فی البداهه به عنوان واکنش به شرایط پیش بینی نشده ،رفتارشهروندی و کمک همکاران دارد و ارتباط منفی با عواطف منفی
و خستگی عاطفی دارد .از اینرو دلیلی برای اعتقاد به سیستم منابع انسانی برای کمک به کارکنان جهت فائق آمدن بر تغییر وجود
دارد .در ادامه در جدول  1به برخی از تحقیقات پیشین اشاره شده است و در ادامه فرضیات تحقیق بیان شده است.
جدول  -1پیشینه تحقیق
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سال

محققین

1028

داداش زاده و گودرزی

1020

واعظی و همکاران

1025

دوستار و همکاران

1022

عسگری و همکاران

2323

نظم االسالم و
همکاران1

2312

آلفس و همکاران

2312

دیاه

آسترینی2

نتایج
تغییرات سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد به طوری که چهار مولفه
مشارکت ،فرهنگ انطباق پذیری ،فرهنگ ماموریتی وقابلیت سازگاری برفرسودگی شغلی تاثیر منفی و
معنی داری داری دارند.
اجر ای قرارداد روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت دارد .همچنین مشخص شد که
تمام ابعاد اجرای قرارداد روان شناختی که عبارت است از :توسعه مسیر شغلی ،محتوای شغلی و پاداش
شغلی ،تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اجرای قرارداد روان شناختی ازطریق
متغیر میانجی حمایت سازمانی درک شده تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
رهبری تحول آفرین با میانجی گری هوش سیاسی بر روی تغییرات سازمانی تاثیرگذار است .افزایش
درک هوش سیاسی رهبران ،موفقیت سازمانی را افزایش ،اضطراب را کاهش و روابط خارجی سازمان
را بهبود می بخشد.
متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و قوی دارد و حمایت
سازمانی ادراک شده می تواند متغیر تاثیرگذاری بر عملکرد شغلی و مولفه های آن باشد.
رهبری تحول آفرین به طور قابل توجهی بر اعتماد کارکنان به رهبری و دفاع از رفتار در طول تغییر
سازمانی تاثیر می گذارد .همچنین ،این مطالعه اثر واسطه ای اعتماد به رهبری را در رابطه بین رهبری
تحول آفرین و رفتار حامی کارکنان در طول تغییر سازمانی را آشکار می سازد.
مقابله با تغییر سازمانی به طور مثبتی با رفتار تغییر حمایتی کارکنان مرتبط است .این مطالعه مهم است
زیرا وظیفه نقش منابع انسانی را به عنوان عامل تغییر گسترش می دهد و بینش ارزشمندی را در مورد
چگونگی تاثیر مثبت منابع انسانی بر نتایج کارکنان در طول تغییر سازمانی فراهم می کند.
تاثیر رهبری خادم بر رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی دار بود.همچنین گزارش شد که حمایت
سازمانی ادراک شده نیز اثرات رهبری خادم بر رفتار شهروندی سازمانی را به طور معنی داری تعدیل
کرد .عالوه بر این ،به طور غیر منتظره گزارش شده است که اعتماد رهبر تأثیر رهبری خادم را بر رفتار
شهروندی سازمانی واسطه نمی کند.

 -3فرضیه های تحقیق
.1
.2
.0
.0
.5
.6
.0

توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت تاثیر دارد.
کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه دارد.
توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده تاثیر دارد.
حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه دارد.
سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارد.
1 Nazmul Islam
2 Diah astrini
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.8
.2

سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.
سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.

 -4روش شناسی تحقیق

دراین تحقیق برای تجزیه وتحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ،از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی و نرم
افزارهای  SPSSو  Lisrelاستفاده شده است.

 -5یافته های تحقیق
از شاخصهای آمار توصیفی برای بررسی ویژگیهای دموگرافیک پاسخدهندگان استفاده شده است .فراوانی پاسخدهندگان
براساس جنسیت ،تاهل ،سن ،تحصیالت ،سابقه کار و درآمد بررسی قرار گرفته است که در جداول  0آورده شده است.
جدول  -3توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت

جنسیت
مرد
زن
کل

فراوانی
106
85
261

درصد
60.00
02.50
133.33

جدول  -5فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن

سن
کمتر از  03سال
 03تا  02سال
 03تا  02سال
بیش از  53سال
کل

فراوانی
58
80
20
26
261

درصد
22.22
02.18
05.60
2.26
133.33
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این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش ،همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه
کارکنان شرکت گاز کرمان که تعداد آنها به  261نفر بالغ گردیده است که بدلیل محدودیت جامعه آماری تمامی کارکنان به تعداد
 261به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند .در تحقیق حاضر برای شناسایی روابط میان متغیرهای مدنظر ،تحقیقات
کتابخانهای و مقاالت فراوانی مورد مطالعه قرار گرفته است .در این پژوهش متغیرهای تحقیق توانش سیستم های منابع انسانی،
حمایت سازمانی ادراک شده ،سازگاری با تغییر سازمانی ،رفتار های حامی تغییر و کیفیت تاثیر مثبت می باشد .برای جمع آوری
اطالعات نیز ،ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه آلفس و همکاران ( ،)2312بوده است .این پرسشنامه شامل مولفه های سیستم های
منابع انسانی ،حمایت سازمانی ادراک شده ،سازگاری با تغییر سازمانی ،رفتار های حامی تغییر و کیفیت تاثیر مثبت بوده است .این
پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  5درجه ای بوده است.
جدول  -2مقادیر آلفای کرونباخ
در بررسی کیفی روایی محتوا از  5نفر از متخصصین و استاد
راهنما درخواست شد پس از مطالعه دقیق ابزار ،دیدگاههای اصالحی
میانگین
ابعاد اصلی
خود را به صورت کتبی ارائه نمایند .همچنین تاکید شد که در ارزیابی
3.806
توانایی سیستم منابع انسانی
کیفی روایی محتوا ،موارد رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب،
3.021
حمایت سازمانی ادراک شده
اهمیت سواالت ،قرارگیری سواالت در جای مناسب خود ،زمان تکمیل
3.000
سازگاری با تغییر سازمانی
ابزار طراحی شده را مدنظر قرار دهند .پس از جمعآوری نظرات
3.830
رفتارهای حامی تغییر
متخصصین ،تغییرات الزم در ابزار مورد توجه قرار گرفت .پایایی
3.058
کیفیت تاثیر مثبت
پرسشنامه نیز بر اساس آلفای کرونباخ مورد تائید واقع شد که در جدول
3.860
کل
 2آورده شده است.

جدول  -4فراوانی پاسخ دهندگان براساس تاهل

تاهل
مجرد
متاهل
کل

فراوانی
52
232
261

درصد
12.22
83.38
133.33

جدول  -6فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیالت

تحصیالت
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
کل

فراوانی
25
100
62
20
261

درصد
2.58
50.02
26.00
2.23
133.33
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جدول  -7فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کار

سابقه کاری
کمتر از  5سال
 6تا  13سال
 11تا  15سال
 16تا  23سال
بیش از  23سال
کل

درصد
16.32
25.60
06.03
15.01
6.10
133.33

فراوانی
02
60
25
01
16
261

جدول  -8فراوانی پاسخ دهندگان براساس درآمد

میزان درامد
 2تا  0میلیون
 0تا  0میلیون
بیش از  0میلیون
کل

فراوانی
65
100
52
261

درصد
20.23
52.02
22.61
133.33

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین ،میانه و مد) و پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار،
واریانس و دامنه تغییرات) مطابق جدول  2استفاده شده است.
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متغیرها
توانایی سیستم منابع انسانی
حمایت سازمانی ادراک شده
سازگاری با تغییر سازمانی
رفتارهای حامی تغییر
کیفیت تاثیر مثبت

تعداد
261
261
261
261
261

جدول  -9تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف معیار واریانس
مد
میانگین میانه
3.080
3.625
0.333 0.333 0.080
3.056
3.605
0.633 0.633 0.508
3.650
3.813
0.333 0.053 0.600
3.681
3.825
0.333 0.660 0.521
3.500
3.063
0.333 0.333 0.058

دامنه تغییرات
0.501
0.633
0.333
0.333
0.000

کمینه
1.022
1.033
1.333
1.333
1.660

بیشینه
5.333
5.333
5.333
5.333
5.333

در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 1برای آزمون نرمال بودن دادهها استفاده شده است .نتایج آزمون نرمال بوده
دادهها در جدول ارائه شده است.
جدول  -11آزمون نرمال بودن دادهها

توانایی سیستم منابع انسانی
N

میانگین
انحراف معیار
آماره ks
معناداری

261
0.080
3.625
1.261
3.165

براساس نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف در تمامی موارد مقدارمعناداری
بزرگتر از سطح خطا ( )3/35بدست آمده
است .بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر
وجود ندارد و توزیع دادهها نرمال است.
مقیاس متغیرهای تحقیق شامل  5متغیر
پنهان و  03متغیر قابل مشاهده می باشد و
بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری
بزرگتر از  3/0دارد که نشان میدهد
همبستگی بین متغیرهای پنهان (ابعاد هر
یک از سازههای اصلی) با متغیرهای قابل
مشاهده قابل قبول است .پس از اینکه
همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید
آزمون معناداری صورت گیرد .جهت بررسی

حمایت سازمانی
ادراک شده
261
0.508
3.605
3.203
3.101

سازگاری با تغییر
سازمانی
261
0.600
3.813
2.200
3.162

رفتارهای حامی
تغییر
261
0.521
3.825
2.220
3.120

کیفیت تاثیر
مثبت
261
0.058
3.063
1.220
3.320

نمودار  -11بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای تحقیق
1 Kolmogorov-Smirnov

6

معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره t-
 valueاستفاده میشود .براساس نتایج
شاخصهای سنجش هر یک از مقیاسهای
مورد استفاده در سطح اطمینان  %5مقدار
آماره  t-valueبزرگتر از  1/26میباشد که
نشان میدهد همبستگیهای مشاهده شده
معنادار است.
بعد از تائید ساختار عاملی سازههای
پژوهش ،جهت بررسی روابط میان متغیرها از
مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده
است که در نمودارهای  10و  10نشان داده
شده است.

تحقیق
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نمودار  -12مقدار آماره ( tمعناداری) تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای

نمودار  -13بارعاملی استاندارد آزمون فرضیههای تحقیق

نمودار  -14آماره  t-valueآزمون فرضیههای تحقیق

7

فرضیه اول  :توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت  3/00بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  6/02بدست آمده است که
از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25توان سیستم منابع انسانی بر
کیفیت تاثیر مثبت تاثیر دارد.
جدول  -11تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت

تاثیر
توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت

آماره t
6/02

بارعاملی
3/00

فرضیه دوم  :کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی  3/60بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  0/28بدست
آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25کیفیت تاثیر
مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
جدول  -12تاثیر کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی

تاثیر
کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی

آماره t
0/28

بارعاملی
3/60
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فرضیه سوم  :کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه دارد.
قدرت تاثیر متغیر کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی  3/53بدست آمده
است .مقدار معناداری نیز  6/28بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.
بنابراین با اطمینان  %25سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتارهای حامی تغییر تاثیر دارد.
جدول  -13تاثیر کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

تاثیر
کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

بارعاملی
3/53

آماره t

6/28

فرضیه چهارم  :توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده  3/00بدست آمده است .مقدار معناداری نیز 5/81
بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25توان
سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده تاثیر دارد.
جدول  -14تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده

تاثیر
توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده

بارعاملی
3/00

آماره t

5/81

فرضیه پنجم  :حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی  3/08بدست آمده است .مقدار معناداری نیز 5/61
بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25حمایت
سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
جدول  -15تاثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی

تاثیر
حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی

بارعاملی
3/08

آماره t

5/61

فرضیه ششم  :حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه
دارد.
قدرت تاثیر متغیر حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی 3/60
بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  2/06بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده
8

معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر
سازمانی نقش واسطه دارد.
جدول  -16تاثیر حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

بارعاملی
3/60

تاثیر
حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

آماره t

2/06

فرضیه هفتم  :سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر  3/60بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  8/28بدست
آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25سازگاری با تغییر
سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارد.
جدول  -17تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر

تاثیر
سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر

آماره t

بارعاملی
3/60

8/28

جدول  -18تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر

تاثیر
سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر

آماره t

بارعاملی
3/03

0/06

فرضیه نهم  :سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.
قدرت تاثیر متغیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش 3/63
بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  8/08بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده
معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر
نقش واسطه دارد.
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فرضیه هشتم  :سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.
قدرت تاثیر متغیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر  3/03بدست آمده است.
مقدار معناداری نیز  0/06بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین
با اطمینان  %25سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.

جدول  -19تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش

تاثیر
سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش

بار عاملی
3/63

آماره t

8/08

 -6نتیجه گیری
در جوامع امروزی شرکت های خدماتی از ارکان اصلی پیشرفت ،حرکت رو به جلو و جهانی شدن هر شهر به شمار میروند.
شرکت های خدماتی مطابق با ماموریت تعریف شده در استراتژیشان ،در راستای نوآوری و توسعه خدمات فعالیت میکنند .بنابراین
آنچه بقا و تداوم فعالیتهای این شرکت ها را تضمین میکند ارایه خدمات در شکلی به روز شده ،مطمئن و متناسب است تا بتوانند
با بر آوردن انتظارات و خواسته های مشتریان ،رضایت آنان را موجب شوند و در کسب یا حفظ مزیت رقابتی موفق عمل نمایند.
پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتار های حامی تغییر در شرکت
گاز کرمان:تبیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده تدوین شد.
فرضیههای پژوهش با استفاده از روش معادالت ساختاری به وسیله نرمافزار  LISRELمورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به
آزمونه ای انجام شده ،ضرایب مسیر مدل مفهومی بدست آمد و با استفاده از آزمون تی ،ضرایب بدست آمده و همچنین فرضیههای
مدل مورد تایید قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای نظم االسالم و همکاران ( ،)2323آلفس و همکاران ( ،)2312داداش زاده و گودرزی (،)1028
واعظی و همکاران ( ،)1020دوستار و همکاران ( ،)1025همسو بوده است .نتایج پژوهش نظم االسالم و همکاران ( )2323نشان
می دهد که رهبری تحول آفرین به طور قابل توجهی بر اعتماد کارکنان به رهبری و دفاع از رفتار در طول تغییر سازمانی تاثیر می
گذارد .همچنین ،این مطالعه اثر واسطه ای اعتماد به رهبری را در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار حامی کارکنان در طول
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تغییر سازمانی را آشکار می سازد .نتایج پژوهش کریستین آلفیس و همکاران ( )2312نشان داد که ادراک کارکنان از قدرت سیستم
منابع انسانی به طور مثبت با توانایی آنها برای مقابله با تغییر سازمانی مرتبط است و این رابطه به طور همزمان توسط عواطف
مثبت حالت و حمایت سازمانی درک شده میانجی گری می شود .عالوه بر این ،یافته های ما نشان داد که مقابله با تغییر سازمانی
به طور مثبتی با رفتار تغییر حمایتی کارکنان مرتبط است .این مطالعه مهم است زیرا وظیفه نقش منابع انسانی را به عنوان عامل
تغییر گسترش می دهد و بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی تاثیر مثبت منابع انسانی بر نتایج کارکنان در طول تغییر سازمانی
فراهم می کند .نتایج پژوهش داداش زاده و گودرزی ( )1028نشان میدهد تغییرات سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی تاثیر مثبت
و معنی داری دارد به طوری که چهار مولفه مشارکت ،فرهنگ انطباق پذیری ،فرهنگ ماموریتی وقابلیت سازگاری برفرسودگی
شغلی تاثیر منفی و معنی داری داری دارند .نتایج پژوهش واعظی و همکاران ( )1020نشان می دهد که اجرای قرارداد روان
شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت دارد .همچنین مشخص شد که تمام ابعاد اجرای قرارداد روان شناختی که عبارت
است از :توسعه مسیر شغلی ،محتوای شغلی و پاداش شغلی ،تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اجرای
قرارداد روان شناختی ازطریق متغیر میانجی حمایت سازمانی درک شده تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
نتایج پژوهش دوستار و همکاران ( )1025نشان داد که رهبری تحول آفرین با میانجی گری هوش سیاسی بر روی تغییرات
سازمانی تاثیرگذار است .افزایش درک هوش سیاسی رهبران ،موفقیت سازمانی را افزایش ،اضطراب را کاهش و روابط خارجی
سازمان را بهبود می بخشد .نتایج پژوهش عسگری و همکاران ( )1022نشان می دهد که متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با
عملکرد شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و قوی دارد و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند متغیر تاثیرگذاری بر عملکرد شغلی
و مولفه های آن باشد .نتایج ضرایب مسیر مدل نشان دادند که فرضیات تحقیق تائید شده است.

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

 -7پیشنهادات
 -1-7پیشنهادهای کاربردی
با توجه به تایید فرضیه اول تا سوم پیشنهاد می گردد که:
 مدیران شرکت گاز کرمان زمینه های بروز بی تفاوتی درکارکنان را کاهش داده و با شناسایی و به کاربستن راهکارهایمناسب و اثربخش ،زمینه را برای کسب حمایت کامل و بی دریغ کارکنان از تغییرات سازمانی فراهم نمایند.
 مدیران شرکت گاز کرمان باید فرصت به نمایش گذاشتن تواناییها و قابلیتهای انجام وظایف و همچنین بروز خالقیت رابرای کارکنان فراهم سازند و سعی نمایند با طراحی دوره های آموزشی کارآمد ،نقاط ضعف کارکنان را برای انجام امور
و بر عهده گرفتن مسئولیتها برطرف نمایند.
 ضمن طراحی دوره های آموزشی بر اساس نیاز آموزشی کارکنان ،تاثیرگذاری این دوره ها بر ارتقاء توانمندی آنان بهطور دائم مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به تأیید فرضیه سوم تا ششم پیشنهاد میگردد که:
 در شرکت گاز کرمان سیاستهای منابع انسانی به وضوح به کارکنان اطالع داده شود. مدیران شرکت گاز کرمان رویکرد مشابهی را برای مدیریت کارکنان اتخاذ کنند. مدیران شرکت گاز کرمان به کارکنان اعتماد کنند و کارهای مهم و متنوعی به آنان واگذار نمایند .همچنین از طریقبرخی راهکارها نظیر شایسته ساالری ،چرخش شغلی ،غنی سازی مشاغل و ،...منجر به افزایش این احساس در
کارکنان شوند.
با توجه به تأیید فرضیه هفتم تا نهم پیشنهاد میگردد که:
 شرایط حاکم در شرکت گاز کرمان به گونه ای باشد که کارکنان احساس کنند که سازمان کارکنان خود را در هرشرایطی مساعدت و حمایت می کند.
 مدیر هر بخشی در شرکت گاز کرمان به کارکنان در کار آزادی عمل دهد و از کارکنان در مقابل تصمیماتشان حمایتکنند.
 شرکت گاز کرمان از تمامی ویژگیهای خوب کارکنان حمایت کند و سازمان سعی در تقویت این ویژگیها داشته باشد. فضای حاکم در شرکت گاز کرمان به گونه ای باشد که این باور را در کارکنان پرورش دهد که آنها می توانند به خوبیاکثر کارها را انجام دهند.

 -2-7پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
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بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتارهای حامی تغییر در شرکت گاز کرمان:
تبیین نقش میانجی رضایت شغلی.

-

-

-

انجام تحقیق حاضر در جوامع دیگر با برند مشابه و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج ارائه شده.
اجرای پژوهش در سطح کشوری و به صورت مقایسهای در شهرهای مختلف به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای
پژوهش به صورت مقایسهای و رتبه بندی.
به پژوهشگران پیشنهاد می شود این متغیرها را در سایر سازمانها و صنایعی که شرایط شغلی و اجتماعی متفاوتی دارند،
بررسی کنند تا با شناخت این عوامل دیدی جامع و کاربردی به پژوهشگران و مدیران ارائه شود تا آنها بتوانند با آگاهی
الزم برنامه ها و طرحهای مناسب برای تقویت کیفیت و عملکرد سازمانها و صنایع گوناگون طراحی کنند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از روشهای غیرحضوری مانند پست بی نام برای پخش پرسشنامه استفاده گردد تا از
این طریق افراد با آرامش کامل و بدون ترس از اینکه اطالعات شخصی و محرمانه آنها افشا شود به طور کامال واقع
بینانه به سواالت پاسخ دهند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از ابزارهای دیگر مانند مصاحبه نیز استفاده گردد.

 -8محدودیتهای پژوهش:
-

منابع
 .1آرزمجو هانیه" ،)1020( ،الگوی جامع پذیرش تغییرات سازمانی" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دانشکده مدیریت و حسابداری.
 .2حریری نجال ،روتن سیده زهرا ،جان محمدی مریم" ،)1022( ،سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و بی تفاوتی
سازمانی در کتابداران (مطالعه موردی :کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم ،تحقیقات فناوری مستقر
در شهر تهران )" ،تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی.
 .0داداش زاده یوسف ،گودرزی مرتضی" ،)1028( ،بررسی تاثیر تغییرات سازمانی بر فرسودگی شغلی با میانجی گری حمایت
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سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی
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چکـیده
سرمایهی اجتماعی یکی از انواع مهم سرمایه در دهههای اخیر شناخته شده است .امروزه سرمایهی اجتماعی به ساختار و
کیفیت روابط اجتماعی بین افراد میپردازد و افزایش آن میتواند موجب کاهش جدی هزینههای اداره یک جامعه و حرکت
رو به جلو برای توسعه گردد .مطالعات انجام شده حاکی از لزوم توجه به سرمایهی اجتماعی در دستیابی به توسعهی پایدار
و از جمله توسعهی پایدار روستایی میباشد .چرا که در ارتباط با توسعهی مناطق روستایی ،سرمایهی اجتماعی ابزاری قوی
برای ارتقاء درآمد ،کاهش فقر ،مدیریت پایدار منابع ،ارتقاء انگیزش ،مشارکت فعال در تصمیمگیری ،ارتقا شاخصهای
سالمت ،توانمندسازی و  ...محسوب میشود .در واقع سرمایهی اجتماعی بر توانایی جمعیت روستایی برای سازمان یافتن و
توسعهیافتگی اثر میگذارد .مقاله حاضر که به روش مروری و با استناد از منابع کتابخانهای و الکترونیکی تدوین شده ،به
بررسی مفاهیم سرمایهی اجتماعی و نقش بر توسعه پایدار روستایی پرداخته و در پایان راهکارهایی جهت تقویت سرمایه
اجتماعی در روستاها ارائه نموده است.

واژگـان کلـیدی :سرمایهی اجتماعی ،توسعه پایدار ،توسعهی پایدار روستایی ،مشارکت

 -1استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان( ،نویسنده مسئول)
b.khosravipour@gmail.com , khosravipour@asnrukh.ac.ir
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع شوشتر،
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نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی و
پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،نابرابری فزاینده ،رشد سریع جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت و حاشیهنشینی
شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است (احمدی و سجادی .)1331،آنچه امروزه در
مورد توسعهی مناطق روستایی مطرح است ،توسعه پایدار روستایی است .توسعهای که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند بدون
آنکه توانهای محیطی و زیستی نسلهای آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد .مفهوم توسعه پایدار از دیدگاههای
مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و نهادهای بسیاری کوشیده اند از آن به عنوان راهبردی مناسب جهت مقابله با چالش هایی نظیر
افزایش جمعیت ،تخریب زیست محیطی ،محدودیت منابع ،نابرابری اجتماعی -اقتصادی ،بیکاری ،فقر و ناهنجاری های اجتماعی
استفاده کنند (شایان و همکاران .)1335 ،بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی باید روستاها را درپلهی نخست مورد توجه
قرار داد .زیرا اوال ،جامعه روستایی بخش اعظمی از بافت هر جامعه را در بر دارند ،ثانیا ،علیرغم وجود اعتماد و انسجام درون گروهی
جامعه روستایی ،اعتماد برون گروهی ،در بین آنان بسیار پایین است و این امر مانع از تسریع روند توسعه در این جوامع خواهد شد .با
این حال تحقق توسعه کشورها مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعاالنه مردم و مشارکت آنان در مراحل مختلف در
فرایند توسعه در جوامع محلی و ملی است که تحقق این مهم تا حدود خیلی زیادی منوط به تقویت سرمایهی اجتماعی در مناطق
روستایی است (حیدری ساربان.)1333،
سرمایه اجتماعی مکمل سرمایه های طبیعی و انسانی در فرایند توسعه روستایی است (فراهانی وهمکاران  )1331و یک عامل
کلیدی در غلبه بر فقر و توسعه مناطق روستایی محسوب میشود(میچلینی .)2513،1در حقیقت مساله توسعه نیز مانند دیگر مسائل
اجتماعی ،امری کامل و جامع است که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم در سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی کلیه
برنامه های توسعهای میباشد که این امر از اصول مسلم مدیریتی محسوب شده و برساختار یافتگی و نظام مندی آن تاکید دارد،
بنابراین تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی نیز در این چارچوب اهمیت ویژه ای می یابد .در حال حاضر ،سازمان های غیر دولتی
به عنوان نهادها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تأمین اهداف توسعه جایگاه ویژه ای یافته اند .این سازمان ها به
عنوان بازیگران مهمی برای پر کردن شکاف های اجتماعی ناشی از ارائه خدمات اجتماعی دولت ها هستند(فتحی .)1331،امروزه
یکی از راهبردهای مورد تاکید بسیاری از جامعه شناسان و برنامه ریزان توسعه ،توجه به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار
روستایی است .اصوال شاخصهای سرمایه اجتماعی را می توان به مثابه ابزاری برای اجرای پروژه های دولتی در روستاها ،مشارکت
و دخالت دادن بخش های محروم روستایی در نهادها و نظام حاکم بر زندگی آنها در نظر گرفت(.نعیمی و همکاران .)1331 ،لذا،
تقویت سرمایهی اجتماعی یکی از راههای توسعه پایدار به شمار می رود .به طوری که سرمایه اجتماعی در قالب تشکل های محلی
قادر به کاهش فقر و افایش رفاه جامعه میباشد (شیروانیان و نجفی  .)1335هدف مطالعه حاضر ،بررسی اهمیت و لزوم توجه به
سرمایهی اجتماعی در دستیابی به توسعه و توسعه پایدار روستایی میباشد.
 -2تعاریف و مفاهیم
توسعه پایدار توسعهای است که در آن تأمین نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مدنظر
است(.قادری و همکاران .)1331 ،توسعه پایدار عبارت است از برآورده کردن نیازهای نسل امروز بدون اینکه توانایی نسل آینده در
برآورده کردن نیازهایش تهدید شود( .ایساکاسان : 2550 ،2به نقل از حاجی حسینی و همکاران .)1051 ،توسعه پایدار روستایی یک
فرایند پایدار تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی به منظور ارتقا و رفاه و خوشبختی طوالنی مدت کل اجتماع است.
توسعه پایدار می تواند به مثابه فرآیند تغییرات چندبعدی موثر بر جامعه روستایی تعریف شود که رشد اقتصادی ،بهبود شرایط
محیطی و حفظ ارزشهای محیطی به گونه ای همساز ،از مشخصه های مهم آن است( .ازکیا ;1381 ،به نقل از فالح تبار.)1330 ،
توسعه پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن ،کارایی ،عدالت و پایداری با هم تلفیق شده اند ،به گونه ای که کارایی
متضمن استفاده بهینه از منابع ،عدالت متضمن فقر زدایی و کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان و هدف از پایداری نیز پایداری
معیشت با حفظ امرار معاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی باشد(کریم و هاشمی.)1388 ،
امروزه در کنار سرمایه های انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار
گرفته است(الوانی و شیروانی .)1383 ،سرمایهی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در سال های اخیر به سرعت رشد و توسعه
یافته است(پریتی و وارد2551،3؛ رحمانی و همکاران )2511 ،0و در اکثر رشته های علوم انسانی و جامعه شناسی رواج یافته است و
1 Michelini
2 Isakasson
3 Pretty & Ward
4 Rahmani et al
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به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده روابط جمعی شبکه ها و انسجام بخش (میان انسان ها)( ،انسان ها وسازمان ها) و(سازمان
ها با یکدیگر) در توسعه روستایی محسوب میشود(رومیانی و همکاران1333,؛ وان ریجن و همکاران .)2513 ،1سرمایهی اجتماعی
برخالف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعامالت هنجاری گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر
افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینههای اداره جامعه و نیز هزینههای عملیاتی سازمان گردد .در کلی ترین
سطح ،سرمایهی اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین افراد و گروه ها ،احساس تعهد و اعتماد دو جانبه
نسبت به هنجارها و ارزش های مشترک را شامل میشود و به عنوان یک حس تعلق و همبستگی پایه مهم برای پیوستگی
اجتماعی در نظر گرفته میشود(نعمت اللهی و همکاران.)1332،
به نظر میچلینی ( )2513سرمایهی اجتماعی مجموعه ای از منابع کنونی یا بالقوه مرتبط با مالکیت پایدار میباشد که به
وسیلهی شبکه ای از روابط متقابل بین افراد شناخته شده است .اونیکس ولئونارد )2515( 2و ریجن وهمکاران ( )2512سرمایه
اجتماعی را آن دسته از ویژگی های نظام اجتماعی از جمله اعتماد ،هنجارها و شبکه هایی می دانند که می تواند بهره وری را از
طریق مشارکت مردم در اقدامات جمعی بهبود بخشد.
در جدول( )1تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده است:
جدول -1برخی تعاریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به هنجارها و شبکه هایی که افراد را برای انجام کارهای جمعی توانمند می سازد ،اطالق میشود.
سرمایه ای که با استفاده از "رویکرد شبکه ای" به عنوان بهبوددهنده کیفیت روابط اجتماعی سبب تحقق اهداف
فردی و اجتماعی می گردد را سرمایه اجتماعی نامند.
سرمایه اجتماعی ،سرمایه ای مبتنی بر اعتماد در روابط میان فردی و هنجارهای متقابل در شبکه های اجتماعی
است که باعث تسهیل همکاری شده ،ارزش آفرین بوده و امری حیاتی در جهت تحقق منافع فردی و جمعی است.
سرمایه اجتماعی یک تئوری قدرتمند برای شرح چگونگی دستیابی سازمان ها و اعضایشان به منابع از طریق
برقراری ارتباطات است ،در واقع ارتباطات مفهوم سرمایه اجتماعی را می سازد.
سرمایه اجتماعی در موقعیتهایی شکل می گیرد که افراد در مکانهایی همچون محله ها ،مکانهای مذهبی،
محیطهای کار و سازمانهای مردم نهاد با یکدیگر تعامل داشته باشند و برای ایجاد ارتباط با یکدیگر تالش می کنند.

فوکویاما)1330(3
برت)1331(0
وولوک و
نارایان)2555(0
ترونکا)2511(0
انصاری)2513(1
وانگ ،مکنالی و
لنیهان)2518(8
فاستر و
همکاران)2513(3
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تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها ،هنجارها ،ارزشها و درک متقابل میان اعضای جامعه است که سبب
تسهیل روابط درون گروهی و میان گروهی جهت کسب منافع متقابل در میان اعضای گروه میشود.
سرمایه اجتماعی اشاره به فرصتها دارد .موقعیت فرد در ساختار تعامالت می تواند به خودی خود یک دارایی
محسوب شود.

منبع

 -3ابعاد و سطوح سرمایه اجتماعی
 -1-3سطح خرد
سطح خرد یا رابطه فرد به فرد ،به دو نفر که باهم ارتباط دارند و به هم اعتماد می کنند اشاره دارد(کاظمی .)1332،سرمایهی
اجتماعی در سطح خرد براساس میزان صمیمیت حاکم بر روابط افراد ،به دو نوع غیر رسمی (پیوندی یا درون گروهی) و تعمیم یافته
(آوندی یا میان گروهی) تقسیم میشود(حسینی و همکاران.)1380،
الف -سرمایه اجتماعی درون گروهی :سرمایهی اجتماعی درون گروهی ،به پیوندهای انحصاری اشاره دارد که افراد را به
خاطر مسائل مشترک دورهم جمع می کند .سرمایه اجتماعی درون گروهی حول خانواده ،دوستان صمیمی و سایر خویشاوندان
نزدیک بنا شده و افراد متعلق به یک ردهی جامعه شناختی را گرد هم می آورد(.توسلی و پیراهری .)1381 ،این سرمایه به سمت
دایره محدودی از افراد جریان دارد و به لحاظ مولفه های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد و مشارکت شعاع محدودی دارد(.معین
الدینی و همکاران.)1332 ،
1 Van Rijn
2 Onyx & Leonard
3 Fukuyama
4 Burt
5 Woolcock & narayan
6 Tronca
7 Ansari
8 Wang, mcnally, & lenihan
9 Foster et al
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ب -سرمایه اجتماعی بین گروهی :این نوع سرمایه اجتماعی در میان افرادی رواج دارد که روابط دوستانه و خصوصیات
مشترک کمتری میان آن ها حاکم است .مانند اعضای گروه های اجتماعی و سیاسی یا عموم مردم که لزوما از یک اندیشه وگروه
های فکری خاصی پیروی نمی کنند(حسینی و همکاران .)1380،به انجمن های داوطلبانه و پیوندهای افقی مبتنی بر منافع مشترک
اشاره دارد که بر تفاوتهای نامتجانس قومیتها ،مذهب و پایگاه اجتماعی-اقتصادی فائق می آیند(.توسلی و پیراهری.)1381 ،

 -2-3سطح کالن
اگر گروه ها و شبکه های منفرد در سطح جامعه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به یکدیگر اعتماد داشته باشند سرمایه اجتماعی
در سطح کالن شکل می گیرد که به آن سرمایهی اجتماعی"پیوندی" می گویند(کاظمی .)1332،وولکاک )1338(1با پیروی از
تقسیم بندی پاتنام می گوید سرمایه اجتماعی درون گروهی عبارت است از پیوندهای درونی اجتماع که افراد فقیر را در جامعه
روستایی قادر می سازد تا بتوانند از منابع ،امکانات ،و مساعدتهای اجتماع خود به بهترین شکل ممکن بهره مند شوند; و سرمایه
اجتماعی بین گروهی را شبکه های روابط اجتماعی بیرونی مانند پیوند با کارشناسان و ماموران ترویج کشارزی ،فروشندگان نهاده
ها و تجهیزات ،حامیان مالی و سازمانهای غیردولتی ذکر می کند که افراد و گروه ها را قادر می سازد تا از منابع اطالعاتی و
حمایتی خارجی بهره مند شوند.

 -4سرمایه اجتماعی روستاها
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سرمایه های اجتماعی روستایی را می توان در سه دسته مردم ،گروه ها و سازمانهای روستایی تقسیم بندی کرد:
مردم مهم ترین سرمایه اجتماعی روستا هستند :در واقع سرمایه اجتماعی از کنش های روزانه ای که در بین مردم وجود دارد
به وجود می آید.
سازمانهای روستایی شامل:انواع تعاونیهای روستایی و کشاورزی ،انجمن کارگران روستایی ،تولیدکنندگان کشاورزی ،اتحادیه
های اعتباری روستایی ،شوراهای روستایی ،دهیاری های روستایی و ...
گروه ها شامل گروه دوستان ،گروه خویشاوندان ،گروه همسایگان ،گروه زمین داران مشترک و سایر گروه های خودجوش
مردمی(.کاظمی و همکاران.)1332 ،

 -5سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی
با پایان یافتن مدرنیته وگام نهادن جهان در عصر پسا مدرن ،مفهوم توسعه نیز دچار دگرگونی هایی گردید و تاریخ مفهوم
"توسعه" ،عناصر تازه ای برای این زنجیرهی وسیع و انباشته شده از مفاهیم ایجاد کرد .در این مفاهیم توسعه نمی تواند در یک بعد
شکل گیرد ،بلکه نیازمند ابعاد مختلفی است که فراهم آورندهی زمینه های توسعه هستند .از این رو جامعه دارای یک نظم
اقتصادی -خدماتی میشود و در آن رقابت برای بقا شدت می یابد و انحصار فعالیت های اقتصادی بر ساخت سیاسی و اجتماعی
زندگی انسان تحکیم میشود .در این بین یکی از مفاهیم شکل گرفته در عصر حاضر"سرمایهی اجتماعی" است (میری و
همکاران .)1383،سرمایهی اجتماعی مفهومی جامعه شناختی است که به طور فزاینده ای توسط دانشمندان علوم اجتماعی مورد
استفاده قرار می گیرد(ادهیکاری و گولدر )2515 ،2و در مباحث مربوط به توسعه به عنوان یک عامل کلیدی در غلبه بر فقر و
گسترش رقابت پذیری ،توجه زیادی را به خود جلب کرد (میچیلینی.)2513،
توجه به سرمایه اجتماعی و آگاه سازی روستائیان از راه مشارکت ،همکاری ،تعامالت ،اعتماد و واکنشهای گروهی میان اعضا
در گروه های اجتماعی که منجر به گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه میشود ،از ملزومات رسیدن به
توسعهی پایدار است(.حیدری ساربان و همکاران .)1331 ،بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی
ناهموار و دشوار میباشد( .الوانی و شیروانی .)1383 ،در واقع وجود سرمایه اجتماعی در جوامع کشاورزی یکی از عوامل کلیدی
توسعه پایدار روستایی است(.روحانی و همکاران .)1055 ،امروزه سرمایهی اجتماعی نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی
در جوامع ایفا می کند و بدون سرمایهی اجتماعی سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و پیمودن راه های توسعه و
تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود؛ از این رو موضوع سرمایهی اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به
توسعه پایدار محسوب میشود و حکومت ها و دولت مردانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست های الزم و ارائه
راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایهی اجتماعی بیش تر نائل شوند(توکلی و همکاران .)1335،پژوهش
1 Woolcock
2 adhikari&golder

31

های متعدد نشان داده است که جوامع پیشرفته از سطوح باالتر سرمایهی اجتماعی از قبیل اعتماد ،مشارکت ،همبستگی ،ثبات و...
برخورد دارند ،اما سرمایهی اجتماعی و رابطه آن با توسعه در ایران به طور کامل شناخته نشده است .با توجه به اینکه بیشتر برنامه
های توسعه روستایی در کشور قبل و بعد از انقالب به موفقیت کامل دست نیافته اند ،لزوم توجه به واکاوی ابعاد مختلف این عدم
موفقیت الزم و ضروری است (افراخته و همکاران .)1333،بدون تردید می توان گفت که یکی از چالش های امروزه توسعه
روستایی ،عدم توجه به سرمایهی اجتماعی روستاییانی است که به صورت هزاران خرده فرهنگ در پهنهی جغرافیایی کشور ایران
گسترده شده اند ،که شناخت این سرمایه قطعا روند برنامه ریزی برای توسعه روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل و
مشارکت روستاییان را در اجرای بهتر برنامه به همراه دارد (فراهانی و همکاران .)1332،در حقیقت اهمیت سرمایهی اجتماعی به
دلیل تاثیراتی است که بر استعداد روستاییان در جهت سازماندهی برای توسعه می گذارد .این تاثیرات عبارتند از -1 :ارتباط متقابل
برای ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها  -2بسیج منابع و اعمال مدیرت در آن ها  -3اعمال مشارکت عمومی و ارزیابی آراء و مساله
یابی  -0ارائه راهکارهای حل مشکالت؛ این چهار کار تأثیراتی است که سرمایهی اجتماعی بر روی سازماندهی توسعه روستاها
انجام می دهد و روند آن در جهت رسیدن به رفاه عمومی جوامع روستایی میباشد (توکلی و همکاران.)1335،
امروزه الگوهای نظری بسیاری توسط محققین مختلف برای تعیین ارتباط سرمایه اجتماعی و مباحث توسعه روستایی مطرح
شده است.افتخاری و همکاران( )1330در پژوهش خود براساس رویکرد سیستمی یک الگوی نظری سرمایه اجتماعی برای توسعه
روستایی معرفی نموده اند .در این الگو در قالب رویکرد سیستمی ویژگیهای سرمایه اجتماعی را داده(درون داد) ،فرآیند،
خروجی(ستاده) پیامد و اثر ذکر و تشریح نموده است .شکل( )2این الگو را نشان می دهد.
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شکل شماره( :)2الگوی سرمایه اجتماعی برای توسعه روستایی براساس رویکرد سیستمی ،منبع( :افتخاری و همکاران)1931 ،

بهره مندی جوامع روستایی از سرمایه اجتماعی و برنامه ریزی اثربخش برای ارتقای آن ،با افزایش آگاهی اجتماعی روستائیان،
انسجام و اعتماد اجتماعی در جامعه آنها ،توسعه شبکه های اجتماعی و بهبود مشارکت اجتماعی ایشان در اقدامات توسعهای ،موجب
میشود تا جوامع روستایی به صورت موثرتر و کاراتر در راستای توسعه پایدار روستایی نقش خود را ایفا نمایند(.مریدسادات و
همکاران.)1330 ،
بنابراین شرط الزم برای پیشرفت هر جامعه ای به خصوص جوامع روستایی ،گسترش انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و
اعتماد متقابل (افراد و دولت) میباشد (بهاگوتال و همکاران .)2515،1در نهایت پیامدهای سرمایهی اجتماعی در توسعه مناطق
روستایی را میتوان در شکل( )3نشان داد:

Bhagavatula et al

1
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شکل شماره (: )9پیامدهای سرمایهی اجتماعی در مناطق روستایی( ،منبع:حیدری ساربان)1939 ،
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 -6نتیجه گیری و پیشنهادها
در دیدگاه سنتی ،توسعه سرمایه های اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهم ترین نقش را در توسعهایفا می کند ،اما در زمان
حاضر بیشتر از آنچه بر سرمایه های فیزیکی و اقتصادی تاکید شود بر سرمایهی اجتماعی تاکید میشود .زیرا بدون سرمایهی
اجتماعی استفاده از دیگر سرمایه ها به صورت مطلوب انجام نخواهد گرفت .در حقیقت سرمایهی اجتماعی از طریق ایجاد
هماهنگی و ارتباط میان انواع دیگر سرمایه ها از جمله سرمایه های مالی ،طبیعی و انسانی در قالب شبکه ای از روابط متبنی بر
اعتماد متقابل میان افراد ،زمینه را جهت دستیابی به سود مشترک (توسعه) فراهم می آورد.
در این رابطه کاربرد سرمایهی اجتماعی در مناطق روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که اکثریت ساکنین را
کشاورزان فقیر و خرده مالک تشکیل می دهند و آنها نیز ،نیازمند برنامه هایی برای افزایش مشارکت ،اعتماد متقابل به یکدیگر و به
مسئولین ،همچنین نیازمند انسجام درون گروهی هستند .در این راستا میسر شدن پیشرفت در هر یک از زمینه های فوق ،مستلزم
حضور ،اعتماد و مشارکت آحاد روستاییان در روند توسعه است و این امر امکان پذیر نیست ،مگر آنکه روحیهی مشارکت و اعتماد
اجتماعی و همبستگی اجتماعی را به شکلی مدرن و در قالب تشکل های غیر دولتی همانند انجمن های و تعاونی های روستایی
باال برد .به این ترتیب مشارکت روستاییان در این تشکل های غیردولتی سبب میشود که افراد سرمایه های خود را اعم از طبیعی
(آب و زمین) ،مالی و انسانی (دانش و مهارت ها) ،به اشتراک گذاشته و از طریق انسجام و یکپارچگی حاصل میان فعالیت های
مختلف در تعاونی های مدکور دستیابی به اهداف مورد نظر تسهیل و موجبات رشد اقتصادی فراهم گردد .به این ترتیب می توان از
طریق به کارگیری سرمایهی اجتماعی در کنار سایر سرمایه ها در مناطق روستایی به توسعه روستایی دست یافت .باتوجه به مطالب
ذکر شده می توان پیشنهادهای زیر را در این زمینه ارائه کرد:
 .1آموزش و تشویق روستائیان برای تشکیل نهادهای مشارکتی مانند شرکت های تعاونی ،نهادهای مردمی و غیر دولتی به
منظور افزایش حس همبستگی و مشارکت جویی در سطح روستاها؛
 .2فراهم آوردن حمایت های مالی ،آموزشی ،مدیریتی مناسب از سوی کارگزاران دولتی و دست اندرکاران توسعه در جهت
تشکیل تعاونی ها و پس از شکل گیری آن ها ،به منظور دوام ،پویایی و موفقیت این تعاونی ها؛
 .3نشستها ،دورهمی ها و کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز و مشارکت روستائیان از طراحی تا اجرا در راستای بهبود و
تقویت سرمایه اجتماعی;
 .0تقویت اختیار و قدرت اجرایی به نهادهای مدیریتی روستا بخصوص شوراهای اسالمی روستاها؛
 .0با اقدامات مداخله ای دولت باید فرهنگ مشارکت از طریق رسانه های جمعی به روستاییان آموزش داده شود تا برای
پذیرش مشارکت از آمادگی کافی برخوردار باشند ،این برنامه به تقویت سرمایه اجتماعی و متقابال به ارتقاء مشارکت
مساعدت شود.
 .0برگزاری دوره های آموزشی ترویجی در خصوص روشهای مشارکتی
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چکـیده
با آگاهی از سیاستهای داخلی و خارجی ،متغیرهای زیادی در گردش صحیح مدیریت و پرمنافع بودن جوامع دخیلاند.
یکی از این موارد مهم و اساسی ،حکمرانی و مهمتر از آن حکمرانیای است که دارای انعطافپذیری گوناگون باشد که
این در حکمرانی شبکهای نمود پیدا میکند .از طرفی ،با علم به آنکه امروزه بنابر راهبردی بودن مسائل دریا و مبارزه با
تهدیدات دریاپایه ،نیروهای دریایی به عنوان متولی آن از اهمیت ویژهای برخوردارند ،بنابراین هدف در این مقاله ،سعی به
بررسی مروری و گزارشی از حکمرانی شبکهای نیروی دریایی سپاه در دریا است .با مرور کتابخانهای و با استناد به
فرمایشات فرمانده وقت و محترم ندسا و همچنین فرمانده وقت و محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در نهایت رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح ،به حکمرانی شبکهای ندسا صحهای پررنگ گذاشته شد.

واژگـان کلـیدی :حکمرانی شبکهای ،ندسا (نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی) ،دریا.

 -2دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها ،دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول) Pouriafarahgol@ihu.ac.ir
 -1پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ایران
 -3کارشناسی ارشد  ،MBAگرایش استراتژی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب با طیفی از تهدیدهای امنیتی ازجمله تهدید خارجی روبروست ،تهدیدهایی که با
صراحت و روشنی از سوی آمریکا به عنوان روی میز بودن گزینه نظامی بیان شده است .با توجه به دریاپایه بودن قدرت نظامی
آمریکا ،آمادگی دفاعی در دریا در ابعاد مختلف ،ازجمله مباحث نظری از موضوعهای ضروری دفاعی مناسب میباشد (جمالی،
 .)1390پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران دچار تغییرات و تحوالت اساسی شده است و این
تغییرات به حدی بوده است که امروز شاهد خودکفایی در زمینه تولید تجهیزات دریایی هستیم .طی سالهای گذشته ،به لحاظ
موقعیت حساس و ژئوپولتیکی ایران در منطقه ،حضور پرقدرت خلیج فارس از نظر اقتصادی ،سیاسی و بینالمللی از اهمیت باالیی
برخوردار بوده و بر همین اساس ،نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ارائه برنامهای مدون به حفظ امنیت مرزهای آبی
کشور و حضور در آبهای داخلی پرداخته است و براساس این برنامهریزی ،مسئولیت حفظ امنیت مرزهای کشور بر عهده سپاه
میباشد .حضور نیروهای جنگی کشورهای غربی در آبهای خلیج فارس ،تحریمهای اقتصادی ،تهدیدهای نظامی کشورهای غربی
و همچنین ناامنی در کشورهای همسایه در سالهای اخیر ،ارائه برنامه مدون از سوی نیروی دریایی سپاه را برای حفظ منافع و
مرزهای نظام جمهوری اسالمی ایران به یک امر ضروری تبدیل کرده و بر همین اساس ،رویکرد اصلی نیروی دریایی در سالهای
اخیر را می توان توسعه این نیرو برای حفظ امنیت مرزهای آبی کشور برشمرد .امنیت مرزهای آبی ایران بسیار باال و اقتدار نیروی
دریایی سپاه حتی در خارج از مرزهای ایران ،قابل لمس است و شناورهای سپاه در منطقه آبی ایران خواب را از چشم دشمنان
ربودهاند .اما الزمه اصلی برقراری امنیت در مرزهای آبی کشور و حضور پرقدرت در آبهای بینالمللی ،بهطور حتم داشتن تجهیزات
نظامی دریایی بهروز است و بر همین اساس ،مقامات ارشد نظام جمهوری اسالمی ایران و همچنین مسئوالن نیروی دریایی سپاه
همواره بر توسعه تجهیزات نظامی دریایی تأکید داشتهاند (رضایی و دوستی مقدم .)1391 ،در نگاه وسیعتر از عنصر مدیریت در یک
اجتماع ،حکمرانی حرف نخست را میزند (فرحگل و مقدم .)1055 ،از چالشهای حکمرانی در جوامع ،عدم تمرکز به اجرا و
پیادهسازی آن در قالب شبکه میباشد .لذا به نظر میرسد با توجه به حجم مشکالت ،پیچیدگیها و تعدد بازیگران عرصه حکمرانی
در روزگار حاضر ،وجود نسخهای ثابت دیگر جوابگو نمیباشد و باید سراغ نسخه انعطافپذیری از مدل حکمرانی رفت .این خاصیت
در حکمرانی شبکهای نمود دارد .از طرفی ،مجموعه یا نهادی که این نوع حکمرانی را بتواند نهادینه کند و آن را به کار ببرد ،حائز
اهمیت است .هدف در این مقاله ،بررسی مروری حکمرانی شبکهای ندسا میباشد.

 -2مبانی نظری
حکمرانی شبکهای :حکمرانی شبکهای ،به عنوان پارادایمی جدید و جایگزینی برای مدلهای مدیریت دولتی سنتی ،ارائه شده
است .این نوع از حکمرانی تا حد زیادی براساس نظریههای شبکه ،پایهریزی شده است (منوریان و همکاران .)1391 ،حکمرانی
شبکهای ،نتیجه تعامالتی است که در آن شهروندان آگاه و سازمانهای اجتماعی برای انتقال اطالعات مرتبط با اهداف اجتماعی
جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب ،به سازمانهای دولتی کمک میکنند (متورو .)2550 ،اصطالح "حکمرانی شبکهای" به جای
"سازمان شبکهای" بهکار میرود و از نظر بسیاری از محققان مدیریت ،منظور از حکمرانی شبکهای ،سازماندهی ضمنی یا صریح
بین دستگاهها به عنوان یک نهاد واحد میباشد و به عبارت دقیقتر ،فرآیند و رویکرد سازماندهی در میان سازمانها میباشد .کنترل
فعالیتها را میتوان بهطور رسمی از طریق تعامل و همکاری مداوم برقرار کرد (آنتی واچیس و انگلیس.)2510 ،
برحسب ساختار شبکه ،دو مدل از شبکههای حکمرانی وجود دارد .در مدل اول ،دولت یا مقامات حکمرانی مرکزی ،رهبری
فعاالنهای دارند .در مدل دوم ،شبکههای حکمرانی ،خودسامانده هستند .در واقعیت ،شبکههای حکمرانی کامالً منطبق با مدل اول
یا دوم نیستند ،بلکه در میانه طیف کامالً هدایت شده و کامالً خودسامانده قرار میگیرند (اوجو و ملولی .)2511 ،این شکل از
حکمرانی ،بازتاب روابط آزاد میانبخشی و میاندولتی در یک ساختار غیرمتمرکز است (کاپوچو و گرایو .)2510 ،دولتها میتوانند
مدلهای مختلفی برای طراحی شبکهها در حوزههای مختلف مورد استفاده قرار دهند .اگرچه این مدلها از جهت گستره عملیاتی،
پیچیدگی و میزان درگیری دولت متفاوتند ،ولی هر کدام از این مدلها میتوانند جایگزینی برای شکلهای سنتی ارائه خدمات
عمومی دولتی باشند .ممکن است هر کشوری همزمان در یک یا چند حوزه ،از مدلهای مختلفی استفاده کند (دانائیفرد .)1392 ،از
سوی دیگر ،یکی از تغییرات بسیار مهمی که توسط حکمرانی شبکهای ایجاد شده ،افزایش اهمیت شبکهها در فرآیند فرمولبندی
سیاستها ،پیادهسازی و هماهنگی برنامههای سیاستگذاری و ارائه خدمات عمومی است (جاکوبسن .)2510 ،همچنین ویژگیهای
خاص شبکه نیز بر توانایی سازمان در شناخت و پاسخ به تغییرات محیطی تأثیر گذاشته است (جد و بیکسلر.)2510 ،
امروزه حکمرانی شبکهای به عنوان چارچوبی برای درک مدیریت عمومی شناخته میشود (الفین .)2510 ،هدف از گونههای
مختلف شبکهای در حکمرانی این است که انجمنهایی با استانداردهای مشترک رفتاری ،احترام و تعهد متقابل را ارتقا دهند و در
عین حال روشهای متداول را نیز تشویق کنند که از چارچوب مشترکی بهمنظور توسعه استفاده کنند (ولر و تیرنی .)2517 ،یکی

 -3بحث و بررسی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بهطور رسمی از روز  20شهریورماه سال  1300تشکیل شد .امام خمینی (ره) در
این روز طی نامهای به محسن رضایی فرمانده سپاه ،از ایشان خواستند تا سریعاً سپاه را به سه نیروی زمینی ،دریایی و هوایی قوی
مجهز سازند .تشکیل نیروهای سهگانه در سپاه به منظور تقویت توان رزمی ایران در برابر قدرت نظامی ارتش بعثی عراق بود که
بهطور مرتب در حال افزایش بود .در آن زمان ،ارتش جمهوری اسالمی دارای سه نیروی بزرگ و مجهز بود و منعی برای توسعه
توان رزمی خود نداشت و نسبت به روزهای اول جنگ ،به توسعه یگانهای خود نیز پرداخته بود .اما نیاز میدان جنگ بیش از
ظرفیت و قابلیتهای ارتش بود؛ بنابراین توسعه سریع توان رزم در جبههها فقط با تشکیل نیروهای سهگانه در سپاه امکانپذیر بود،
زیرا سپاه از ظرفیت بسیج مردمی که در واقع نیروهای رزمی داوطلب با مهارتهای گوناگون بودند ،بهره میگرفت و این باعث
میشد تا نیروهای سهگانه سپاه به سرعت بتوانند از انواع داوطلبین با تخصصهای مختلف بهره گیرند و یک جنگ و دفاع نامتقارن
را با ابتکارات میدانی ،در زمین و دریا و هوا برنامهریزی کنند.
صدور حکم ف رمانده کل قوا باعث شد تا یگان دریایی سپاه بتواند با سازماندهی جدید ،تشکیالت خود را به سرعت توسعه داده
و با بهکارگیری قایقهای تندرو ،نقش مهمی را در امنیت خلیج فارس ایفا کند .بالفاصله سه منطقه دریایی به مرکزیت بندرعباس،
بوشهر و ماهشهر به فرماندهی هاشم ستوده ،فتحاهلل محمدی و حبیب آغاجری تشکیل شدند و یک مرکز آموزش علوم دریایی نیز
در چالوس به فرماندهی احراری راهاندازی شد .نیروی دریایی سپاه ،پایگاههای خود را در جزایر خلیج فارس برپا کرد و پایگاههای
موجود در برخی جزایر مهم مثل جزیره خارک ،هرمز ،الرک ،قشم ،فارسی ،سیری و الوان را گسترش داد و با خرید رادارهای
سطحی با برد  95مایل و استقرار آنها در جزایر و سواحل خلیج فارس ،توانست پوشش راداری مناسبی را در سرتاسر خلیج فارس
برقرار کند.
نیروی دریایی سپاه ،پایگاه هایی را نیز در سواحل جاسک و چابهار ایجاد کرد و با کمک مهندسی وزارت سپاه ،چند بندر و
پایگاه دریایی را نیز در کنار دریای عمان و تنگه هرمز احداث نمود .با خرید چهار فروند لندینگ کرافت و یدککش از کشور هلند با
همت حمید مالحزاده و نامگذاری آنها با اسامی شهرهای جنگدیده مثل آبادان و خرمشهر ،نفرات سپاه آموزشهای دریانوردی
الزم را دیدند و از این شناورها برای پشتیبانی از جزایر خلیج فارس استفاده کردند.
نیروی دریایی سپاه با تجهیز خود به ظرفیتهای مینیابی و جنگ مین ،توانست برخی از مینهای شناوری را که نیروی
دریایی عراق در شمال خلیج فارس رها میکرد ،خنثی و دانش نظامی کشور را با ساخت آنها آشنا کند .خوشبختانه هیچ شناوری از
نیروی دریایی سپاه با مینهای رها شده در خلیج فارس برخورد نکرد ،ولی چند نفتکش تحت اسکورت کشتیهای جنگی شوروی و
آمریکا ازجمله نفتکشهای مارشال چخوف و بریجتون و نیز کشتی جنگی آمریکایی «ساموئل بی رابرتز» علیرغم وجود تعداد
زیادی کشتیهای مینیاب و مینروب ،در سال  1300بر روی مینهای سرگردان در خلیج فارس رفتند و آسیب زیادی دیدند.
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دیگر از نکات مهم در حکمرانی شبکهای ،این است که همه بازیگران نسبت به اقدامات خود مسئول و پاسخگو باشند .برای حل
یک مسئله سیاستی ،در واقع بازیهای برد -برد باید شکل بگیرد .در این شرایط ،یک بازیگر بسته به منابع قدرت و تأثیرگذاری که
دارد میزانی از منافع را به دست می آورد و به همان میزان مسئول و پاسخگو است (قوچانی خراسانی و همکاران .)1390 ،حکمرانی
شبکهای ،نتیجه تعامالت بازیگران از اجتماعات سیاستی مختلف است (هدجه .)2551 ،روابط شبکهایشده یکی از اصلیترین
قسمتهای حکمرانی است (والکر و همکاران .)2557 ،معموالً شبکهها به عنوان شکل خاصی از حکمرانی در نظامهای سیاسی
مدرن محسوب شده و با درجه باالیی از تمایز مشخص میشوند (کویمن .)1993 ،برخی از نویسندگان ،حکمرانی شبکهای را به
عنوان «شکلی از اتحاد میانسازمانی که در آن بازیگران سیاستی مرتبط و برخوردار از رویههای مشترک ،در پی تسهیم منافع
مشترک و توسعه فرهنگ اعتماد هستند» تعریف میکنند (کیم .)2550 ،یک مدل مناسب حکمرانی در شبکه ،تضمین میکند که
توانایی اعضای شبکه برای دستیابی به نتایج جمعی بهکار گرفته خواهد شد (پترو و همکاران .)2510 ،حکمرانی شبکهای از مجرای
توسعه متناسب ساختار ،اختیارات و مسئولیتها در شبکه و نیز تبیین چگونگی فعالیتهای مشترک در کل شبکه را در بر میگیرد
(پرووان و کنیس .)2557 ،خصلت اساسی حکمرانی شبکهای هماهنگی مبتنی بر همکاری ،اجماع و دوجانبه بودن است (ساالزار و
هولبروک .)2557 ،ویژگی مهم دیگر حکمرانی شبکهای که تناسب قابل توجهی با فضای سیاستی نوآوری دارد ،حذف موانع
ارتباطی افقی و عمود ی و نهایتاً تقویت ارتباطات ،ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت است (ایدلر و همکاران .)2553 ،همچنین
حکمرانی شبکهای ،ابزار ویژهای در اختیار سیاستگذاران و تحلیلگران سیاستی قرار میدهد تا بهوسیله آن با مسائل بغرنج روبهرو
شوند؛ مسائلی که هزینه شکست برای پاسخ به آنها باال است ،مانند موضوعاتی که برای نیازهای شهروندان حیاتی است (مثل
بهداشت و سالمت) و تعداد زیادی از بازیگران برای حل آنها مسئولیت دارند و در حل مسائل پیچیده و ایجاد سرمایه اجتماعی در
میان بازیگران مؤثر است (حاجتپور و همکاران.)1390 ،
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بعد از سفر فرمانده جنگ هاشمیرفسنجانی به کشور چین در سال  ،1300نیرویهای دریایی سپاه و ارتش هر دو از سال
 1300مجهز به موشکهای ساحل به دریای «کرم ابریشم» شدند .نیروی دریایی سپاه ،یگان موشکی خود را به فرماندهی علی
صائمی و تیپ موشکی ساحل به دریای خود را به فرماندهی درخشان تشکیل داد که در دفاع از تنگه هرمز و نیز جنگ نفتکشها از
آنها بهرهبرداری شد .عالوه بر اینها ،قرارگاه نوح نیروی دریایی سپاه توانست طی عملیات کربالی  3در شهریورماه  1300با کمک
واحدهایی از لشکر  10امام حسین (علیه السالم) به فرماندهی ابوشهاب ،اسکله نفتی االمیه عراق را که از آن به عنوان یک پایگاه
نظامی در شمال خلیج فارس استفاده میشد ،به تصرف خود درآورد و بیش از  155نظامی عراقی را اسیر کند .همچنین در این
عملیات ،اسکله البکر با ابتکار جمشید سرداری از طریق پمپاژ نفت از شبه جزیره فاو که در عملیات والفجر  1به تصرف قوای ایران
درآمده بود و اجرای آتش توسط توپخانه یونس نیروی دریایی سپاه به فرماندهی غالمعلی سپهری ،به آتش کشیده شد و حضور
دریایی ارتش عراق در خلیج فارس مختل شد.
نیروی دریایی سپاه در جنگ نفتکشها و نیز در عملیات های مقابله به مثل در خلیج فارس شرکت داشت و نقش مهمی را
برای جلوگیری از ناامنی خطوط کشتیرانی در خلیج فارس که نیروی هوایی عراق به آن دامن میزد ،ایفا کرد .نیروی دریایی سپاه،
مبتکر جنگهای نامتقارن در خلیج فارس بود و در حمله بالگردهای جنگی آباچی ارتش آمریکا به قایقهای تندروی منطقه دوم
دریایی در کنار جزیره فارسی در مهرماه سال  ،1300توانست یک فروند از آنها را هدف قرار دهد که این بالگرد در آبهای خلیج
فارس سرنگون و د و خلبان آن نیز کشته شدند .البته در این تهاجم ارتش آمریکا ،چند نفر از پاسداران شهید و تعدادی نیز اسیر
آمریکا شدند که بعداً آزاد شدند.
به هر حال ،نیروی دریایی سپاه از زمان تشکیل ،بهطور همزمان هم در حال سازماندهی بود و هم عملیات انجام میداد و هم
به گسترش توان رزم خود مشغول بود و توانست یادگار درخشانی از خود در جنگهای دریایی در خلیج فارس به یادگار بگذارد .این
خود آغاز یک حکمرانی شبکهمحور است (پایگاههای خبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی).

 -4نتیجهگیری
با استناد به ارائه گزارش فرمانده محترم ندسا به عنوان نفر اول این سازمان ،میتوان تأییدیه همهجانبه حکمرانی شبکهای را
شناخت و اثبات کرد .فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت :هدف از تداوم این بازدیدها و مشاهده عینی وضعیت یگانهای مستقر در
منطقه شمال خلیج فارس ،بررسی آخرین وضعیت آمادگیهای رزم یگانها و عرض خداقوت به رزمندگان دریادل منطقه سوم
نیروی دریایی سپاه میباشد .دریادار تنگسیری تصریح کرد :بحمدهلل بررسیهای میدانی نشان از وجود روحیه غیرت دینی ،شجاعت
و سلحشوری نیروها و آمادگی کامل سامانهها و تجهیزات عملیاتی در تمامی وضعیتهای رزم دریاپایه میباشد .فرمانده نیروی
دریایی سپاه با اعالم مثبت بودن سطح آمادگیها برای دفاع از مرزهای آبی و منافع و امنیت کشور عزیزمان ،گفت :با رصد کامل و
اشراف اطالعاتی هوشمند بر اوضاع منطقه شمال خلیج فارس ،امنیت پایدار و مطلوبی در این منطقه برقرار است .در ادامه ،سردار
تنگسیری با اشاره به نقش و تأثیر معنویت در آمادگی رزم ،ابراز داشت :آنچه در نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه موج میزند،
مشاهده روحیه معنوی و برادری است که هرچه تقویت شود هنوز جا برای ارتقا دارد و باید بیشتر مورد توجه همه ما رزمندگان قرار
گیرد.
با استناد به کالم فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،میتوان برداشتی از نوع حکمرانی شبکهای نمود .ایشان
فرمودند :طی سالهای اخیر به خصوص سه سال گذشته ،نیروی دریایی سپاه به واسطه همت بلند فرماندهان این نیرو و در قله آن
فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه ،برادر عزیزم سردار تنگسیری و همرزمانشان ،پیشرفتهای قابل مالحظهای در تمام عرصههای
قدرت در نیروی دریایی سپاه بهویژه ساخت و تولید شناورهای پیشرفته ،پهپادهای برد بلند و موشکهای هدایتشونده دریاپایه در
کالسهای مختلف ،رقم زدهاند .سرلشکر سالمی افزود :نیروی دریایی سپاه با استفاده از سامانههای نوین جنگالی توانسته اشرافیت
کاملی بر جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز به دست آورد که این مهم ،امروز از افتخارات نیروی دریایی ما است .وی گفت:
نیروی دریایی سپاه در آیندهای نزدیک به یک نیروی مسلم در تراز انقالب اسالمی و قاطع برای دفاع از منافع حیاتی کشور
عزیزمان در دریا خواهد رسید و قدرت تعقیب دشمن در اعماق طوالنیتر را به رخ خواهد کشید .سرلشکر سالمی ابراز داشت:
دشمنان ما باید به این درک از واقعیت قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران و سپاه برسند که در سیاستها و
راهبردهای دفاعی ما هیچگونه عملی ،از هیچ دشمنی ،در هیچ نقطهای با هیچ مقیاسی نیست که قابل تحمل باشد و ما را وادار به
واکنشهای سرسختانه ،قاطعانه و سریع نکند .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه قدرت دفاعی و تهاجمی
ما برای واکنشهای سخت به هر دشمنی کامالً آماده و سریع است ،اظهار کرد :ما برای هر سناریویی آمادگی داریم و امروز بخشی
از این آمادگیها در کرانههای خلیج نیلگون همیشه فارس مشاهده میشود .وی تصریح کرد :همه سامانههای استفاده شده در
نیروی دریایی سپاه اعم از موشکی ،پدافندی ،جنگالی ،پهپادی و زیرسطحی کامالً بومی و تولید داخل است و یگانهای رزمی
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شناوری ،تکاوری و بسیج دریایی نیروی دریایی ما در سطح آمادگیهای فوقالعاده به سر میبرند و قادر هستند در مواجهه با هر
تهدیدی با هر مقیاسی ،در هر نقطهای واکنش سریع نشان داده و قاطعانه به آن پاسخ دهند .سرلشکر سالمی اظهار داشت :نیروی
دریایی سپاه در این سالهای اخیر در عرصههای شناوری ،پیشرفتهای بسیار چشمگیری را تجربه کرده است و در شناورهای
تندرو افزایش سرعت این شناورها به چیزی نزدیک به  155نات (گره دریایی) رسیده است که این جزو پدیدههای جالب عرصه
سرعت و شتاب در دریانوردی است .وی افزود :در عرصه پهپادها نیز نیروی دریایی سپاه رشد قابل مالحظهای را داشته است و
صدها فروند پهپاد شناسایی ،مراقبتی ،رزمی و انتحاری ،به نیروی دریایی سپاه به صورتهای مختلف اضافه شده است که االن
دوستان ما در عرصه پهپادها تا بُرد یک هزار و  255کیلومتر را در اختیار دارند و در حال افزایش این برد هستند .فرمانده کل سپاه
تصریح کرد :در عرصه موشکهای کروز دریایی نیز از موشکهایی با برد  30و  95کیلومتری به موشکهای  355کیلومتری و
موشکهای  755کیلومتری رسیدهایم و در آینده نزدیک ،موشکهای دوهزار کیلومتری کروز که قادر هستند شناورهای متحرک را
هدف قرار بدهند ،در نیروی دریایی سپاه توسعه پیدا میکنند .این نمونههایی بارز از حکمرانی شبکهای است.
با استناد به فرمایشات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در باب ندسا فرمودند :ندسا با دستیابی به موشکهای نقطهزن کروز
دریایی ،پهپادهای کارآمد دریاپایه و بسیاری از زمینههای دیگر به توانمندیهای چشمگیری دست پیدا کرده است .سردار سرلشکر
پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،در بیست و دومین همایش دوساالنه فرماندهان و مسئولین نیروی دریایی
سپاه در مشهد مقدس گفت :خدای بزرگ را شاکریم طی چهار سال اخیر ،شاهد پیشرفتها و ارتقای فوقالعاده و افتخارآمیز
توانمندیهای نیروی دریایی قدرتمند سپاه بودهایم ،به گونهای که قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی را نسبت به قبل ارتقا
بخشیده است .وی افزود :بحمداهلل نیروی دریایی سپاه که دارای سابقه درخشانی از دوران دفاع مقدس چه در نبرد با متجاوزان بعثی
و چه در مقابله با متجاوزان آمریکایی در خلیج فارس است ،طی دهههای گذشته بهویژه در چهارساله اخیر ،روندی رو به رشد داشته
و توسعه چشمگیری در توانافزایی بخشهای گوناگون شناوری ،موشکی و پهپادی خود رقم زده است .سرلشکر باقری با تأکید بر
اهمیت و نقش محوری پژوهشهای علمی و شرکتهای دانشبنیان برای نقشآفرینی در حوزه بالندگی دفاعی کشور ،افزود:
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه با جهاد علمی -پژوهشی و توسعه علمی تجهیزات ،این نیرو را در زمره
برترینهای نیروهای مسلح قرار داده است و با تحقیقات پیشرفته در عرصههای مختلف و متنوع ،توانسته است با دستیابی به
موشکهای نقطهزن کروز دریایی ،پهپادهای کارآمد دریاپایه و بسیاری از زمینههای دیگر که بعضاً ملت شریف ایران اسالمی از آن
مطلع شدهاند ،به توانمندیهای چشمگیری دست پیدا کند .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به راهبردی بودن نقش و
مأموریتهای نیروی دریایی ،خاطرنشان کرد :بحمداهلل انجام مسئولیت امنیت و صیانت از منافع کشورمان در خلیج فارس و تنگه
هرمز که بر عهده نیروی دریایی سپاه است ،به خوبی دفاع مستحکمی در این منطقه راهبردی برقرار کرده است و این نیرو
همچنین در گشتهای دریایی دوردست ،به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی کمکهای مؤثری داشته و به توفیق الهی این
دو نیرو با وحدت ،اخوت ،برادری و هماهنگی در حال انجام مقتدرانه مأموریتهای محوله هستند .سرلشکر باقری با تأکید بر اینکه
با وجود تحریم و فشار حداکثری دشمن ،توان نظامی جمهوری اسالمی قدرتمند ،فوقالعاده و بازدارنده است ،گفت :امنیتی که ما
امروز در خلیج فارس ،تنگه هرمز ،دریای عمان و حفاظت از منافع ملت ایران داریم ،از همه ادوار تاریخی گذشته بهتر است و خدای
نعیم را به این جهت خاضعانه شاکر هستیم .وی برنامهمحور بودن فعالیتها در سازمان را امری مهم و با اهمیت قلمداد و تصریح
کرد :برنامه های آینده و پیش روی نیروی دریایی سپاه در برنامه هفتم کشور و نیروهای مسلح ،توسعه تجهیزات و ارتقای سطح
آمادگیهای معنوی و رزمی است که إنشاءاهلل به سمت ایدهآل حرکت میکند .این نوعی از انعطافپذیری است که گویای
حکمرانی شبکهای میباشد (خبرگزاری تسنیم).
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چکـیده
امروزه هویت و ابعاد جذابیت جسمانی با مدیریت بدن آغشته شده است و تبیین و بکارگیری استراتژیهای تبلیغاتی در
این زمینه میتواند راهگشا باشد .در این پژوهش سعی بر این است که ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن مورد بررسی
قرار گیرد و تأثیر عوامل اجتماعی (نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی-فرهنگی ،مدگرایی و پذیرش
اجتماعی) و عوامل فردی (دینداری ،تنوعطلبی ،جلب توجه ،عزتنفس ،سبکزندگی) و تبلیغات و رسانههای اجتماعی
(محیطی ،رسانه ،چهرهبهچهره) بر مدیریت بدن مورد بررسی قرار بگیرد .مدیریت بدن در این پژوهش از دو جنبه نگرشی و
رفتاری با زیر متغیرهایی شامل :جراحی زیبایی ،سالمت رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترل وزن و پوشش ظاهری در نظر
گرفته شده است .نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی است .جامعه آماری این
پژوهش ،بانوان باالی  18سال ساکن در شهر اصفهان میباشند .حجم نمونه آماری  720نفر از میان بانوان اصفهانی
میباشد .برای جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.
برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترتیبی استفاده شده ،همچنین روایی واگرا و روایی همگرا
نیز مورد بررسی قرار گرفته است .روش تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
 Smart Pls 4و  SPSS 26انجام پذیرفت و نتایج پژوهش نشان داد که از تعداد  17فرضیه موردنظر 11 ،فرضیه مورد
پذیرش قرار گرفتند که به اختصار عبارتند از (تاثیر عوامل فردی و عوامل اجتماعی و تبلیغات بر مدیریت بدن ،همچنین
تاثیر تبلیغات بر عوامل اجتماعی ،تاثیر تبلیغات بر عوامل فردی ،تاثیر عوامل اجتماعی بر عوامل فردی .عالوه براین
تبلیغات با نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد رفتاری مدیریت بدن و همچنین تبلیغات با نقش میانجی عوامل فردی بر
مدیریت بدن تاثیر داشتند 2 .فرضیه (تاثیر عوامل اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن و تبلیغات با نقش میانجی عوامل
اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن) رد شدند .با توجه به نتایج این پژوهش ،به مخاطبان پیشنهاد میشود با افزایش
سطح آگاهی زنان توسط آموزش صحیح ،شدت تاثیرگذاری تبلیغات و رسانه را در مدیریت ناصحیح بدن کاهش دهند.
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با ظهور عصر جدید و جامعه مصرفی ،نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه اهمیت بسیار زیادی یافته است(جهانگیری و
همکاران .)171:1400،توجه به بدن در جوامع کنونی رو به افزایش است و آمارهای فزاینده جراحیهای زیبایی و مصرف بیرویه
لوازمآرایشی خصوصاً بین بانوان در ایران ،حاکی از اهمیت مدیریت بدن دارد و تصور افراد از آن تکیه به تبلیغات و رسانهها
دارد(اکبرزاده و همکاران .)70:1798،تصویر بدن ساختاری چندبعدی است که به درک و نگرش فرد درباره اندازه و شکل بدن فرد
اشاره دارد .این تصویر ،هم یک مؤلفه ادراکی دارد که به نحوه مشاهده اندازه بدن ،شکل ،وزن ،خصوصیات بدنی ،عملکرد و حرکت
خود اشاره دارد و هم مؤلفه ارزشیابی که به احساس ما در مورد این ویژگیها و تأثیر آن احساسات بر رفتارهای ما اشاره دارد .عدم
رضایت از بدن هنگامی تجربه میشود که فرد درک کند بدن او از نظر اندازه و یا شکل از ایدهآل اجتماعی کمتر است.
بهعبارتدیگر ،عدم رضایت بدن نهتنها تحتتأثیر تفسیر ایدهآلهای اجتماعی است ،بلکه تحتتأثیر نحوه درک خود نیز قرار می-
گیرد؛ بنابراین ،نارضایتی بدن و برداشت از زیبایی با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند .با داشتن تصاویری از زیبایی ایدهآل که به طور
روزانه ما را درگیر میکند ،بهراحتی میتوان فراموش کرد که استانداردهای زیبایی دلخواه هستند و از فرهنگ به فرهنگ دیگر و
باگذشت زمان بسیار متفاوت هستند(امیرپورسعید و همکاران .)48:1400،به هر نوع نظارت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری
و آشکار بدن که در قالب رویههای آرایشی و اعمال جراحی انجام میپذیرد ،مدیریت بدن اطالق میشود(جلیلی کهنهشهری و
علیزادهاقدم .)100:1794،بدن انسان ،بخشی از هویت وی محسوب میشود که افراد همواره به دنبال دستیابی به شکل ایدهال آن
هستند .مدیریت بدن و ایدهآلهای بدن مثل سایر جنبههای زندگی تااندازهای تحت تأثیر پیامهای رسانهای قرار میگیرد(جمالی-
گشتی .)21:1790،بنابراین ،استراتژیهای تبلیغاتی میتواند در این زمینه راهگشا باشد .همچنین بررسی اینکه چگونه رسانههای
اجتماعی که تنوع بدن ،تصویر مثبت بدن ،زیبایی درونی و نقاط قوت شخصی را ترویج میکنند ،میتواند نگرشهای مطلوب نسبت
به جراحی زیبایی را کاهش دهد ،ارزشمند خواهد بود(ووآ و همکاران .)72:2021،رسانههای اجتماعی منبع مدرن فشار ظاهری
هستند و به طور فزایندهای ،بانوان خصوصاً دختران نوجوان تمایل به ظاهری الغر و عضالنی دارند(رابرتزا و همکاران.)279:2022،
نتایج بهدستآمده در پژوهشهای پیشین موید این مطلب است که در دوران مدرن ،نوع مدیریتکردن ظاهر بدن به منزله یک
معرف هویتی ،نقشی اساسی در قضاوتهای دیگران از فرد و بازنمایی شخصیت افراد پیدا کرده است(امیرپورسعید و
همکاران .)40:1400،وضع مطلوب آناست که خصوصاً قشر بانوان که بیشتر از مردان در این امر پیشرو هستند ،آگاهانه اقدامات
مدیریت بدن را انجام دهند .به گفته نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای آرایشی و بهداشتی ،ایران در مصرف لوازمآرایشی
رتبه اول کشورهای منطقه را به خود اختصاص دادهاست .درهمین حال ،ایران از نظر نسبت تعداد عمل جراحی زیبایی در رتبههای
اول جهان قرار دارد (احمدزاده.)1401،
مرور یافتهها نشان میدهد که درباره هرکدام از مؤلفهها پژوهش بهعملآمده است و نتایج پراکندهای بهدستآمده است؛ اما
هیچ یک رابطه توأم عوامل فردی و اجتماعی و تبلیغات و رسانهها را بر ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن بررسی نکردهاند .ازآنجا
که تقاضا برای انجام جراحی زیبایی مدام در حال افزایش است .آگاهی از عوامل مؤثر بر مدیریت بدن از دو بعد نگرشی و رفتاری
میتواند مؤثر واقع گردد .در این مقاله سعی بر این است که ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر سه
عامل اجتماعی (نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی ـ فرهنگی ،مدگرایی و پذیرش اجتماعی) و فردی (دینداری،
تنوعطلبی ،جلبتوجه ،عزتنفس ،سبک زندگی) و تبلیغات و رسانههای اجتماعی (محیطی ،رسانه ،چهرهبهچهره) بر مدیریت بدن
مورد بررسی قرار بگیرد .مدیریت بدن در این پژوهش از دو جنبه نگرشی و رفتاری با زیر متغیرهایی شامل :جراحی زیبایی ،سالمت
رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترلوزن و پوشش ظاهری در نظر گرفته شده است .در این مدل عوامل فردی ،اجتماعی و تبلیغات و
رسانهها بهعنوان متغیر مستقل و مدیریت بدن بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 -2ادبیات پژوهش
 -1-2مدیریت بدن
به انواع دستکاریها و مداخالت انسانها بر بدنهایشان اطالق میشود که براساس آن یا هویت راستین خود را برای دیگران
تعریف مینمایند و یا از طریق آن هویت دلخواه و نه واقعی خود را به نمایش در میآورند .ازآنجاییکه ،این مداخالت براساس نوعی
تصورات بدنی افراد از خود حاصل میگردد ،ازاینرو مهمترین محرک چنین امری ،تصور بدنی منفی و مبتنی بر بیرضایتی میباشد
که همین احساس نارضایتی آن ها را به اشکال مختلف مدیریت بدن از قبیل آرایش ،تناسب ،پوشش و ...سوق می-
دهد(کشکر .)27:1790،مدیریت بدن از مفاهیم مهم در جامعهشناسی و روانشناسی و پزشکی است که امروزه در میان دختران و
زنان رواج فراوانی یافته است و افراد با تغییر ویژگیهای ظاهری بدن خود به ساخت بدن اجتماعی مبادرت میورزند(قبادی و
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همکاران .))07:1797،در تعریفی دیگر از گیدنز ،مدیریت بدن به معنای دستکاری در صورت ظاهری بدن است که با ظهور عصر
جدید جامعه مصرفی نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .امروزه بدن بهصورت
جزئی از بازتابندگی دنیای امروز آمده است و رژیمهای ویژه برای بدنسازی و توجه به آراستگی و نظافت جسم در دوره اخیر تجدد
بدن را در برابر گرایشهای بازتابی مداوم ،خاصه در شرایطی که کثرت انتخاب و جود داشته باشد ،تأثیرپذیر ساخته
است(خجیر.)28:1400،

 -2-2اجزای مدیریت بدن

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

بدن اصلیترین واسطه میان فرد و دنیای خارج اوست؛ بنابراین توجه به این مبحث اهمیت به سزایی دارد که سعی شده
است در این مطالعه در پنج متغیر بررسی گردد :جراحی زیبایی ،سالمت رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترل وزن و پوشش ظاهری.
الف -جراحی زیبایی :جراحی زیبایی ،جراحی ترمیمی است که در ابتدا برای رفع ضایعات مادرزادی استفاده میشده ،اما در
مراحل بعد با اهداف زیبایی به کار گرفته شد(ذوقی پایدار و همکاران .)8:1790،به اعمال جراحی پزشکی میگویند که برای تغییر و
زیباسازی یا رفع آسیبهای ظاهری بخشی از صورت یا بدن انجام میشود و ارتقای سطح عادی بدن به سمت زیباتر کردن پیش
میرود(حیدریشاهیسرایی.)47:1797،
ب -سالمت روان و رفتار :اصوال به فقدان بیماری روانی؛ داشتن تعادل عاطفی؛ سازش اجتماعی؛ احساس راحتی و آسایش؛
یکپارچگی شخصیت؛ شناخت خود و محیط سالمت روان و رفتار گویند(یونسینژاد .)11:1798،سالمت ،سازهای پیچیده است و
منظور از آن ،تجربه و کنشوری بهینه روانشناختی است .که شامل استعداد روان ،برای هماهنگی و کارکرد مؤثر ،انعطافپذیری
در موقعیتهای دشوار ،ارزیابی خود و داشتن تعادل است(باوی و خدابخشیکوالیی.)128:1794،
ج -آرایش و بهداشت :مراقبتهای بهداشتی و آرایشی شامل )استحمام روزانه ،آرایش مو ،آرایش یا اصالح صورت ،استفاده
از عطر و ادکلن ،آرایش ناخن و لنز رنگی برای خانمها( میشود(رقیبی و میناخانی.)07:1790،
د -کنترل وزن :معموالً کنترل وزن به برنامهریزی منظمی اطالق میشود که طی رعایت آن ،چربی اضافی بدن کاهشیافته
واز وزن بدن کاسته میشود .اغلب بهمنظور داشتن اندامی متناسب ،افراد اقدام به کنترل وزن خود میکنند(برزکار .)1792،کنترل
وزن شامل معرفهای ورزش ،رژیم غذایی و استفاده از دارو میباشد(رقیبی و میناخانی.)07:1790،
ه -پوشش ظاهری :نمای ظاهری بدن شامل همه ویژگی از نمایان بدن از جمله پوشش ،نوع لباس و آرایش هم برای خود
و هم برای دیگران قابل رویت است و معموالً بهعنوان نشانههایی برای تفسیر کنش ،بکار گرفته میشود(خواجهنوری و کوچانی-
اصفهانی.)108:1400،

 -3-2عوامل مؤثر بر مدیریت بدن
عوامل مختلفی بر مدیریت بدن مؤثر هستند ،در زیر به چند عامل اصلی شامل :عوامل اجتماعی ،عوامل فردی ،رسانه و تبلیغات
اشاره میشود.
الف) عوامل اجتماعی :بدن ،تنها هستی زیستشناختی و روانی نیست؛ بلکه پدیدهای است که بهصورت اجتماعی برساخت می-
شود؛ بنابراین ،امروزه برای شکلگیری جامعه مصرفی ،گسترش رسانهها و بازتابیشدن هویت ،افراد به ساخت بدن خود مبادرت
میکنند(قاسمی .)107:1797،این متغیر شامل زیر متغیرهای :نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی  -فرهنگی،
مدگرایی و پذیرش اجتماعی است.
ب) عوامل فردی :شامل زیر متغیرهای دینداری ،تنوعطلبی ،جلب توجه ،عزتنفس و سبکزندگی میشود.
ج) تبلیغات و رسانه :تبلیغات بهعنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی نقش اساسی در ایجاد و بالفعل کردن نیاز دارد و باعث
تغییراتی در نگرش ،دانش و رفتار مخاطبان میشود(جعفری .)27:1400،تبلیغات ریشه در ابالغ پیام دارد و به معنای برقراری ارتباط
با مشتری برای بیان یک پیام در خصوص خدمات و محصوالت دارد(آقاسیدحسینی .)1798،در جوامعی که رسانهها گفتمان غالب
جامعه را شکل میدهند ،سبک زندگی غالب نیز تحتتأثیر آنها است؛ بهویژه تجربه قرن بیستم نشان داده است که در میان رسانه-
ها ،تلویزیون در بسیاری از جوامع چنین نقشی را بر عهده گرفته است و سبک رایج مدیریت بدن ،نیز تحتتأثیر این رسانه بوده
است(قهرمانی و هاشمی .)22:1790،فشار تبلیغات رسانهها و سایر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و حساسیت زنان و
دختران به ویژگیهای اندام و چهره ،زمینه گسترش انواع جراحیهای پالستیک و زیبایی را در پی داشته است .بهعنوانمثال:
جراحی بینی و اندامهای دیگر و نیز اقدامات دیگری همچون خالکوبی روی چهره ،ابروها ،لبها و اطراف چشم را میتوان نام برد
که علیرغم نگرانی ها و مخاطرات پزشکی و بهداشتی مربوطه ،در ایران نیز همچون کشورهای غربی ،مطلوبیت روزافزون
دارد(توسلی .)110:1792،د ر این پژوهش سعی بر این است که ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر
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سه عامل اجتماعی (نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی -فرهنگی ،مدگرایی و پذیرش اجتماعی) و فردی (دینداری،
تنوعطلبی ،جلبتوجه ،عزتنفس ،سبک زندگی) و تبلیغات و رسانههای اجتماعی (محیطی ،رسانه ،چهرهبهچهره) بر مدیریت بدن
مورد بررسی قرار بگیرد .مدیریت بدن در این پژوهش از دو جنبه نگرشی و رفتاری با زیر متغیرهایی شامل :جراحی زیبایی ،سالمت
رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترلوزن و پوشش ظاهری در نظر گرفته شده است.

 -1-3-2سایر عوامل موثر بر بدن
بهجز عوامل ذکر شده درگذشته ،عوامل دیگری نیز بر مدیریت بدن تأثیر گذارند که عبارتند از :مقاصد جنسی یا جذب جنس
مخالف ،معرف طبقه اجتماعی،تمایزات فردی و روانی ،داشتن هویت ،همانندسازی و تشخص طلبی.

 -4-2پیشینه پژوهش
به جهت اختصار منتخبی از پیشینه داخلی و خارجی پژوهش در قالب جدول ( )1و ( )2بیان میگردد:
جدول  .1خالصه پیشینههای داخلی

1

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

2

موضوع
سبک زندگی و مدیریت بدن :مطالعهای
جامعهشناختی (مطالعه موردی :زنان
شهر رفسنجان)
ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات
رسانهای بر سبک زندگی ورزش -
محور با تبیین نقش میانجیگری
بازهویت مدیریت بدن

نویسنده (سال)
امیرپورسعید و
همکاران ()1400
جهانگیری و
همکاران ()1400

7

بررسی تأثیر مؤلفههای درک از خود و
مدیریت بدن در بین زنان شهر زنجان

پور جبلی و معصومی
()1400

4

رابطه بین استفاده از اینستاگرام و
مدیریت بدن زنان شهر تهران

خجیر ()1400

2

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان
به مدیریت بدن در شهر قم

بابایی فرد و همکاران
()1799

نتایج
بین شاخصهای سبک زندگی (مصرف فرهنگی ،الگوهای خرید و اوقات
فراغت) و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ضرایب رگرسیونی
نشان میدهد که متغیر الگوهای خرید بیشترین میزان پیشبینی را دارد.
تبلیغ رسانهای بر روی هویت بدن معنادار است و اثر مستقیم و استانداردشده
بازهویت بدن و تبلیغ رسانهای بر سبک زندگی ورزش  -محور معنادار است و
سبک زندگی میتواند از طریق بازهویت بدن از تبلیغ رسانهای اثرپذیر باشد.
متغیرهای هالهپوشی ،درک از خود و بدن بهعنوان سرمایه اجتماعی بر
مدیریت بدن بیشترین تأثیر معنیدار را داشته و پس از آنها متغیرهای خودشی-
انگاری و متغیر میزان ساعت استفاده از شبکههای اجتماعی تأثیر معنیداری
بر متغیر مدیریت بدن نداشتند.
استفاده از اینستاگرام در حد بسیار ضعیفی باعث توجه کاربران به مدیریت بدن
شده است و بین استفاده از اینستاگرام و جراحی زیبایی و رعایت رژیم غذایی
همبستگی معناداری وجود نداشت.
فشار اجتماعی ،جذب جنس مخالف ،تأیید اجتماعی و دستیابی به موقعیت
اجتماعی و باالتر و رضایت از زندگی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار
دارد.

جدول  .2خالصه پیشینههای خارجی

1

34

موضوع
گنجاندن رسانههای اجتماعی و درونیسازی
ایدهآل عضالنی در مدل تأثیر سهجانبه (خانواده
 همساالن  -رسانههای سنتی) تصویر بدن:بهسوی درک مدرن نارضایتی از بدن دختران
نوجوان

نویسنده (سال)
& Robertsa
(2022) et al

2

بررسی استراتژیهایی برای رسیدگی به
نگرانیهای مربوط به مدیریت بدن برای
دختران نوجوان درگیر در ورزش

Koulanova
& et al
)(2021

7

تصویر زنان جوان به دنبال مقایسه روبهباال با
مدلهای اینستاگرام :نقش کمالگرایی ظاهری
فیزیکی و تنظیم شناختی هیجان

& Comb
Mills
)(2021

4

استفاده از فیسبوک برای حفظ نمایه و نظافت
اجتماعی و مقایسه ظاهری زنان جوان کرهای
با همساالن و نگرانیهای مربوط به تصویر بدن

Kim
)(2018

نتایج
همه منابع فشار ظاهری از طریق درونیسازی الغری مطلوب با احترام به
ظاهر مرتبط بودند .فشار همساالن و رسانههای اجتماعی هر دو با درونی-
سازی ایدهآل عضالنی بیشتر مرتبط بودند ،که ارتباط معنیداری با احترام
به ظاهر نداشت .رسانههای اجتماعی تنها منبع فشار مرتبط با احترام به
ظاهر از طریق درونیسازی الغری مطلوب و مقایسه بدن بودند.
نگرانیهای مربوط به تصویر بدن در محیط ورزشی پیچیده است و
نیازمند استراتژیهای چندوجهی است که هم مدیریت نگرانیهای تصویر
بدن و هم پرورش تصویر مثبت بدن را بهعنوان یک نتیجه کانونی در
اولویت قرار میدهد.
مقایسه ظاهری با مدلها منجر به کاهش اعتمادبهنفس و افزایش ظاهر و
نارضایتی از وزن شد .کمالگرایی ظاهر فیزیکی با صفات باال ،اعتمادبه-
نفس کمتر و نارضایتی از وزن باالتر و نارضایتی ظاهری را پیشبینی
کرد.
بین مقایسه ظاهری با همساالن خود در فیسبوک ارتباط مثبت و
معناداری وجود داردو مقایسه اجتماعی مرتبط با ظاهر در فیس بوک نیز
بطور قابل توجهی با نگرانیهای مربوط به تصویر بدن مرتبط می شود.

 -3روش پژوهش

 -4تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-4تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
در این قسمت تحلیل توصیفی متغیرهادر جدول( )7ارایه میشود( .راهنمایی :اندیس  1برای ابعاد رفتاری مدیریت بدن شامل:
جراحی زیبایی ،کنترل وزن ،آرایش و بهداشت ،سالمت روان و پوشش ظاهری است).

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است .این تحقیق درنظر دارد ضمن شناخت مسایل مربوط به مدیریت
بدن زنان به تحلیل عوامل موثر بر نگرش و اقدام آنان به مدیریت بدنشان بپردازد .در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع-
آوری داده استفاده گردید .پرسشنامه بین بانوان باالی  18سال شهر اصفهان توزیع شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،
 784نفر محاسبه گردید میباشد که درنهایت علیرغم تالشهای زیاد محقق و کمبود زمان ،موفق به تکمیل  720پرسشنامه
گردید .قبل از اجرای پرسشنامه برای اطمینان حاصل نمودن از قابلیت اجرای آن ،به اجرای آزمایشی پرسشنامه مبادرت گردید.
روایی محتوای پرسشنامه حاضر
توسط متخصصان و خبرگان مورد
تائید قرار گرفت و برای بررسی
روایی همگرا روش  AVEو برای
روایی واگرا از روش فورنل -الرکر
و جهت پایایی پرسشنامه،از روش
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
استفاده شد که ضرایب بطور
یکپارچه در بند تجزیه و تحلیل
داده ها آورده شده است .برای
آزمودن فرض نرمال بودن
متغیرهای پژوهش از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده
شکل .1مدل مفهومی پژوهش
گردید .مدل مفهومی پژوهش در
شکل ( )1آمده است.

جدول :3آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
نام متغیر
نگرش
جراحی زیبایی
کنترل وزن
پوشش ظاهری
آرایش و بهداشت
سالمت روان و رفتار
تبلیغات
محیطی
چهره به چهره
رسانه
عوامل فردی
دینداری
جلب توجه
تنوعطلبی
عزت نفس

میانگین
7/771
7/702
7/800
7/410
7/049
2/094
2/970
2/479
2/874
7/241
7/207
7/780
7/727
7/287
7/979

انحراف معیار
0/478
0/877
0/722
0/892
0/098
1/087
0/791
1/014
0/922
0/072
0/710
0/010
0/870
0/791
0/270

نام متغیر
رفتار
جراحی زیبایی1
کنترل وزن1
پوشش ظاهری1
آرایش و بهداشت1
سالمت روان و رفتار1
عوامل اجتماعی
نگرش دوستان
نگرش خانواده
فشارهای اجتماعی  -فرهنگی
مدگرایی
پذیرش اجتماعی
عوامل فردی
سبک زندگی

میانگین
7/027
7/222
7/778
4/401
7/890
7/170
7/872
7/702
2/922
2/272
2/170
7/299
7/207
7/027

انحراف معیار
0/487
1/120
0/800
0/742
0/800
1/147
0/222
0/770
0/909
0/882
0/802
0/948
0/710
0/907
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 -2-4بررسی برازش مدل مفهومی
برای اینکه بتوان نتایج حاصل از تخمین روابط مدل را تفسیر نمود ،ابتدا باید میزان تناسب مدل یا برازش آن را مشخص نمود.
بررسی برازش مدل در  PLSشمال سه مرحله است :در مرحله اول ارزیابی مدل اندازه گیری مطرح میشود که در این مرحله
پایایی و روایی مدل بررسی میگردد.مرحله دوم ،آزمون مدل ساختاری استکه بر اساس معیارهای مختلف بررسی میشود و مرحله سوم
آزمون مدل کلی است که با یک معیار مورد سنجش قرار میگیرد (داوری و رضازاده .)88:1797
 -1-2-4سنجش برازش مدلهای اندازهگیری
جهت سنجش برازش مدلهای
اندازهگیری ،سه معیار پایایی ،روایی
همگرا و روایی واگرا استفاده میشود
(داوری و رضازاده.)1797،
الف) پایایی

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

ضرایب بارهای عاملی :بارهای
عاملی از طریق محاسبه مقدار
همبستگی شاخص های یک سازه با
آن سازه محاسبه میشودو معیار قابل
قبول آن  0.4است.مقدار بار عاملی
کلیه سواالت باالی  0.4بود ،پس
مدل مفهومی دارای پایایی قابل
قبولی است.
شکل  .2مدل مفهومی پژوهش بر حسب بارهای عاملی
جدول .4ضرایب آلفای کرونباخ ،روایی همگرا و پایایی ترکیبی برای متغیرها

نام متغیر
نگرش
جراحی زیبایی
کنترل وزن
پوشش ظاهری
آرایش و بهداشت
سالمت روان و رفتار
تبلیغات
محیطی
چهره به چهره
رسانه
عوامل فردی
دینداری
جلب توجه
تنوعطلبی
عزتنفس
سبک زندگی

آلفای
کرونباخ
0/070
0/847
0/004
0/827
0/808
0/879
0/827
0/807
0/094
0/090
0/809
0/010
0/097
0/897

CR

AVE

نام متغیر

AVE

CR

0/808
0/847
0/907
1
1
0/827
0/877
0/002
0/020
0/801
0/042
0/078
0/097
0/870
0/872

0/872
0/028
0/900
1
1
0/848
0/812
0/812
0/777
0/720
0/022
0/784
0/222
0/020
0/224

رفتار

0/002
0/089
0/822
0/080
0/077
1
0/784
0/709
0/820
0/777
0/747
0/770
0/022
0/802

0/078
0/072
0/881
0/928
0/824
1
0/082
0/827
0/970
0/010
0/082
0/027
0/042
0/881

جراحی زیبایی1
کنترل وزن1
پوشش ظاهری1
آرایش و بهداشت1
سالمت روان و رفتار1
عوامل اجتماعی
نگرش دوستان
نگرش خانواده
فشارهای اجتماعی  -فرهنگی
مدگرایی
پذیرش اجتماعی
عوامل فردی
سبک زندگی

آلفای
کرونباخ
0.047
0.077
0.082
0.021
0.822
0.049
0.044
0.911
0.088
0.872
0.028
0.000
0.897

 = 0.820آلفای کرونباخ کل

ضرایب آلفای کرونباخ :معیار پایایی قابل قبول براساس آلفای کرونباخ 0.0 ،است(داوری و رضازاده .)1797،براین اساس
مدل اندازه گیری پژوهش دارای پایایی قابل قبول است.ضرایب در جدول  4گزارش شده است.
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پایایی ترکیبی :در روش پایایی ترکیبی پایایی سازه ها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی شاخص هایشان با
یکدیگر محاسبه میشود .مقادیر باالی  0/0میزان پایداری مناسب را نشان میدهد و مقادیر کمتر از  0/7عدم پایایی را نشان می
دهند .ضرایب در جدول  4گزارش شده است.
ب) روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج شده)
ضریب  AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخص های خود را نشان می دهد که معیار قابل قبول برای آن عدد  0.2است.
و در جدول  4گزارش شده است.

ج) روایی واگرا
روش فورنل – الرکر :در صورتی که یک مدل روایی واگرای قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین
خود بیشتر باشند(داوری و رضازاده .)1797،قسمتی از ماتریس روایی واگرا بدیل زیاد بودن متغیرها ،در جدول ( )2ارائه شده است.
همانطور که مشخص است روایی واگرای مدل مناسب میباشد.
جدول .5ماتریس روایی واگرا به روش فورنل-الرکر
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 -2-2-4سنجش برازش مدل ساختاری


ضرایب معناداری zمقادیر))values-t

در ادامه مدل مفهومی بر اساس ضرایب معناداری  tدر شکل  7ارائه شده است.
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شکل  . 3مدل مفهومی بر اساس ضرایب معناداریt

در شکل  7کلیه مقادیر ،به جز ضریب  tمربوط به تأثیر متغیر عوامل اجتماعی بر نگرش( ،)1/129از معیار  1/97بزرگتر هستند
و این نشان از صحت و معناداری تمامی سواالت و روابط بین متغیرها و سازهها در سطح اطمینان  %92است .اما در مورد فرضیهی
مذکور ،به دلیل اینکه مقدار  tمربوطه از  1/97کوچکتر است ،میتوان گفت بین متغیر عوامل اجتماعی و نگرش ارتباط معناداری
وجود ندارد .این مورد در قسمت رد و پذیرش فرضیهها ،مورد بررسی قرار می گیرد.
معیار  Squares Rیا  :R2معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالت
ساختاری به کار می رود و نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا (مستقل) بر یک متغیر درون زا می گذارد (داوری و رضازاده،
 .)1797بر اساس مقادیر جدول  7می توان گفت ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری از نظر معیار مورد نظر ،مورد تایید است.
معیار معیار 𝟐𝐐 ( :)Stone-Geisser Criterionاین معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند .در مورد شدت قدرت
پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا سه مقدار  0/12 ،0/02و  0/72را تعیین نمودهاند(داوری و رضازاده .)1797،این معیار در
جدول  7گزارش شده است.
جدول  .6ضرایب  R2و معیار Q2

نام متغیر
نگرش
جراحی زیبایی
کنترل وزن
پوشش ظاهری
آرایش و بهداشت
سالمت روان و رفتار
تبلیغات
محیطی
چهره به چهره
رسانه
عوامل فردی
دینداری
جلب توجه
تنوعطلبی
عزتنفس
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Q2
0.191
0/178
0/119
0/148
0/128
0/172
0/278
0/010
0/717
0/170
0/122
0/128
0/102
0.128

𝟐𝐑
0/741
0/779
0/292
0/721
0/799
0/249
0
0/279
0/017
0/710
0/787
0/204
0/748
0/497
0/702

نام متغیر
رفتار
جراحی زیبایی1
کنترل وزن1
پوشش ظاهری1
آرایش و بهداشت1
سالمت روان و رفتار1
عوامل اجتماعی
نگرش دوستان
نگرش خانواده
فشارهای اجتماعی-فرهنگی
مدگرایی
پذیرش اجتماعی
عوامل فردی
سبک زندگی

Q2
0/207
0/220
0/120
0/127
0/140
0/172
0/222
0/140
0/127
0/198
0/128
0/100
0/170
0/120

𝟐𝐑
0/400
0/201
0/777
0/708
0/091
0/722
0/271
0/701
0/770
0/709
0/710
0/709
0/787
0/404

 -3-2-4برازش مدل کلی
معیار  :GOFحدود این شاخص بین صفر و یک می باشد و سه مقدار  0/22، 0/01و  0/77را به ترتیب به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است .این شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی
( )commonalitiesو متوسط ضریب تعیین ( )average R Squareاست(داوری و رضازاده .)1797،گزارش مربوط به آن در
جدول 0آمده است.
جدول  .7ضرایب  GOFبرای متغیرها

𝑅2
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶

GOF

با حصول مقدار  0/204برای  GOFمیتوان نتیجه گرفت که برازش کلی مدل این پژوهش مناسب و مورد تایید و در حد
بسیار قوی میباشد.
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سازه
مقدار اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقدار اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2

جراحی زیبایی
0/028
0/779
جراحی زیبایی1
0/089
0/201
محیطی
0/812
0/279
تنوع طلبی
0/019
0/497
مدگرایی
0/747
0/710
رفتار
0/400
0/204

کنترل وزن
0/907
0/292
کنترل وزن1
0/822
0/777
چهره به چهره
0/777
0/017
عزتنفس
0/224
0/702
سبک زندگی
0/802
0/404
عوامل اجتماعی
0/271

پوشش ظاهری
1
0/721
پوشش ظاهری1
0/080
0/708
رسانه
0/727
0/710
نگرش دوستان
0/709
0/701
پذیرش اجتماعی
0/778
0/709

آرایش و بهداشت
1
0/799
آرایش و بهداشت1
0/070
0/091
دینداری
0/787
0/204
نگرش خانواده
0/819
0/770
عوامل فردی
0/787
نتیجه محاسبات
0/428
0/000

سالمت روان و رفتار
0/840
0/249
سالمت روان و رفتار1
1
0/722
جلب توجه
0/817
0/748
فشارهای اجتماعی  -فرهنگی
0/772
0/709
نگرش
0/741

 -3-4آزمودن فرضیهها
خالصه نتایج فرضیه های پژوهش در قالب جدول  8ارائه می شود.
جدول  .8نتایج فرضیهها
فرضیههای پایه
 .1عوامل فردی بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .2عوامل فردی بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .7عوامل اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .4عوامل اجتماعی بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .2تبلیغات و رسانهها بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .7تبلیغات و رسانهها بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .0تبلیغات و رسانهها بر عوامل اجتماعی از دیدگاه بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .8تبلیغات و رسانهها بر عوامل فردی از دیدگاه بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .9عوامل اجتماعی برعوامل فردی از دیدگاه بانوان اصفهان تاثیر دارد.

ضریب مسیر
0/112
0/742
0/001
0/794
0/278
0/729
0/481
0/200
0/740

آماره t
7/880
2/077
1/129
2/082
7/049
7/740
11/112
4/428
4/929

نتیجه آزمون
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
رد فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه

برای بررسی فرضیه های مربوط به نقش میانجی گری از آزمون سوبل استفاده گردید ،مقادیر  Z-valueحاصل از این آزمون
در جدول  9آورده شده است.
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جدول  .9نتایج سنجش فرضیه های میانجی
فرضیه
 .10تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد نگرش مدیریت بدن
بانوان اصفهانی تاثیر دارد.
 .11تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد رفتاری مدیریت بدن
بانوان اصفهانی تاثیر دارد.
 .12تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل فردی بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان
اصفهانی تاثیر دارد.
 .17تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل فردی بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان
اصفهانی تاثیر دارد.

Z

نتیجه آزمون

1/089

رد فرضیه

1/901

پذیرش فرضیه

7/200

پذیرش فرضیه

7/214

پذیرش فرضیه

 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
 -1-5نتایج فرضیههای پژوهش
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فرضیه  1نشان داد که بین متغیرهای عوامل فردی و بعد نگرشی مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد .یافتهها با نتایج
پژوهش (توسلی و همکاران)1792،و(راسخ و همکاران )1790،و (مهدیزاده و رضایی )1797،و (براتلو و خودی )1792،همراستا
است و فرضیه 2نشان داد که بین متغیرهای عوامل فردی و بعد رفتاری مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد که با نتایج پژوهش-
های (توسلی و همکاران )1792،و (چابکی و صفرا )1400،و (فاتحی و اخالصی )1780،و (امیرپورسعید و همکاران )1400،همراستا
و همسو میباشد و فرضیه  7نشان داد که بین متغیرهای عوامل اجتماعی و بعد نگرشی مدیریت بدن ارتباط معناداری وجود ندارد.
این در صورتی است که با نتایج پژوهش (راسخ و همکاران )1790،مغایرت دارد و فرضیه  4نشان داد که بین متغیرهای عوامل
اجتماعی و بعد رفتاری مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای (یوسفیفرد )1797،و (فاتحی و
اخالصی)1780،و(مهدیزاده و رضایی )1797،و (باباییفرد و همکاران )1799،هماهنگ و همراستا میباشد و فرضیه  2با نشان داد
که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و بعد نگرشی مدیریت بدن ،ارتباط معنادار وجود دارد .که با نتایج (تقیپور )1797،و (پاکدهی و
مرادیان )1792،و (مهدیزاده و رضایی )1797،همخوانی دارد.
فرضیه  7نشان داد که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و بعد رفتاری مدیریت بدن ،ارتباط معنادار وجود دارد .این نتیجه همسو با
نتایج (تقیپور )1797،و (جهانگیری و همکاران )1400،و (اخالصی و فاتحی )1780،و (قهرمانی و هاشمی )1790،است و فرضیه 0
نشان داد که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و عوامل اجتماعی ،ارتباط معنادار وجود دارد .این نتیجه همسو با نتایج (قهرمانی و
هاشمی )1790،میباشد و فرضیه  ،8نشان داد که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و عوامل فردی ،ارتباط معنادار وجود دارد .که نتیجه
این فرضیه با نتیجه پژوهش (جهانگیری و همکاران )1400،مطابقت میکند و فرضیه  9نشان داد که بین متغیر عوامل اجتماعی و
رسانهها و عوامل فردی ،ارتباط معنادار وجود دارد و با نتایج پژوهش (مهدیزاده و رضایی )1797،هماهنگ میباشد و فرضیه ،10
نشان داد نقش متغیر میانجی عوامل اجتماعی در رابطهی میان تبلیغات و رسانه ها و بعد نگرش مدیریت بدن ،معنادار نیست
بنابراین فرضیه پذیرفته نمیشود و فرضیه ،11نشان داد که نقش متغیر میانجی عوامل اجتماعی در رابطهی میان تبلیغات و رسانهها
و بعد رفتاری مدیریت بدن معنادار است و فرضیه پذیرفته میشود .که با نتایج (اکبرزاده جهرمی و همکاران )1798،و (صدری و
همکاران )1799،همسو است و فرضیه  ،12نشان داد که نقش متغیر میانجی عوامل فردی در رابطه میان تبلیغات و رسانهها و بعد
نگرش مدیریت بدن معنادار است و فرضیه پذیرفته میشود .در این رابطه مقالهای یافت نشد و فرضیه  ،17نشان داد که نقش متغیر
میانجی عوامل اجتماعی در رابطهی میان تبلیغات و رسانهها و بعد رفتاری مدیریت بدن معنادار است ،بنابراین فرضیه پذیرفته می-
شود.

 -2-5پیشنهادهای کاربردی برای بازار هدف
با استناد به فرضیه شماره  11پیشنهاد به تالش در جهت افزایش آگاهی به بانوان میشود ؛ اولین و مهمترین گام ،در امر
مبارزه با مدگرایی افراطی ،ارتقای سطح بینش بانوان است و باید زمینه را برای خلق مدهای قابل قبول و قابل پسند زنان و جامعه
فراهم کرد.
منطبق بر فرضیههای شماره  1و  2و  12و  17پژوهش توصیه میشود ،عزتنفس بانوان را با آموزشدادن اصولی به آنها
بدینگونه که از اندام و بدن خود هیچ وقت متنفر نباشند و بدانند که هرکدام از انسانها چه زن و مرد قالبی جسمانی به نام بدن
دارند که در آن تفاوتهای جنسیتی ،نژادی و ...یک چیز عادی است که باید توانایی توازن برقرار کردن در آن را داشته باشیم ،باال
برد و زمینه تقویت اعتمادبهنفس زنان بدون توجه به ظاهر آنان فراهم شود .همچنین افزایش تاکید رسانههای داخلی برارزشهای
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ورای زیبایی ظاهری و سوق دادن افراد به پیشرفت در عرصههای علمی ،اجتماعی و کسب موقعیتهای شغلی و تغییر سبک
زندگی برای مقابله با انواع جراحیهای خطرناک برای زیبا جلوهدادن بدن و خودنمایی کردن در جامعه.
همچنین براساس فرضیههای  2و  7و  11توصیه میگردد کالسهای آموزشی در مورد مدیریت بدن در محیطهای فرهنگی
مثل دانشگاهها و مدارس ،به منظور آگاهیدادن به خانوادهها ،در مورد فیلمهای ماهوارهای و تبلیغات رسانهای و اینستاگرام و انواع
جراحیها ،اختالالت غذایی ،برای رسیدن به بدنی ایدهال به منظور مدیریت بدن تناسب اندام ،اصالح بدن ،ارزیابی سالمت که به
قیمت جان انسانها تمام میشود ،توسط افراد متخصص برگزار گردد.
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بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش
میانجی سرمایه فکری در شرکتهای بیمه خصوصی شهرستان سنندج
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چکـیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناسایی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی
سرمایه فکری در شرکتهای بیمه خصوصی شهرستان سنندج است .تعداد جامعه آماری  305نفر که از این تعداد 351 ،نفر
به عنوان نمونه انتخاب شده است .این پژوهش بر حسب روش ،توصیفی و از شاخه همبستگی ،به لحاظ زمانی تک
مقطعی و از نظر هدف ،کاربردی است .روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای متناسب با حجم جامعه و ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامههای استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ،سرمایه فکری و عملکرد مالی میباشد .جهت تعیین روایی
پرسشنامهها از روش روایی صوری و روایی سازه ،و برای سنجش پایایی پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده
است .یافتههای مهم پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی،
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با سرمایه فکری و سرمایه فکری با عملکرد مالی است .همچنین نتایج آزمون سوبل
حاکی از تایید نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی است.

واژگـان کلـیدی :مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ،سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،شرکتهای بیمه خصوصی شهرستان
سنندج.
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یکی از مباحثی که در عصر جدید در زمینه مدیریت و مباحث مالی مطرح گردیده و به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته
است ،مسئلة عملکرد شرکتهاست .در واقع عملکرد مبنای بسیاری از تصمیمگیریهاست.از عوامل مهمی که اعتباردهندگان ،سرمایه
گذاران ،مدیران و سایر فعاالن اقتصادی میتوانند به آن توجه کنند ،عملکرد است .عملکرد شرکتها ،حاصل فعالیتها و بازده سرمایه
گذاریهای آن در یک دوره معین است .ارزیابی عملکرد شرکتها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود ،اخذ تصمیمات
منطقی بر اساس اطالعات قابل اتکا و شاخص مربوط در ارزیابی عملکرد مدیران ،امری حیاتی به شمار میرود (راوی چاندران و
لرت وانگ ستین .)0531 ،3ارزیابی عملکرد شرکت ها با توجه به اهداف مختلف سازمان ،تنوع زمینه های فعالیتی و ماهیت های
متفاوت و غیر ممکن آنها ،دارای پیچیدگیهای خاصی است .این ارزیابی در مقوله های مالی ،عملیاتی و فعالیت های اقتصادی
سازمان از اهمیت فوق العادهای برخوردار است .درحال حاضر ،ارزیابی عملکرد بسیاری از شرکتها و سازمان ها براساس شاخصهای
مالی است(خانلری و سبزهعلی .)3131 ،ارزیابی عملکرد مالی در فرایند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است .چرا که عملیات
یک شرکت تا اندازه زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است .از معیارهای سنجش عملکرد ،نسبتهای مالی است .یکی از
فرایندهایی که در استفاده از نسبتهای مالی برای اندازهگیری وضعیت مالی وجود دارد این است که هر مجموعه نسبتهای مالی
یک بعد ویژه را ارزیابی میکند ،به گونهای که دسته ای از این نسبتها توانایی نقدینگی را اندازهگیری میکند،گروهی توانایی
سودآوری را ارزیابی میکند بخشی دیگر توانایی سرمایه گذاری را مشخص مینماید و باالخره گروه آخر شیوه ی کارآیی و عملیات
سازمان را ارزیابی مینماید(جینگ و یوان . )0551 ،0درجه یا میزانی که شرکت (سازمان) به هدفهای مالی سهامداران در راستای
افزایش ثروت آنان نائل میآید و اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت
سهامداران دنبال میکند در برگیرنده شاخصها و معیارهایی است که بر مبنای آن میتوان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را
اندازه گیری کرد .عملکرد مالی مشخص میکند که آیا استراتژی شرکت اجرا میشود و اینکه شرکت میتواند به اهداف و چشم
اندازی که برای خودش ترسیم کرده برسد یا نه(لوشا و همکاران .)0530 ،1از عوامل مهمی که میتواند عملکرد مالی شرکتها را
تحت تاثیر خود قرار داد ،سرمایه فکری نیروی انسانی و توجه به آن است(پریانکا و همکاران : 0532،0فاتوکی .)0533،0سرمایه
فکری 0مجموعه ای از دارایی های دانشی متعلق به سازمان و جزئی از داراییهای سازمان است که موجب افزایش ارزش سرمایه
های سازمان گردیده و فراهم کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است که وضعیت سازمان را در مقایسه با رقبا بهبود می
بخشد(سپهر دوست و مطیعی .) 3135 ،این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به
کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی ،عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است .همه این ویژگیها باعث
ایجاد ارزش به دست آمده میشود به دلیل اینکه یک پدیده کامالً داخلی است ،قابلیت خرید و فروش(کپی برداری و تقلید) ندارد به
همین جهت برای شرکت ارزشمند بوده و قابلیت ایجاد مزیت رقابتی را دارند(نیکسون و همکاران .)0533 ،2بنابراین مدیران نه تنها
می بایست دانش خود را در حوزه سرمایه فکری افزایش دهند ،بلکه می بایست از طریق تقویت مؤلفه های آن (سرمایه انسانی،
سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) به توسعه و گسترش این حوزه در سازمان بپردازند(وانگ .)0533 ،1به واقع اثربخشی و بهره
وری بیش از پیش سازمان مرهون توجه به دانش و سرمایه فکری بوده وبا شناخت ماهیت و روش های اندازه گیری و ارزشگذاری
این مهم میتوان امکان طرح ریزی ،بهینه سازی ،کنترل و نظارت مستمر بر آن را در سازمان فراهم نمود.مسئولیت پذیر بودن
شرکتها چه در قبال محیط خارج سازمان و چه در مقابل محیط داخلی که شامل کارکنان میباشد میتواند باعث تقویت و بهبود
سرمایه فکری منابع انسانی گردد(پریانکا و همکاران .)0532 ،اصطالح" مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت"3با سه واژه موجود در
آن تعریف شده است :شرکت ،اجتماع ،مسئولیت .بنابراین،مسئولیت اجتماعی شرکت به فعالیت کسب وکار یا شرکت های مسئولیت
پذیری گفته میشودکه در محیط فعالیتشان از جامعه و ذینفعان خود مراقبت میکنند(چانگ و همکاران .)0530 ،35گسترش وتوسعه
روز افزون موسسات و شرکتهای مختلف خدماتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمانها و شرکتها
برای ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و برای رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند .عدم
توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی مانع از خدمت موثر آنها به جامعه وتوسعه و اعتبار سازمان خواهد شد(جواهر و کاسین.)0553 ،33
در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ،رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان را بر جامعه – چه
داخلی و چه خارجی – مد نظر قرار میدهد .و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمام بخشها جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک
سو موجب همسویی منافع اقتصا دی با جامعه و از سوی دیگر سبب توفیق در رشد وپایداری در عملکرد شرکت میگردد(تروکسا
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وهمکاران .)0533 ،3هرچند در گذشته مسئولیت اجتماعی بیشتر به اقدامات داوطلبانه شرکتها در رابطه با جامعه اطالق می شد اما
اخیرا ،به نوعی تعهد در بخش های مختلف سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است .زمانی که شرکتها تمایل داشته باشند تعامل
مثبت و سازنده ،و به نحوی مسئولیت پذیری و تعهد بیشتری نسبت به اعضای جامعه و سازمان داشته باشند این منجر به ایجاد
0
انگیزه برای ایجاد ثروت از طریق بهبود سرمایه فکری که شامل سرمایه انسانی و ساختاری است؛ میشود(پریانکا و همکاران ،
.)0532
با توجه به مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که تا چه اندازه بین مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی سرمایه فکری در شرکتهای بیمه خصوصی شهرستان سنندج رابطه وجود دارد؟

 -2مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)98 :مهر 1441

در دو دهه ی اخیر ،روز به روز گزارشگری با رویکرد اجتماعی و محیطی برای فعالیتهای تجاری و عمومی مورد تاکید بیشتری
قرار میگیرد .از طرف دیگر ،انتقاد بر این است که حسابداری و گزارشگری مالی متداول ،نمیتواند اطالعات کافی را برای این
رویکرد فراهم کند ،از این رو نیاز گسترده تری به گزارشگری با این رویکرد در شرکتها و سازمانها احساس میشود .از این رو
درسالهای اخیر ،توجه نهادهای اکادمیک و حرفه ای به گزارشگری در این حوزه به طور روز افزون افزایش یافته است ،به طوری
که تحقیقات و مقاالت در خصوص این موضوع ،موید آن است .از این رو ،جهان تجارت و شرکتها در حال مواجه شدن با مقولهی
مسئولیت اجتماعی شرکتها هستند و دامنهی وسیعی از شرکتها به مسئولیتپذیری از بعد اجتماعی ترغیب و تشویق میشوند .با
وجود این ،در شرکتها و همچنین در جوامع آکادمیک در خصوص این که چگونه مسئولیت اجتماعی شرکتها باید تعریف شود،
ابهام وجود دارد .اما ،تعاریف موجود دارای سطح باالیی از سازگاری هستند و همگی بر محتوای خاص از بعد اجتماعی تاکید
دارند(الوانی و قاسمی .)1 : 3122،تعارف متعددی از مسئولیت اجتماعی شرکتها از ساده تا پیچیده شامل دامنه ی وسیعی از واژهها
و ایدهها ،از جمله پایندگی شرکت ،شهروندی شرکتی و سرمایه گذاری مسوالنهی شرکت وجود دارد .با این حال ،تالشهای
بسیاری برای درک بهتر و توسعهی تعریفی جامع و منسجم انجام شده است .به طور کلی ،مسئولیت اجتماعی شرکتها با روابط
بین شرکتها و جامعه سروکار دارد و به طور مشخص این مفهوم به بررسی تاثیرات فعالیت شرکتها روی افراد و جامعه میپردازد.
برخی از منتقدین ،اشاره دارند که مفهوم مسئولیت اجتماعی دست مدیران اجرایی شرکتها را باز گذاشته است تا تعهدات اجتماعی
شرکت را با توجه به نظر و خواست خود تعیین نمایند .دسته دیگری از منتقدان ،به رسواییهای مالی و اخالقی شرکتهای بزرگی
چون انرون وردکام اشاره نموده و بیان میدارند که به رغم رشد جنبش مسئولیتپذیری شرکتی ،این رسواییها ثابت میکند که
شرکتها و مدیران آنها فقط به فکر سود خود هستند و مسئولیت اجتماعی شرکتی فقط یک واژهی زیبا است(اسکندری
نژاد .)3113،جدا از مفهوم مسئولیت اجتماعی ،بسیاری نیز در انگیزه شرکتها در برنامهها و فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی
آنان ،تردید دارند .برخی دیگر ،بر این باورند که انگیزههای شرکتها از فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی ممکن است سیاسی
باشد و بدین طریق میخواهند با برخی از مقامات سیاسی و محلی البی کرده تا امتیازاتی در راستای اهداف اقتصادی کسب نمایند.
در واقع ،شرکتها میتوانند از فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی در تنظیم محیط سیاسی و پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده
کنند یا حتی فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی را ابزاری در جهت حفظ منافع سیاسی خاص خود در چانه زنی سیاسی ،معامالت
سیاسی وقرار دادهای اقتصادی به کار گیرند(خواجوی و همکاران .)3135،در مجموع ،به رغم این که شمار روزافزونی از شرکتها
مشمول فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتها میشوند و طیف گستردهای از رویکردهای مختلف به مسئولیت اجتماعی شرکتها
وجود دارد ،اما توافق گستردهای دربارهی ویژگیهای اصلی آن وجود دارد .مسئولیت اجتماعی شرکتها ،حرکتی فراتر از حداقل
الزامات قانونی است که به صورت داوطلبانه پذیرفته شده است ،زیرا موسسات اقتصادی آن را جزو منافع بلند مدت خود تلقی
میکنند .بدین ترتیب ،کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به بهبود جایگاه شرکت و در نهایت افزایش بازده و
سودآوری و سرانجام بقای بلند مدت آنان گردد(وی.)0530 ،1
مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی ،که از اواسط دهه  3305میالدی و در پی توسعه کسب وکارها و ایجاد نیاز در
جوامع مطرح گردید ،مسائل خارج از شرکت را کانون توجه خود قرار داده و در جستجوی یافتن مسیرهای ناب جهت فعالیت سازمان
بود.به گفته اکموویچ و اسپوزیتو( )0551اگر ما مسئولیت در قبال مسایل اجتماعی را تعهد در خصوص پیامدهای فعالیت های
اقتصادی تعریف کنیم ،این موضوع از تاریخ باستان تا این دوره مدرن وجود داشته وقابل استناد است .فعالیت های اقتصادی و
تصدی گری همواره تمایل به بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی دارند و در پیوستاری قرار می گیرند که یک سر طیف بهره گیری
بیشتر از منابع طبیعی و سر دیگر آن ،کسب رضایت جامعه است .با این وجود در یک جمعبندی به طور کلی می توان سیر تکوینی
مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی را این گونه تشریح نمود  :در  3205سال قبل از میالد ،حمورابی منشور حمایت و
حفاظت از کودکان ،زنان و اقشار ضعیف جامعه را برای حکومتش صادر کرد .بعدها در زمان لویی پادشاه فرانسه ،قوانینی برای
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حفاظت از جنگل های آن کشور ارائه شد.چندین سال پس از آن نیز ،از دوران انقالب صنعتی به بعد ،باالخص قرن  33میالدی
کارگران نیز پی گیر مسئولیت سازمان ها در قبال آموزش ،مسکن و بهداشتی خود و خانواده هایشان شدند .بعد از دوره اقتصاد
کالسیک ،تمایل شرکت ها و سازمان ها به رها کردن نقش های اجتماعی خود و ناتوانی آن ها در کسب رضایت جامعه ،سبب
پیدایش دولت هایی بنام دولت رفاه گشت که داعیه خدمتگزاری در همه حوزه ها را به شهروندان داشتند و رسالت خود را رفاه و
سعادت جامعه عنوان نمودند که این امر سبب نهادینه شدن این نوع دولت ها در بطن جامعه شد .اما بعدها این نوع دولت ها
درخصوص پاسخگویی به جامعه ضعیف عمل کردند و مدیریت دولتی نوین که پاسخگوتر و برآورده کننده نیازهای شهروندان بود
جایگزین آن گردید(الوانی و احمدی .)3130 ،در دهه  3315تئودور کرس مفهوم ممیزی اجتماعی را برای سازمان ها مطرح کرد که
مقدمه ای برای رفاه اجتماعی و توسعه مفهوم گزارش گیری اجتماعی سازمان ها شد.در سال  3311چستر بارنارد اذعان داشت که
مدیران باید در تصمیم گیریهای سازمان جنب ههای اقتصادی ،قانونی ،اخالقی ،اجتماعی و فیزیکی در محیط را رعایت کنند .در
سال  3323آرچی کارول مدل سه بعدی مسئولیت در قبال مسائل اجتماعی سازمان را ارائه داد که در آن بعد اول به گزارشگری
اجتماعی؛ بعد دوم به شناسایی و تشخیص مشکالت اجتماعی مرتبط با گزارشگری اجتماعی سازمان و بعد سوم آن به فلسفه
پاسخگویی و انگیزش سازمان برای پاسخ به چالشهای اجتماعی مرتبط با سازمان که نگرشی انسان دوستانه داللت دارد.در سال
 3310وارتیک و کوکران مدل اجتماعی سازمان را بیشتر بسط داده و عملکرد اجتماعی سازمان را عبارت از مسئولیتپذیری
اجتماعی ،پاسخگویی اجتماعی و مدیریت مسائل عمومی عنوان نمودند که ابعاد آن در جدول  3-0نشان داده شده است(احمدی و
شافعی.)3131،
جدول  :1بسط مدل عملکرد اجتماعی سازمان ها (منبع :احمدی و شافعی)1131 ،
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الف -مسئولیت پذیری اجتماعی
 .1دیدگاه اقتصادی
 .2دیدگاه قانونی
 .9دیدگاه اخالقی
 .4دیدگاه صالحدید
که منجر به گرایش های فلسفی:
 تدوین قرارداد اجتماعی سازمان -سازمان بعنوان یک عامل اخالق

ب-پاسخگویی اجتماعی سازمان
 .1راهبرد انفعالی
 .2راهبرد تدافعی
 .9راهبرد تطابقی
 .4راهبرد پیشگیرانه
که منجر به گرایش های نهادی:
 ظرفیت سازی پاسخ به تغییر شریطاجتماعی
 -توسعه پاسخ دهی

ج -مدیریت مسائل عمومی
 .1تشخیص مسائل
 .2تحلیل مسائل

که منجر به گرایش های سازمانی:
 تعیین خط مشی اجتماع سازمان -حداقل سازی غافلگیری سازمان

 -3تعاریف مسئولیت اجتماعی سازمانی
در سالهای اخیر ،جهان تجارت و شرکتها در حال مواجه شدن با مقوله ی مسئولیت اجتماعی شرکتها هستند و دامنه ی
وسیعی از شرکتها به رفتار مسئولیتپذیر از بعد اجتماعی ترغیب و تشویق میشوند .با وجود این ،هم در شرکتها و هم در جوامع
دانشگاهی در خصوص اینکه چگونه مسئولیت اجتماعی شرکتها باید تعریف شود ،ابهام وجود دارد .به رغم تالشهای بسیار برای
تعریف واضح و بدون سوگیری از مسئولیت اجتماعی شرکتها ،هنوز برخی ابهامات درباره اینکه چگونه مسئولیت اجتماعی
شرکتها باید تعریف شود ،وجود دارد .اما ،تعاریف موجود دارای سطح باالیی از سازگاری هستند و همگی بر محتوای خاص از بعد
اجتماعی تاکید دارند .با این حال ،تالشهای بسیاری برای درک بهتر و توسعه یک تعریف جامع و منسجم انجام شده است .تعاریف
متعددی از مسئولیت اجتماعی شرکتها از ساده تا پیچیده شامل دامنه ی وسیعی از واژهها و ایدهها از جمله پایندگی شرکت،
شهروندی شرکتی ،سرمایه گذاری اجتماعی شرکت ،سرمایه گذاری مشموالنهی شرکت ،پایندگی کسب وکار و حاکمیت شرکتی
وجود دارد .برخی محققان بر این عقیدهاند که بسیاری از این تعاریف مسئولیتپذیری شرکت یا عملکرد اجتماعی شرکت سبب شده
است این مفهوم معنایی مبهم و ذهنی داشته باشد .و به گونهای بیان شود که شاید مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان "
نوشدارویی که شکاف طبقاتی میان جامعه را حل خواهد کرد" مورد توجه قرار گیرد.سازمانهای مختلف ،تعاریف متفاوتی از
مسئولیت اجتماعی شرکتها دارند ،اگرچه حوزهی مشترک گستردهای بین آنها وجود دارد .اما هیچ یک از تعاریف به طور واقعی
مسئولیتپذیری اجتماعی کسب و کار را آن چنان که میلتون فریدمن( )3325بحث کرده ،تعریف نمیکند .تعاریف موجود در سطح
مفهومی ،چیزی جدید نیست .اما ،الگوهای توسعه یافته در سالهای اخیر در سطح عملیاتی متفاوت هستند .به سبب جهانی شدن،
محتوای عملیات کسب و کار تجاری به طور فزاینده وسریع در حال تغییر است .ذینفعان جدید وقوانین ملل متفاوت ،انتظارات
جدید را به واحدهای تجاری به نوعی تحمیل میکند و این که چگونه آنها اثرات اجتماعی ،محیطی و اقتصادی باید به طور بهینه
در تصمیم سازی متعادل یا متوازن سازند .بنابراین ،در چنین شرایطی ،ابزارهای مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکتها مورد نیاز است
42

و عالوه بر الگوهای موجود ،توسعه و اجرای یک راهبرد کسب و کار موفق ضرورت دارد .تعاریف مسئولیت اجتماعی شرکتها این
موضوع را به عنوان یک پدیده معرفی کردهاند ،اما برای ارایهی هر گونه رهنمود در این خصوص اینکه چگونه چالشهای مرتبط یا
این پدیدها اداره و مدیریت شود ،ناکام بوده است .بنابراین ،چالش برای کسب و کار در چگونگی تعریف مسئولیت اجتماعی
شرکتها نیست ،بلکه در درک اینکه چگونه این پدیده همواره با راهبردهای تجاری توسعه یابد ،میباشد(عربصالحی و
صادقی.)3130،

 -4مسئولیت درقبال کارکنان
شرکتها در قبال سرمایههای انسانی که در اختیار دارند مسئولند؛ زیرا تداوم حیات ،بقا و سوددهی شرکت به کارکنان آن
وابسته است  .واکنش مناسب نسبت به خواستههای کارکنان ،ایجاد شرایط کاری مناسب ،قدردانی و دخالت دادن کارکنان در
طراحی و برنامهریزیها ،و آموزش و توانمند سازی کارکنان ،سبب میشود که کارایی کارکنان بیشتر شده و روحیه آنها قویتر و
تجارب آنها غیرانحصاریتر شود؛ در نتیجه در برآیند کلی شرکت تاثیر شگرفی گذارد.

 -1-4مسئولیت در قبال مشتریان و مصرف کنندگان
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پاسخگویی در قبال سهامداران ،یگانه مسئولیت سازمانها و شرکتها نیست ،بلکه مصرف کنندگان نیز ذینفع محسوب می
شوند؛ زیرا مصرف کنندگان تضمین کننده بقا و دوام یک شرکت هستند.مصرف کنندگان و مشتریان انتظار دارند شرکتها در قبال
پیامدها و عوارض حاصل از فعالیت خود مسئولیت داشته باشند و حتی در جهت بهبود معضالت اجتماعی گام بردارند .گروه
ذینفعان شامل کل جامعه می شود .این گروه ذینفعان ،جوامع محلی ،ملی و جهانی را در برمیگیرند .پیامهای مسئولیت اجتماعی
شرکتی در سطح محلی ،شامل فعالیتهایی در راستای بهبود شرایط مکانی که کارکنان در آن زندگی و کار می کنند می شود.
شرکتها در سطح ملی از عباراتی استفاده میکنند تا تالشهایشان را در جهت ارتقا منافع ملی کشورهای به خصوصی توصیف می
کنند ،به ویژه در زمان نیاز فوری و مبرم .در سطح جهانی ،شرکتها نگرانیهای خود را پیرامون زندگی شهروندان مطرح میکنند و
تالش می کنند تا با استفاده از منابعی که از طریق فروش محصوالتشان به دست میآورند ،کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهند.
برای روشن شدن دامنه و گستره بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی ابعاد این موضوع به شرح زیر است:
 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها در شرکتها و جامعه مسئولیت اجتماعی شرکت در رهبری و فرایندهای درون سازمانی ماموریت و چشم انداز ،خط مشیها و رویهها ،کدهای اخالقی ،مقررات و آیین نامهها. مسئولیت اجتماعی شرکت در بازار و صنعت تامینکنندگان و پیمانکاران زنجیرهتامین ،حقوق مشتریان و مصرفکنندگان ،سرمایهگذاری اجتماعی مسئوالنه،مسئولیت در قبال محصول ،مدیریت خرید مسوالنه ،البی کردن مسئولیت پذیری.
 مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار ایمنی و سالمتی کارکنان ،آموزش و توانمندسازی کارکنان ،حقوق بشر ،کار شایسته ،تبعیض. مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط زیست توسعه پایدار ،کاهش آلودگی ،مدیریت ضایعات ،صرفه جویی در انرژی ،مدیریت خرید سبز. مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور جامعه محلی ،جامعه دانشگاهی ،مشارکت با نهادهای اجتماعی ،مشارکت با سازمانهای غیر دولتی ،داوطلبیشرکتی ،حمایت از فعالیتهای داوطلبی کارکنان ،کمکهای خیریه و اسپانسرینگ.
بدین ترتیب ،شرکتها موفقیت وتداوم حیات خود را در گرو مسئولیت در برابر محیط اجتماعی می بینند .در این صورت با
رویکردی آینده نگر ،مسئولیت اجتماعی ،نه تنها سیاستی هزینه بر تلقی نخواهد شد ،بلکه نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی
تلقی میشود .در اینجاست که کارایی اقتصادی ،تنها مسئولیت شرکت تلقی نمیشود(ربیعی مندجین و غالمی.)3130 ،

 -2-4استراتژیهای انجام مسئولیت اجتماعی
استراتژی مسئولیت اجتماعی یک نقشه راه برای پیشروی در زمینههای مسئولیت اجتماعی است ،استراتژی مسئولیت اجتماعی
محدوده و جهت حرکت شرکت را در دراز مدت در زمینه مسئولیت اجتماعی مشخص میکند تا شرکت بتواند با استفاده بهینه از
منابع خود و با در نظر گرفتن محیط کاری مخصوص به خود پاسخگوی نیازهای بازار و انتظارات ذینفعان خود باشد .به هر حال
این استراتژی میبایست با توجه به ارزشهای شرکت ،ماموریت شرکت و درک کلی خواستههای سهامداران و مدیران تعیین گردد.
یک استراتژی مسئولیت اجتماعی موارد زیر را در بر میگیرد:
 مسیر و جهت کلی که شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی میخواهد قدم بردارد49

 شناسایی ذینفعان ،انتظارات و منافعشان تعیین رویکرد اولیهای به منظور حرکت به سمت جلو مشخص کردن اولویتهای حوزههای مسئولیت اجتماعی مشخص کردن محدوده زمانی ،مسئولیتها ،هزینهها و برنامه اقدام مشخص کردن فرآیندی برای ارزیابی و اطمینان از نتایجاما این که تا چه حد پدیدهی مسئولیت اجتماعی شرکتها توسط سایر بازیگران جامعه چون دولت ،نهادهای مدنی و. . .
پذیرفته می شود و اشاعه می یابد رابطه و وابستگی مستقیم با سطح توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها دارد(الوانی و
قاسمی.)21 : 3122،
پراکاش سیتی )3332(3درجهت بسط ادبیات مسئولیتهای اجتماعی سازمان ،چهار راهبرد را درخصوص استراتژیهای شرکت
برای کاهش شکاف بین انتظارات اجتماعی و عملکرد شرکت ارایه داد:
استراتژی  :3عملکرد شرکت تغییر نمییابد بلکه درک عمومی ازعملکرد شرکت را از طریق آموزش و اطالع رسانی باید
تغییرداد.
استراتژی  :0اگر تغییر در درک عمومی ممکن نباشد نمادهای بکار رفته در عملکرد شرکت به موجب سازگاری با درک عمومی
تغییر یابد نکته این است که تغییر واقعی در عملکرد شرکت صورت نگرفته و تغییر جنبه نمادین دارد.
استراتژی  :1تالش برای تغییر انتظارات اجتماعی از عملکرد شرکت ازطریق آموزش و آگاهسازی
استراتژی  :0اگر استراتژیهای نامبرده باال ناموفق باشند آنگاه تغییر در عملکرد شرکت به خاطر همسو شدن با انتظارات جامعه
صورت میگیرد(الوانی و قاسمی.)21 : 3122،
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 -5مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری
به راستی سرمایه فکری چیست و علت توجه و تمرکز سازمانها برای شناسایی و اندازه گیری آن به چه علت است ؟ آیا ترازنامه
می تواند ارزش واقعی یک شرکت یا سازمان را مشخص نماید ؟ آیا جایگاهی در ادبیات گزارشات مالی در خصوص حلقه اصلی
خلق ارزش یعنی منابع انسانی وجود دارد ؟ یکی از عوامل مهم در الگوی رقابتی شرکتها استفاده و تربیت نیروهای متخصص،
استفاده از دانش و تگنولوژی روز در صنعت می باشد ،لذا عامل تبدیل منابع به حداکثر ارزش همان حلقه ارزش آفرین در
سازمانهاست .سنجش کمی سرمایه فکری سازمانها به معنای میزان منابع ارزش آفرین در سازمان است و این خود نشاندهنده ی
ارزش سازمان می باشد .سرمایة فکری ،ماهیت فرار و سیال دارد و زمانی که کشف شود و توسط سازمان استفاده شود ،سازمان را
در ورود به محیط رقابتی یاری می رساند(دستگیر وهمکاران.)3131 ،سرمایة فکری ،در برگیرندة همة فرآیندها و داراییهایی است
که به طور معمول و سنتی در ترازنامه منعکس نمی شود .همچنین شامل آن گروه از داراییهای نامشهود مانند :عالئم تجاری و حق
امتیازها و  ...است که روشهای  ،حسابداری مدرن آنها را مد نظر قرار می دهد(سید نقوی و همکاران .)3133 ،سرمایه فکری دانش
موجود در سازمان است و در دو سطح فردی و سازمانی مطرح می شود .سطح فردی شامل دانش ،مهارت و استعداد و  ...است و در
سطح ساختاری چیزهایی مانند پایگاه داده خاص هر مشتری ،فناوری و روش ها وفرآیند های سازمانی و فرهنگ و ...است .سرمایه
فکری مجموعهای از دانش ،اطالعات ،داراییهای فکری ،0تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد ثروت به
کار گرفته شود .در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ،دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و
باعث منافع رقابتی مستمر میشود(نصیری پور و همکاران .)3130 ،ادوینسون و مالون در سال  3332سرمایه فکری را چنین تعریف
کرده اند دانشی که می تواند به ارزش تبدیل شود .آنها برای توضیح سرمایه فکری از استعاره درخت که زندگی اش وابسته به ریشه
است ،و آن نیز در زیر خاک و پنهان است ،استفاده می کنند و می گویند که موفقیت شرکت به سرمایه فکری اش وابسته است که
آن نیز یک منبع پنهان است  .سرمایة فکری ،جستجو و پیگیری استفادة موثر از دانش ،در مقایسه با اطالعات است .بونتیس و
هالند ،در مقاله خود در سال  ،0550سرمایه فکری را اینطور تعریف میکنند :سرمایه فکری ذخیرهای از دانش را که در نقطه خاصی
از زمان در یک سازمان وجود دارد ،نشان می دهد .در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار
گرفته است(شیر سوار شهاوند و همکاران .)3133 ،سرمایة فکری ،عبارت است از دانشی سازمانی وسیع که برای هر شرکت،
منحصر به فرد بوده و به شرکت اجازه می دهد تا به طور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول ،انطباق دهد(وانگ،1
 .)0533سرمایة فکری را از منظر محاسباتی می توان به عنوان اختالف ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها تعریف کرد .سرمایه
فکری ،از تفاوت بین ارزش بازار یک واحد تجاری و هزینة جایگزینی داراییهای آن به دست میآید (کارول.)3323 ،0

1. Prakash City
2. Intellectual Property
3. Wang
4. Carroll
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سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانشی متعلق به سازمان و جزئی از دارایی های سازمان است که موجب افزایش
ارزش سرمایه های سازمان گردیده و وضعیت سازمان را در مقایسه با رفتار بهبود می بخشد .نهایتاً میتوان گفت سرمایه فکری
دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازهگیری میکند .این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی
نامشهو د است که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی ،عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده
است .همه این ویژگیها باعث ایجاد ارزش به دست آمده می شود به دلیل اینکه یک پدیده کامالً داخلی است ،قابلیت خرید و
فروش ندارد(فتحعلی زاده و گلشن.)3130 ،

 -1-5ویژگی های سرمایه فکری
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از نظر هاروارد منابع فکری در شرکت حالت انحصاری و یگانه دارند و قابل کپی برداری و تقلید نیستند ،به همین جهت برای
شرکت ارزشمند بوده و قابلیت ایجاد مزیت رقابتی را دارند.
داراییهای فکری ،داراییهای غیر رقابتی هستند .بر خالف داراییهای فیزیکی که فقط میتوانند برای انجام یک کار به
خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند ،داراییهای فکری را میتوان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار
گرفت .برای مثال ،سیستم پشتیبانی از مشتری میتواند ،امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند .این
توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری داراییهای فکری بر داراییهای فیزیکی است.
سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای ،قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند ،بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و
تأمینکنندگان مشترک باشند .بنابراین ،رشد این نوع از داراییها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد(غفوری و همکاران.)3131 ،
عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری همان طور که در مورد مفهوم و تعریف سرمایه فکری توافق کلی میان محققان وجود
ندارد ،طبقه بندی جامع و فراگیری درباره اجزاء سرمایه فکری موجود نیست .برخی از مهمترین طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری
عبارتند از ( :خاوندکار.)32 : 3111 ،
طبقه بندی بونتیس در سال  1331و  : 0222بونتیس در طبقه بندی خود در سال 3331سرمایه فکری را در سه بخش با
عنوان سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تقسیم کرد .وی در سال  0555طبفه بندی خود را به صورت سرمایه
انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی و دارایی معنوی اصالح نمود .بونتیس مالکیت معنوی را آن قسمت از دارایی های
نامشهود می داند که بر اساس قانون  ،مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است .از آن جمله می توان به حقوق انتشار ،حق اختراع
و حق امتیاز ا شاره کرد .بونتیس معتقد است که در میان اجزاء سرمایه فکری ،سرمایه انسانی نقش اساسی را ایفا می کند .وی بر
وجود مجموعه ای از روابط متقابل میان اجزاء سرمایه فکری تاکید می کند .به عقیده بونتیس تمام اجزاء سرمایه فکری صرف نظر
از میزان اهمیت آنها ،زمانی منجر به دست یابی سازمان به اهداف خود می شوند که به طور هماهنگ و متناسب دارای تعامل با
یکدیگر باشند
طبقه بندی سلسله مراتبی سرمایه های فکری ادوینسون :آقای لیف ادوینسون یکی از شناخته ترین محققان دنیا در
زمینه سرمایه فکری است .او به عنوان اولین مدیر سرمایه فکری در شرکت اسکاندیا(یک شرکت بین المللی بیمه در کشور سوئد)
فعالیت داشته است .شرکت اسکاندیا ،یک نوع طبقه بندی بومی شده از سرمایه های فکری را ارائه نموده است .ادوینسون اساسا
سرمایه های فکری را به عنوان ارزش های نامشهودی تلقی می کند که میتواند منشا شکاف و اختالف میان ارزش بازار و ارزش
دفتری شرکت ها و سازمان ها باشد .بر همین اساس معادله زیر را برای تعیین ارزش بازار شرکت پیشنهاد نموده است:
"سرمایه های فکری  +ارزش دفتری= ارزش بازار" :وقتی شرکت در سال  3330شروع به صورت برداری و ارزش
گذاری بر روی ارزش نامشهود سرمایه های فکری خود کرد ،فهرستی شامل  05مورد با ارزش همانند نشان تجاری،امتیازات
انحصاری،پایگاه داده مشتریان،سیستم های فناوری اطالعات و افراد پرسنل کلیدی و تاثیر گذار تدوین و گرد آوری شد .ازآنجا که
فهرست مذکور  ،بسیار طوالنی و مدیریت بر آن سخت ودشوار بود ،اجزاء وموارد ان در گروه های کوچک تر ،با طبقه بندی
مشخص تر و با تقسیم بندی در دو گروه ابعاد انسانی و ابعاد سازمانی (ساختاری) قرار گرفتند ،تا بدین ترتیب تعریف ساده تری از
سرمایه فکری حاصل شود:
"سرمایه های ساختاری +سرمایه های انسانی = سرمایه های فکری" :مطابق نظر ادوینسون ،مواردی که پس از رفتن
کارکنان به خانه ،در سازمان باقی می مانند،سرمایه های ساختاری سازمان را تشکیل می دهند .او بر این واقعیت تاکید دارد که
سرمایه های انسانی سازمان را نمی توان تحت مالکیت سازمان درآورد ،بلکه آنها را تنها می توان استخدام و یا اجاره نمود.بر عکس
آن ،سرمایه های ساختاری را میتوان تحت تملک در آورد و داد و ستد نمود(خاوندکار.)32 : 3111 ،

 -6تحلیل مسیر رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی
سرمایه فکری
44
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در تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره فرض بر این است که همبستگی بین متغیرهای مستقل با صفر اختالف معنیداری
نداشته باشد یا به عبارت دیگر متغیرهای مستقل ،مستقل از یکدیگر باشند؛ ولی در عمل در بیشتر مطالعات درجهای از همبستگی
بین متغیرهای مستقل وجود دارد که سبب برآورد اریب (واریانس) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته
میگردد ،بر ای برطرف کردن این مشکل ،تحلیل مسیر توسط دانشمندی به نام رایت ابداع گردید که آن را برای ارزیابی تأثیر علی
مستقیم یک متغیر روی متغیر دیگر در یک وضعیت غیر آزمایشی بکار برد؛ این روش به عنوان تکنیکی برای توضیح و توصیف یک
سیستم ارتباط بین متغیرهاست ،بدین ترتیب که در تحلیل مسیر ،ضریب همبستگی هر متغیر مستقل با وابسته بر اثر مستقیم آن
متغیر مستقل روی متغیر وابسته و اثرات غیر مستقیم مزبور از طریق متغیرهای مستقل دیگر روی متغیر وابسته تقسیم میشود.
مراحل الزم برای آزمایش میانجی بودن متغیر در رابطه بین متغیر مستقل و وابسته
برای انجام هر پژوهشی که متغیر میانجی دارد مفروضاتی(پیش فرضها) الزم است .که محقق بتواند بقیه مراحل مربوط به
تایید یا رد متغیر میانجی را انجام دهد .به واقع برای انجام پژوهش هایی که متغیر میانجی دارند ،باید اول تشخیص داده شود که
متغیر مورد نظر ،نقش میانجی را ایفا خواهد کرد یا خیر .برای تشخیص این امر ،مفروضاتی الزم است که باید حتماً تایید گردند که
به قرار زیر هستند :
 .3ارتباط معنی دار میان متغیر مستقل با متغیر وابسته(یعنی مسیر )C
 .0ارتباط معنی دار میان متغیر مستقل با متغیر میانجی گر(یعنی مسیر )a
 .1ارتب اط معنی دار میان متغیر میانجی گر با متغیر وابسته .وقتی که متغیر مستقل و میانجی گر به طور همزمان برای پیش
بینی متغیر وابسته در معادله رگرسیون وارد شده باشند(یعنی مسیر .)b
بدون شک در خصوص شرط اول ،هیچ بحثی مطرح نیست ،زیرا تا رابطه معنی داری میان متغیر مستقل و وابسته وجود نداشته
باشد ،کسی به فکر تبیین این رابطه از طریق متغیر دیگری نخواهد بود .همچنین ،اگر شروط  3و  0و حتی یکی از آنها که ضرور
برقراری ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته اند تامین نشود ،متغیر میانجی گر ،هیچ چیزی را میانجی گری نمی کند.

شکل  : 1مدل میانجی

حال برای بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی سرمایه فکری سه شرط(پیش
فرض) اول را انجام خواهیم داد :
مرحله اول :انجام همبستگی ساده بین متغیر مستقل(مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت) با متغیر وابسته(عملکرد مالی)
جدول  : 0همبستگی بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی

عملکرد مالی
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

*5/050
5/555
351

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
نمونه

همبستگی بین دو متغیر در سطح  5050معنادار است *:

مرحله دوم :انجام همبستگی ساده بین متغیر مستقل(مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت) با متغیر میانجی(سرمایه فکری)
جدول  : 3همبستگی بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با سرمایه فکری

سرمایه فکری
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
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همبستگی پیرسون

*5/003

سطح معناداری

5/555

نمونه

351

همبستگی بین دو متغیر در سطح  5050معنادار است *:

مرحله سوم  :انجام همبستگی ساده بین متغیر میانجی(سرمایه فکری) با متغیر وابسته(عملکرد مالی)
جدول  : Error! No text of specified style in document.همبستگی بین سرمایه فکری با عملکرد مالی

عملکرد مالی
همبستگی پیرسون

*5/021

سطح معناداری

5/555

نمونه

351

سرمایه فکری

همبستگی بین دو متغیر در سطح  5050معنادار است *:

همانطور که در جداول  1 ،0و  0مشاهده میشود همبستگی میان مسیرهای ( )aارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
با سرمایه فکری )b( ،ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی و ( )cارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی
معنی دار میباشد .بنابراین سه شرط اول از پیش شرطهای مدل میانجی گری برای آزمون نقش میانجی گری(سرمایه فکری) فراهم
هستند.
مدل
3

ضریب همبستگی
5/050

ضریب تعیین
5/100

ضریب تعیین تعدیل شده
5/100

جدول  ، 0جدول آنوا میباشد که معنی داری کل مدل را مشخص می سازد .در این جدول مجموع مجذورات ،3در جه آزادی،0
میانگین مجذورات ، 1سطح معنی داری 0بیان شده است.جدول شماره  0نشان دهنده تحلیل واریانس بین مسئولیت پذیری
اجتماعی شرکت با عملکرد مالی میباشد ،با توجه به این که سطح معنیداری  Fکوچکتر از پنج صدم میباشد ،این بدین معنی است
که متغیر مستقل(مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت) به خوبی تغییرات متغیر وابسته(عملکرد مالی) را تبیین میکند .پس نتیجه
میگیریم مدل ما معنی دار است.
جدول  : 6آنوا
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جدول  : 5شاخص های کفایت مدل

خطای معیار تخمین
31/303

دوربین واتسون
3/253

تحلیل واریانس(آنوا)
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

8/484

1

8/484

باقی مانده

49/312

144

4/434

جمع

82/434

144

آماره F

سطح معنی داری
4/444

12/444

متغیر مستقل :مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
متغیر وابسته  :عملکرد مالی
با توجه به جدول شمارة  2در مورد مقدار ثابت و ضریب  Bمربوط به هر متغیر ،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری
تصمیم گیری شده است.
هر چقدر "بتا و تی بزرگتر و سطح معنی داری کوچکتر" باشد بیانگر این است که متغیر مستقل(مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکت) تاثیر بیشتری بر متغیر وابسته(عملکرد مالی) دارد.
با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده توسط آزمون فیشر ،رگرسیون معنادار است.ضریب تاثیر متغیر مسئولیت پذیری
اجتماعی شرکت ( )B=5/050با توجه به آماره  tنشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند تغییرات مربوط به عملکرد
مالی را به خوبی پیش بینی کند.

1. Sum of Sqiares
2. df
3. Mean Square
4. Sig
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جدول  : 7ضریب بتا
متغیر وابسته :عملکرد مالی
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد
شده Beta

آماره T

سطح معنی داری

خطای استاندارد

ثابت

B
4/944

4/944

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

4/484

4/444

4/444

1/444

4/444

12/418

4/444

نتایج آزمون فرضیه فرعی اول در جدول  00-0نشان داده شده است .سطح معنی داری( )50555و ضریب همبستگی()5/050
میباشد .با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از  0صدم است و ضریب همبستگی مثبت است ،پس با اطمینان  30درصد فرضیه
 H0رد شده و  H1تایید میشود .به عبارت دیگر میتوان ادعا نمود .که از دیدگاه پاسخ گویان بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
با عملکرد مالی رابطه مثبت(مستقیم) و معناداری وجود دارد
𝐻0 : ρ = 0
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𝐻1: ρ ≠ 0

{

فرضیه ادعا ( : )H1بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه نقیض ادعا ( : )H0بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  :1نتایج آزمون

عملکرد مالی
*

آزمون پیرسون
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
سطح معنی داری
نمونه
همبستگی بین دو متغیر در سطح  5050معنادار است *:

5/050
5/555
351

نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم در جدول  3نشان داده شده است .سطح معنی داری( )50555و ضریب همبستگی()5/021
میباشد .با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از  0صدم است و ضریب همبستگی مثبت است ،پس با اطمینان  30درصد فرضیه
 H0رد شده و  H1تایید میشود .به عبارت دیگر میتوان ادعا نمود .که از دیدگاه پاسخ گویان بین سرمایه فکری با عملکرد مالی
رابطه مثبت(مستقیم) و معناداری وجود دارد
𝐻0 : ρ = 0
𝐻1: ρ ≠ 0

{

فرضیه ادعا ( : )H1بین سرمایه فکری با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه نقیض ادعا ( : )H0بین سرمایه فکری با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  : 3نتایج آزمون

عملکرد مالی
سرمایه فکری

آزمون پیرسون
سطح معنی داری
نمونه

*

5/021
5/555
351

همبستگی بین دو متغیر در سطح  5050معنادار است *:

نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم در جدول  35نشان داده شده است .سطح معنی داری( )50555و ضریب همبستگی()5/003
میباشد .با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از  0صدم است و ضریب همبستگی مثبت است ،پس با اطمینان  30درصد فرضیه
48

 H0رد شده و  H1تایید میشود .به عبارت دیگر میتوان ادعا نمود .که از دیدگاه پاسخ گویان بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
با سرمایه فکری رابطه مثبت(مستقیم) و معناداری وجود دارد.
𝐻0 : ρ = 0
𝐻1: ρ ≠ 0

{

فرضیه ادعا ( : )H1بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه نقیض ادعا ( : )H0بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با سرمایه فکری رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  : 12نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم

سرمایه فکری
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

آزمون پیرسون
سطح معنی داری
نمونه

* 5/003
5/555
351

همبستگی بین دو متغیر در سطح  5050معنادار است *:

با عنایت به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسیشناسایی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش
میانجی سرمایه فکری است؛ نتایجکلی حاصل از آزمون فرضیات اصلی و فرعی پژوهش نشاندهندهی تأیید کلی روابط مورد فرض
پژوهش است .البته نکته اساسی این است که فرآیند پژوهش ،به خصوص در علوم انسانی هرگز پایان نمییابد به این معنی که
همیشه یافتههای پژوهش بصورت یک نتیجه آزمایش قلمداد میشود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در پژوهشهای
بیشتر ،ثابت شود که نتایج غیرصحیح بوده است.
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مدیریت مالی ،تهران ،شرکت دانش محور ارتاخه ،قابل دسترس در https://www.civilica.com/Paper- :
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تأثیر اعتماد سازمانی بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ
در کارکنان فوالد هرمزگان

یوسف

میرشکاری1

تاریخ دریافت1061/60/29 :
تاریخ پذیرش1061/60/28 :
کد مقاله91016 :

چکـیده
در این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان
طی سال  1061مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش از نوع همبستگی است .در این پژوهش جامعه آماری این
پژوهش را کلیه کارکنان شرکت فوالد تشکیل داده اند .که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد  108نفر انتخاب شد .نتایج
این پژوهش در خصوص فرضیه اصلی نشان میدهد که اعتماد سازمانی تأثیر معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش
میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان دارد .همچنین فرضیه فرعی اول حاکی از آن بود که مؤلفه اعتماد جانبی تأثیر
معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان دارد .در خصوص فرضیه فرعی
دوم نیز نتایج نشان داد که مؤلفه اعتماد عمودی تأثیر معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در
کارکنان فوالد هرمزگان دارد .با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در خصوص فرضیه فرعی سوم نتایج بیانگر این بود
که مؤلفه اعتماد نهادی تأثیر معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان دارد.

واژگـان کلـیدی :اعتماد سازمانی  ،توانمندسازی  ،فرهنگ

 -5دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی ،گروه مدیریت ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران
Mirshekariyousef9@gmail.com
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 -1مقدمه
1

یکی از فاکتوری که نقش بنیادی در پیروزی و پیشرفتی روابط درون و برون سازمانی ها دارد« ،اعتماد سازمانی» است که می
تواند اثرات درون فردی و بین فردی ،و روابط درون و برون سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد (آسیمون .)1999 ،هالند و
( )2626اعتماد سازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیب پذیر بودن در برابر طرف دیگر بر اساس این توقع یا باور که طرف
مقابل مطمئن ،باز و قابل اعتماد است ،تعریف میکند .مفهوم سازه اعتماد سازمانی به عنوان «توقعات مثبتی که اشخاص ،بر پایه
نقش های سازمانی ،مناسبات ،تجربیات ،وابستگی های متقابل از نیات و رفتارهای گوناگون اعضاء سازمانی دارند ،بیان می
نمایند(فضائلی و همکاران .)1999 ،اعتماد میان مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت تاثیر زیادی دارد ،بنابراین افول اعتماد در
تشکیالت یا سازمان ،یکی از مسائلی است که سبب ایجاد کارکنانی بی انگیزه و اجرای کند برنامه ها را موجب میگردد(گل افشانی
و همکاران .)1990 ،سازمان بهمنظور پاسخ به تحوالت فضای به مدیران توانمندتر از گذشته نیاز دارند .اعتماد سازمانی یکی از
فاکتور زمینهای است که میتواند نقش بهسزایی در «توانمندسازی» 9کارکنان داشته باشد .به باور گریمپ ،)2619( 0،توانمندسازی
5
در مفهوم سازمانی عبارت است از تغییر در فرهنگ و شهامت در خلق و هدایت یک فضا سازمانی .بر اساس دیدگاه کونیگوا
( )2610توانمندسازی کارکنان به مفهوم خلق مجموعه پتانسلهای الزم در مدیران در راستای قادر ساختن آنها به ایجاد ارزشی
افزوده در سازمانی و ایفای نقش و مسئولیتی است که در سازمانی بر عهده دارند .توانمندسازی نه تنها به بررسی مدیر از وظایف
کاری اش منتج میشود بلکه به عامل زمینهای مثل همکاری مدیران با سرپرستان ،همکاران و کارکنان نیز بستگی دارد(احمدی
راد .)1999 ،اعتماد سازمانی با توانمند نمودن کارکنان ،دلیل بهبود و پیشرفتی «فرهنگ سازمانی» 0میشود .بر اساس تحقیقات
(کاستن )2626 ،0فرهنگ سازمانی اساسا طبق نیازهای اشخاص برای کاستن از احساس عدم اطمینان و داشتن منابعی برای هدایت
اقدامات خودشان بنا شده است .این نیاز بهکاستن از احساس عدمخاطرجمعی یا عدم اطمینان با تکامل استانداردهای رفتاری (بایدها
و نبایدها) و معیارهایی برای درک وقایع برطرف میشود (محمدی و حبیبی تبار .)1998 ،به باور مونجی )2619(8سیستمی از معناها
و مفاهیم مشترک میان اعضای یک سازمانی ،که آن سازمانی را از نهادها یا شرکت های دیگر متفاوت میکند .طی چندین دهه
گذشته ،اعتماد سازمانی در روابط میان سازمانی کارکنان و مدیران کمرنگتر شده است که دلیل آن ،گسستهترشدن سازمان و
تحوالت نیاز مشتریان است؛ از این رو ،یکی از دغدغههای تشکیالت بخصوص نهادها یا شرکت های بزرگ ،خلق اعتماد سازمانی
در جهت توانمندسازی کارکنان و مدیران است .کارکنان میتوانند به نوبه خود اعتماد خود را به تشکیالت  ،سرپرستان و همکاران
تحمیل نمایند و به خلق شرایط مثبت در کار و روابط بلند مدت کمک نمایند(ما 9و همکاران .)2621،شرکت فوالد هرمزگان جهت
توسعه اعتماد سازمانی دارای یک مدل کلی توسعه یافته است که روند کانون بررسی و پیشرفت از ارکان این مدل بوده و
بازخوردهای حاصل از این روند در روندهای آموزش ،بسط و توانمندسازی کارکنان و پیشرفتء فرهنگ مورد بهرهوری قرار می
گیرد .با این حال تبیین مؤلفه های اعتماد سازمانی در این شرکت با چالش های جدی روبروست .مدیریت بر پایهی اعتماد سازمانی
است که انسان ها در روابط خود آن را به کار می تا گیرند؛ اما در این شرکت بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می گردد از راه آن
توانمندسازی خلق نمود و در رده های گوناگون از آن بهره گرفت ،نگریسته نشده است .به عالوه مؤلفه های اعتماد در فضای
شرکت به عنوان فاکتور اصلی بالقوه ای که منجر به بهبود فرهنگ سازمانی بشود و بتواند به عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی در
بلند مدت باشد ،نیز به سرعت مورد توجه قرار نگرفته است .بی اعتمادی به پیامدها و آثار و نتایج مثبت برنامه های تغییر و بهبود
وضعیت عمومی کارکنان و توجه به منافع آنها سبب میشود کارکنان در مقابل اجرای تصمیمات ،سرسختی نشان دهند و در مقابل
برنامه های تغییر و تحول ،نگرش مثبتی نداشته باشند (دهمرده و ناستی زایی .)1998،لذا با تبیین فاکتور اعتماد سازمانی جهت
توانمندسازی کارکنان فوالد استان هرمزگان باید ساختارها را تقویت نمود .چرا که عدم تقویت اجزاها سبب بحران و آسیب جدی به
توانمند سازی و بهره وری کارکنان کلیه وارد می گردد .ویژگی های شغلی مانند وظایف و خودمختاری می تواند کارکرد بهتری را
به کارکنان فعلی و بالقوه از نظر ارزش و کارکنان تحمیل نماید(ما و همکاران .)2621،در حال حاضر پیچیدگی سازمان ها از یک
سو و ضرورت های تسهیم دانش و ارتقای سطح کیفی کارکنان در توانایی و آرمان طلبی از طرف دیگر و هم جهت یا توازن میان
آرمانها و تواناییها و همسویی بین آنها این مسئله را مطرح می کند که چگونه می توان تاثیر اعتماد سازمانی را در بین کارکنان
فوالد توسعه داد و از گذر آن بر ترس و نا امیدی و مقاومت در انجام اقدامات فایق آمد و خالء ناشی از فقدان آن را مورد کنکاش
قرار داد .چرا که باال بودن اعتماد سازمانی با بهبود رضایت شغلی و همچنین ارتباط بهتر کارکنان با یکدیگر  ،با رهبران یا مدیران و
همکاران2
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1- Organizational Trust
2- Holland & et.al
3- Empowering
4- Grimpe
5- Konigova
6- Organizational Culture
7- Kasten
8- Monje
9- Ma, E., Zhang, Y., Xu, F. Z., Wang, D., & Kim, M
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سرپرستان و ارتباط بهتر نسبت به اهداف راهبردی سازمان و تسهیل توانمند سازی خواهد داشت .از طرفی دیگر پایین بودن اعتماد
سازمانی سبب افزایش تعارض ،بی ثباتی سازمانی ،ترک خدمت ،کاهش انگیزش و مانع تراشی بر تحقق اهداف می شود (دهمرده و
ناستی زایی .)1998،لذا باتوجه به این مسأله آیا اعتماد سازمانی بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد
هرمزگان تاثیر دارد؟

 -2مبانی نظری
 -1-2اعتماد سازمانی

 -2-2توانمندسازی کارکنان
توانمندسازی در محل کار به عنوان مرجع تصمیم گیری مرتبط با کار در خصوص وظایف کارکنان توصیف میشود .ادبیات
نشان می دهد که توانمندسازی می تواند بر اساس ساختاری یا روانی باشد .توانمندسازی ساختاری به دادن اختیارات الزم و
مسئولیت از مدیران به زیردستان اشاره دارد ،در حالی که توانمندسازی روانشناختی به توانمندسازی کارکنان در سطح روانشناختی
اشاره می کند .اغلب پژوهشهایی که ادراکات و رفتارهای کارکنان را مورد ارزیابی قرار داده است بر توانمندسازی روانشناختی
متمرکز بوده است .نظریه نمایندگی پیشنهاد میکند وقتی سطح عدم قطعیت در محیط کار باال باشد ،نظارت مستقیم بر عملکرد
شغلی کارکنان از طرف مدیران ،کمتر است .بنابراین الزم است به کارکنان استقالل و اختیار تصمیم گیری داده شود .در این راستا،
سیاستهای توانمندسازی می تواند با ایجاد استقالل و کنترل بیشتر به کارکنان ،میزان عدم اطمینان در مشاغل به حداقل رساند.
در مجموع ،توانمندسازی را می توان به وسیله کارکنان به این معنی که سازمانها چقدر حمایت و انعطاف پذیری برای کارکنان
خود ارائه می دهند و نتایج مثبت نگرشی و رفتاری را به ارمغان می آورد بیان نمود.
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مفهومی کلی و بین المللی در خصوص اعتماد که قابل کاربرد در کلیه موقعیتها باشد ،وجود ندارد  .پژوهشگران بر این
اعتقادند که اعتماد سازمانی ،خواسته های مثبت کارکنان نسبت به سیاست ها و اعمال سازمانی است که آنها را تحت تأثیر قرار
می دهد و هم چنین احساس اعتماد و حمایت که کارکنان نسبت به سازمانی و باالدستیشان دارند (واناال و همکاران )2610،5و یا
باور کارکنان به رهبران سازمانی و اعتقاد به این که در آخر ،اقدامات سازمانی به کارکنان منفعت می رساند ،تعریف شده است
(دهمرده و ناستی زایی( )1998،کانه ،اورابازو 16 .)2660،5بُعد در جهت اعتماد تعیین شده است -1 :در دسترس بودن؛ به حضور
فیزیکی سرپرست در وقت نیاز اشاره دارد-2 .شایستگی؛ به حرفه شخص و فرد مورد نیاز به جهت شغل فرد ارتباط پیدا میکند-9 .
سازگاری؛ به مفهوم قابلیت اطمینان ،توانایی پیش بینی و قضاوت درست است-0 .دقت و هوش؛ به عنوان تضمین و خاطرجمعی
شناخته میشود-5 .انصاف و عدالت؛ به مفهوم رفتار یکسان با زیردستان است-0 .کمال؛ صداقت و درستی که به درستکاری و
شخصیت اخالقی اشاره میکند-0 .وفاداری؛ به مفهوم برخورداری از انگیزه جهت حفاظت از اشخاص و خلق ذهنیت خوب در
خصوص اشخاص است-8 .گشودگی؛ به معنادی برخورداری از ذهنیت باز ،به منظور نظر دادن می باشد-9 .وفای به عهد و عمل
به وعده ها؛ به عمل نمودن به قول ها و وعده های شخص اشاره می کند-16 .پذیرش؛ به عنوان قابل پذیرش بودن نظرها بیان
می گردد (دهمرده و ناستی زایی( )1998،باتلر.)1991،3

 -3-2اهمیت فرهنگ سازمانی
فرهنگ بر روند تصمیمگیری و پاسخ مسئله ،انگیزش ،رضایت و روحیه اشخاص ،سنجش خالقیت و نوآوری تأثیر دارد و در
یک کالم ،در مدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نمیتوان پیدا نمود (همان منبع) .فرهنگ سازمانی ،نوعی احساس
شناخت را به اعضای سازمانی اعطاء می کند .فرهنگ سبب می گردد که در اشخاص وظیفه ای فراتر از منافع و عالیق شخصی
بوجود بیاید .مدیران تشکیالت می توانند از راه فرهنگ سازمانی( قوی) ،با قوانین نانوشته ،بوسیله بایدها و نبایدهای گروهی و
مراقبتهای ناشی از آن اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی کارکنان را کنترل نمایند .یافتههای محققان ،مؤید این مطلب است که
کامیابی تشکیالت در کنار سخت افزارهایی مانند اجزا ،راهبرد و سیستمها نیازمند نرم افزارهایی مانند کارکنان ،حرفهها ،سبکها و
ارزشهای کارکنان ( فرهنگ سازمانی) نیز هست .هم چنین اجرای کامیابی آمیز راهبرد در تشکیالت ،در گرو خلق اقدامات
فرهنگی الزم در آن ها است و بدون موافقت نمی توان تحولی در سازمانی خلق نمود .باید دانست که مالک قضاوت درباره فرهنگ
تشکیالت نیز سنجش همخوانی و هماهنگی آن با مأموریتها و رسالت سازمانی است ( محمدتقی پور.)1999،

1- Vanhala, M, Heilmann, P, & Salminen, H.
2- Kane-Urrabazo, C
3- Butler, J. K
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 -3مروری بر پژوهشهای پیشین
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ضمیری و همکاران ( ،)1999در مقاله ای با عنوان " مقایسه اثربخشی آموزش هوش سازمانی و آموزش توانمندسازی کارکنان
بر رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی نوآورانه کارکنان دارای استرس شغلی" به بررسی پرداختند .نتایج نشان داد که بین آموزش
هوش سازمانی و آموزش توانمندسازی کارکنان بر افزایش رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی نوآورانه کارکنان دارای استرس شغلی
تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش توانمندسازی کارکنان نسبت به آموزشهای هوش سازمانی در افزایش رضایت شغلی و فرهنگ
سازمانی نوآورانه کارکنان دارای استرس شغلی اثربخشی بیشتری دارد.
احمدی راد( ،)1999در مقاله ای با به "بررسی رابطه اعتمادسازی مدیران و سطح توانمندی آنان از نگاه کارکنان درسازمان
مدیریت پسماند" پرداخت .نتایج نشان داد که اعتمادسازی و سطح توانمندی مدیران در سازمان از سطح مطلوبی برخوردار بوده اند.
بررسی رابطه متغیرها نشان داد که اعتمادسازی و ابعاد آن (روراستی ،صداقت ،وفاداری ،قانونمداری ،حسن شهرت) بر سطح
توانمندی مدیران رابطه معنی داری داشته اند همچنین آزمون فرید من نشان دادکه روراستی از نظر کارکنان در بین ابعاد
اعتمادسازی باالترین رتبه را خود اختصاص داده است.
افتخاری و رحیمی( ،)1999در مقااله ای به "نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تاثیر رهبری مثبت گرا بر اعتماد
سازمانی (مورد مطالعه :معلمان مدارس کاشان)" پرداختند .نتایج نشان داد رهبری مثبت گرا هم به طور مستقیم و هم از راه
توانمندسازی روانشناختی بر اعتماد سازمانی ،اثر مثبت و معنادار داشته است .همچنین وضعیت موجود هر سه این متغیرها در جامعه
مورد مطالعه باالتر از حد متوسط بوده است .رهبران سازمانی می توانند با ترویج روابط انسانی ،ارتباطات ،معناگرایی و جو مثبت
گرایانه در سازمان خود زمینه تقویت نگرش مثبت کارکنان به نقش خود در سازمان را فراهم سازند و بدین ترتیب اعتماد سازمانی را
توسعه دهند.
روشنی و اله مرادی( ،)1999در مقااله ای به ارزیابی "ارتباط فرهنگ انطباق پذیری و توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی
در بعد اعتماد دبیران زن تربیت بدنی استان آذربایجان غربی" پرداختند یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد فرهنگ
انطباق پذیری و توانمندسازی دبیران زن تربیت بدنی استان آذربایجان غربی رابطه معنی داری وجود دارد.
کونیگوا  )2621(1در مقاله ای به " بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد و رضایت شغلی در بخش دولتی" پرداختند .یافته
های پژوهش نشان داد که پاسخ دهندگان سازمان ها تمایل دارند که اعتماد بیشتری به مدیران ارشد نسبت به دیگر فرهنگ ها
داشته باشند .پاسخ دهندگان نیز رضایت شغلی بیشتری داشتند.
لِی ،باسانا و پانجاتیان  )2626(2در مقاله ای به بررسی "تأثیر اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان"
پرداختند .نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر می گذارد .دوم  ،اعتماد سازمانی بر عملکرد
شرکت تأثیر می گذارد .سوم  ،رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد .چهارم  ،شهروندی سازمانی به عنوان
یک متغیر مداخله کننده می تواند اعتماد سازمانی را برای عملکرد کارکنان افزایش دهد .هتل متعهد می شود که کارکنان خود را از
طریق اعتماد سازمانی توانمند سازد و نقش کارکنان را با رفتار شهروندی سازمانی بهبود بخشد.
ژن  )2619(9در مقاله ای به بررسی "اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در ادغام فرهنگ سازمانی"
پرداخت .نتایج تحلیلی تجربی نشان می دهد که تاثیرات رفتارهای آرمان گرایانه و رفتارهای انگیزشی الهام بخش رهبری ،محرک
فوق العاده ای برای هماهنگی استراتژیک سیستم های اطالعاتی و کسب و کار هستند که بیشترین تأثیر مثبت را در ادغام سیستم
های سازمانی دارد عالوه بر این ،فرهنگ انعطاف گرا به طور مثبت رابطه بین رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک
سیستم های اطالعاتی و کسب و کار را تعدیل می کند ،در حالی که فرهنگ کنترل گرا به طور منفی این روابط را تعدیل می کند.
مطالعه ما به ادبیات موجود در هر دو زمینه ی رهبری و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطالعاتی و کسب و کار کمک می کند.
دنی و همکاران )2660 (0در مقاله ای به ارزیابی "پیامدهای فرهنگ سازمانی و اعتماد در کار تیم های مجازی" پرداختند.
نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین اعتماد و جهت گیری سازمانی شرکت ها برای کار تیم های مجازی وجود دارد.

 -4روش پژوهش
بخش ادبیات و تئوری پژوهش برگرفته از مطالعات کتابخانه ای و پژوهشهای کاربردی میباشد؛ به منظور سنجش متغیرهای
پژوهش از روش میدانی و پرسشنامههای استاندارد استفاده شده است در آمار توصیفی به بررسی شرایط متغیرهای مربوط به داده
مانند بیشترین ،کمترین ،میانگین و انحراف معیار پرداخته شده است .جهت بررسی روابط علی بین متغیرها از روش مدل معادالت
ساختاری و نرمافزار اسمارت پی ال اس نسخه سوم انجام شده است.
1- Konigova, M
2- Lay, Y., Basana, S., & Panjaitan, T
3- Zhen, Sh
4- Dani, S., Burns, N., Backhouse, C. J., & Kochhar, A
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 -5فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :اعتماد سازمانی تأثیر معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان
دارد.

فرضیه های فرعی:
 .1مؤلفه اعتماد جانبی تأثیر معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان دارد.
 .2مؤلفه اعتماد عمودی تأثیر معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان دارد.
 .9مؤلفه اعتماد نهادی تأثیر معناداری بر توانمندسازی با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فوالد هرمزگان دارد.

 -6جامعه آماری و تعداد نمونه
کلیه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت زیر مجموعه فوالد که حدودا  966تن اشخاص مشغول به کار میباشند.
برای محاسبه تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 108 ،نفر بعنوان نمونه گزینش خواهد شد.

 -7مدل مفهومی

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 5445

این مدل بر اساس پژوهش ما و همکاران
( )2621و باتوجه به شرایط سازمانی داخل ایران مطرح
شده است .در این پژوهش متغیر اعتماد سازمانی،
اعتماد جانبی ،اعتماد عمودی ،اعتماد نهادی به عنوان
متغیرهای مستقل می باشد .متغیر فرهنگ نیز به عنوان
متغیر میانجی و متغیر توانمندسازی به عنوان متغیر
وابسته در نظر گرفته شده است .توانمندسازی در محل
کار به عنوان اعطای اختیارات تصمیم گیری مرتبط با
کار به کارکنان توصیف می شود .توانمندسازی در این
پژوهش به توانمندسازی کارکنان در سطح شناختی
اشاره دارد .مطالعاتی که ادراک و رفتار کارکنان را
بررسی میکنند ،اغلب بر توانمندسازی روانشناختی
درک شده تمرکز میکنند .تئوری نمایندگی پیشنهاد
می کند زمانی که سطح عدم اطمینان در محل کار باال
است و نظارت مستقیم بر عملکرد کارکنان برای
کارکنان
مدیران کمتر موثر است ،الزم است به
نمودار  -1مدل مفهومی
استقالل و اختیار تصمیم گیری اعطا شود.
در این راستا ،سیاستهای توانمندسازی میتوانند با دادن استقالل و کنترل بیشتر به کارکنان ،عدم اطمینان را در هنگام انجام
مشاغل کاهش دهند .بنابراین ،در مجموع ،توانمندسازی را کارکنان میتوانند بهعنوان میزان حمایت و انعطافپذیری سازمانها
برای کارکنان خود تفسیر کنند  ،که حاصل از اعتمادسازمانی است .این نوع اعتماد بر اساس بایدها و نبایدهایی به کارکنان اطالق
می گردد و به دلیل اینکه نظم سیستماتیکی دارد نتایج نگرشی و رفتاری مثبت را در پی دارد.

 -8متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری
اعتماد سازمانی :در پژوهش (ما و همکاران )2621،اعتماد بدین صورت توصیف شده است که :مورد اعتماد بودن مفهوم
وسیعتری از دوست داشتن است" .اعتماد به عنوان یک اجزای ضروری در ارتباطات سالم محل کار ،عبارت است از "تمایل به
صدمه پذیری در مقابل دیگر طرف ها به این امید که نیت یا رفتار آنها در مسائل ضروری مثبت باشد"
منظور از اعتماد سازمانی در این پژوهش عبارت از امتیازی است که شخص توسط پاسخگویی به پرسشنامه  19سؤالی در قالب
 9مؤلفه اعتمادعمودی ،جانبی و نهادی حاصل میشود .میانگین حاصل از  19سوال در ابعاد اعتماد جانبی ،اعتماد عمودی و اعتماد
نهادی در قالب یک گویه به عنوان اعتماد سازمانی در نظر گرفته می شود .این پرسشنامه بر اساس پژوهش هاشم پور( )1998و
محقق ساخته مطرح شده است.
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اعتماد جانبی :به اعتماد میان کارکنان در یک نهاد سازمانی میگویند (هاشم پور .)1998،در این نوع اعتماد ،به موجب داشتن
چیزی یا دارا بودن خصوصیتی که اعتماد کننده آن را خوب می داند ،حداکثر می یابد .در این پژوهش منظور از اعتماد جانبی نمرات
حاصل از  0سوال پرسشنامه میباشد که بر اساس پژوهش(هاشم پور )1998،و محقق ساخته مطرح می گردد.
اعتماد عمودی :اعتمادی است که میان کارکنان و رهبران وجود دارد (هاشم پور .)1998 ،اعتماد دوگانه مدیر-کارمند به
عنوان فاکتوری کلیدی که بر رفتارها در سازمانی اثر میگذارد شناخته شده است .در این پژوهش منظور از اعتماد عمودی نمرات به
دست آمده از  5سوال پرسشنامه بر اساس پژوهش(هاشم پور )1998،و محقق ساخته می باشد.
اعتماد نهادی :نوع غیر فردی اعتماد است و به عنوان اعتماد اعضای سازمانی نسبت به راهبرد وچشم انداز سازمانی ،پتانسل
تجاری و تکنولوژی ،روندها و اجزای منصفانه و سیاست های منابع انسانی معرفی میگردد(هاشم پور .)1998،در این پژوهش
منظور از اعتماد نهادی نمرات حاصل از  0سوال پرسشنامه بر اساس پژوهش (هاشم پور )1998،و محقق ساخته می باشد.
توانمند سازی :در پژوهش (ما و همکاران )2621،توانمند سازی در محل کار یعنی عطا نمودن به کارکنان زیر دست و
حمایت از آن ها؛ یعنی چقدر کارکنان مورد حمایت و انعطاف پذیری قرار می گیرند .در این پژوهش منظور از توانمندسازی نمرات
حاصل از  9سوال می باشد که بر اساس پژوهش (نصاری )1998،و محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد.
فرهنگ :فرهنگ سازمانی یعنی مفروضات مشترک ،ارزش ها و بایدها و نبایدهای درون یک سازمانی(موسوی داودی.)1990،
در این پژوهش منظور از فرهنگ ،نمرات به دست آمده از  9سوال بر اساس پژوهش (موسوی داودی )1990،و محقق ساخته می
باشد.
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 -9یافتههای پژوهش
 -1-9بررسی جمعیت شناختی
جدول -1بررسی توصیفی جمعیت شناختی (منبع  :یافتههای پژوهشگر)
سن
جنسیت
وضعیت تاهل
تحصیالت
میانگین
2421
1410
1418
2408
میانه
2
0
1
2
انحراف معیار
1460
6495
6498
6490
کمترین
1
1
1
1
بیشترین
0
2
2
0
تعداد
108
108
108
108
جدول -2بررسی جمعیت شناختی (منبع  :یافتههای پژوهشگر)
پاسخ دهندگان
درصد
فراوانی
پاسخ دهندگان
بین  26تا  25سال
8541
109
مرد
جنسیت
بین  25تا  95سال
1049
25
زن
سن
بین  95تا  05سال
1545
20
دیپلم
از  05سال باالتر
9049
02
کاردانی
تحصیالت
91
52
کارشناسی
1040
28
کارشناسی ارشد و باالتر

فراوانی
56
09
20
91

درصد
2948
9045
1049
1845

 -2-9توصیف متغیرهای پژوهش
اعتماد نهادی
9406
1456
0456
6405
108
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جدول -3آماره توصیفی متغیرهای پژوهش (منبع  :یافتههای پژوهشگر)
اعتماد سازمانی
فرهنگ
توانمندسازی
اعتماد جانبی
اعتماد عمودی
9428
9406
9481
9490
9411
1415
1
1
1
1
0402
5
5
5
0406
6459
6409
6409
6400
6408
108
108
108
108
108

میانگین
کمترین
بیشترین
انحراف معیار
تعداد

 -3-9مدلسازی معادالت ساختاری
ابتدا ،سنجش مدل اندازهگیری را به
همراه بازهای عاملی مورد بررسی قرار داده
و پس از بررسی پایایی و روایی سنجههای
سازه در ادامه ارزیابی مدلهای اندازهگیری
انعکاسی پرداخته میشود.

 -4-9اندازهگیری پایایی
به سبب محدودیتهای آلفای کرونباخ
در جامعه ،بهرهوری از یک سنجه دیگر
جهت پایایی سازگاری که از آن بهعنوان
پایایی مرکب( )CRنام برده میشود
استفاده میگردد .مقادیر  640تا  649مراحل
پیشرفته پژوهش ،بهعنوان رضایتبخش
مدنظر قرار میگیرند.

نمودار  -2مدلسازی معادالت ساختاری (منبع  :یافتههای پژوهشگر)

متغیرهای پژوهش
اعتماد جانبی
اعتماد سازمانی
اعتماد عمودی
اعتماد نهادی
توانمند سازی
فرهنگ

 -5-9مدل درونی(تحلیل مسیر)
در این پژوهش به منظور سنجش
روابط از مقدار آزمون  tروش بوت
استرایپنگ محاسبه شده استفاده شده است.
نتایج  T-valueگزارش شده در شکل
باال ،همگی از  1/90بیشتر است ،بنابراین
میتوان گفت که در سطح معناری 95
درصد ،تمامی مولفهها و گویهها در راستای
مدل معادالت ساختاری مد نظر قرار
میگیرد و نیازی به حذف هیچ یک از
پرسش های مدل نمیباشد.
شایان ذکر است این متغیرها صرفا از
طریق متغیر میانجی معنی دار بوده ،اما
ضرایب برخی متغیرها مانند اعتماد اعتماد
نمودار  -3معنیداری مدل (منبع  :یافتههای پژوهشگر)
عمودی بر توانمندسازی معنی دار نیستند.
اما باتوجه به متغیر میانجی اثر معناداری قابل مشاهده است .لذا فرضیههای پژوهش باتوجه به اینکه نقش میانجی مورد بررسی
قرار داده است مورد تایید قرار میگیرد.
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جدول  -4اندازهگیری پایایی (منبع  :یافتههای پژوهشگر)
ضریب آلفای کرونباخ
پایایی ترکیبی
میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
6489
6488
6400
1
1
1
6409
6480
6452
6406
6482
6459
6492
6495
6480
6408
6480
6406

 -6-9ضریب تعیین (مقدار )R2
این ضریب سنجه دقت پیشبینی مدل میباشد .مقدار  R2برابر با  6456 ،6405یا  6425برای متغیرهای مکنون درونزا،
بهعنوان یک قاعده کلی ،به ترتیب بهعنوان قابلتوجه ،متوسط و ضعیف میتواند توصیف شود.
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جدول  -5ضریب تعیین
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

ضریب تعیین
تعدیل یافته
64012
64062

ضریب
تعیین
64029
64016

متغیرهای
پژوهش
توانمندسازی
فرهنگ

شکل  -1ضریب تعیین (منبع  :یافتههای پژوهشگر)
جدول  -6بررسی مدل کلی
(منبع  :یافتههای پژوهشگر)

 -7-9بررسی مدل کلی
بر اساس نظر رینگل و همکاران  )2618(5مقدار  SRMRکمتر از
 6416نشان از برازش قابل قبول مدل کلی است.

شاخص
شاخص SRMR

کمتر از 4054

میزان
4045

نتیجه
مورد تائید

 -11بحث و نتیجه گیری
سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 5445

شواهد نشان میدهد مولفه اعتماد سازمانی و ابعاد آن که شامل اعتماد جانبی ،اعتماد عمومدی ،اعتماد نهادی می باشد از طریق
متغیر میانجی بر توانمند سازی کارکنان اثرگذار است ،چرا که فرهنگ شاکله اصلی بر روند تصمیمگیری و پاسخ مسئله ،انگیزش،
رضایت و روحیه اشخاص ،سنجش خالقیت و نوآوری تأثیر دارد و در یک مفهوم کلی ،در مدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش
فرهنگ نمیتوان پیدا کرد .با این حال نوع اعتماد سازمانی بایستی بر اساس یک فرهنگ تشکیالتی دو طرفه بین مدیران و کارکنان
باشد .در غیر این صورت سبب تعارض و یا کاهش کارایی در سازمان می گردد .فرهنگ سازمانی ،نوعی احساس شناخت را به
اعضای سازمانی اعطاء می کند که سبب می شود ،در اشخاص وظیفه ای فراتر از منافع و عالیق شخصی بوجود بیاید .مدیران
تشکیالت می توانند از راه فرهنگ سازمانی( قوی) ،با قوانین نانوشته ،بوسیله بایدها و نبایدهای گروهی و مراقبتهای ناشی از آن
اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی کارکنان را کنترل کنند .نتایج همچنین نشان میدهد که موفقیت یک شرکت یا سازمان در کنار
سخت افزارهایی مانند اجزا ،راهبرد و سیستمها نیازمند نرم افزارهایی مانند کارکنان ،حرفهها ،سبکها و ارزشهای کارکنان (
فره نگ سازمانی) نیز هست .مدیران می توانند با برنامه ریزی صحیح عواملی که باعث کاهش اعتماد سازمانی و ابعاد آن می شود
شناسایی و تقویت کنند .هم چنین اجرای کامیابی آمیز راهبرد در تشکیالت ،در گرو خلق اقدامات فرهنگی الزم در آنها است و
بدون موافقت نمی توان تحولی در سازمانی خلق نمود .باید دانست که مالک قضاوت درباره فرهنگ تشکیالت نیز سنجش
همخوانی و هماهنگی آن با مأموریتها و رسالت سازمانی است .اگر ارزشهای مشترک اعضای سازمانی ،با ارزشهایی که دلیل
افزایش کارایی سازمانی می گردد ،متفاوت باشد ،فرهنگ به صورت یک مانع پدیدار می گردد.

-11منابعمنابعمنابع فارسی
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.9
.0
.5

آسیمون ،کژال ،1999 ،ارتباط توانمندسازی روبری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار
در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه
آموزش عالی مهر اروند
احمدی راد ،فرجاد ،1999 ،بررسی رابطه اعتمادسازی مدیران وسطح توانمندی آنان ازنگاه کارکنان درسازمان مدیریت پسماند،
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ،مدیریت و کارآفرینی ایران ،بصورت الکترونیکی ،مرکز
مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه -موسسه آموزش عالی آل طه
افتخاری ،فرزاد و رحیمی ،حمید ،1999،نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تأثیر رهبری مثبت گرا بر اعتماد سازمانی
(مورد مطالعه :معلمان مدارس کاشان) ،فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،دوره ،16 :شماره2 :
دهمرده،محبعلی؛ ناستی زایی،دکتر ناصر  ،1998،بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی مشارکت
سازمانی ،پژوهش های مدیریت عمومی ،تابستان 1998
روشنی ،اسما و اله مرادی ،نسرین ،1999 ،ارتباط فرهنگ انطباق پذیری و توانمندسازی روانشناختی نیروی انسانی در بعد
اعتماد دبیران زن تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ،پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ،روانشناسی
و آسیب های اجتماعی ،تهران
1- Ringle, C. M., Sarstedt, M., Mitchell, R., and Gudergan, S. P
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 مقایسه،1999 ، فریدرضا، حمیدرضا و دادور، سروش و مرادی، مهرداد و ذیگلری، محمدعلی و دهداری، امین و دادور،ضمیری
اثربخشی آموزش هوش سازمانی و آموزش توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی نوآورانه کارکنان دارای
 تهران، ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،استرس شغلی
 اهمیت ونقش مدیریت منابع انسانی در توانمندسازی کارکنان و سازمان،1999 ، امید؛ ساره ایمانی فر و الهام حیدری،فضائلی
، تهران، دارایی و علوم اجتماعی، اقتصاد، تجارت جهانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،از طریق ایجاد انگیزه و خالقیت
شرکت همایش آروین البرز
 بررسی رابطه مدلهای،1990 ، ارسطو، تقی و گوران اوریمی، محمدتقی ؛ باهو طرودی، علی ؛ معتمدی تالوکی،گل افشانی
 فصلنامه،)تصمیم گیری و اعتماد سازمانی با تأکید بر فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران
9  شماره،0  دوره،مهندسی فرآیندها
 دانشگاه آزاد، ارزیابی رابطه فرهنگ سازمانی و فساد اداری در وزارت صنعت معدن تجارت،1999، حمید،محمد تقیپور
 واحد علوم و تحقیقات،اسالمی
 بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات،1998 ، حسین، محمد ؛ حبیبی تبار،محمدی
، کشور گرجستان- تفلیس، اقتصاد و توسعه، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،بهداشتی درمانی قم
دبیرخانه دائمی کنفرانس
، بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد سازمانی بر فضیل سازمانی در شرکت ویتانا: پایان نامه، 1998 ، علی اصغر،هاشم پور
 واحد دلیجان،دانشگاه پیام نور
 بررسی تاثیر مدیریت دانش و سیستم های اطالعاتی با میانجی گری توانمند سازی کارکنان بر عملکرد،1998، داود،نصاری
 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان، ) دانشگاه فرهنگیان پردیس کرج:کارکنان (مورد مطالعه
 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر استراتژی سازمانی و اثربخشی سازمان،)1990( ، سیده مائده،موسوی داودی

.0

.0

.8

.9
.16

.11
.12
.19

14. Butler, J. K. (1991). Toward understanding and measuring conditions of trust: Evolution of a
Conditions of Trust Inventory. Journal of Management, 17(3):643-663
15. Dani, S., Burns, N., Backhouse, C. J., & Kochhar, A. (2006). The Implications of
Organizational Culture and Trust in the Working of Virtual Teams. Proceedings of the
Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture, 220.
https://doi.org/10.1243/09544054JEM415
16. Grimpe, B. (2019). Attending to the importance of context: Trust as a process in global
microfinance. Journal of Trust Research, 9, 87–109
17. Holland, P., Cooper, B., Pyman, A., Teicher, J. (2020). Trust in management: The role of
employee voice arrangements and perceived managerial opposition to unions. Human
Resource Management Journal, 22, 377–391
18. Kane-Urrabazo, C. (2006). Management's role in shaping organizational culture. Journal of
nursing management, 14(3):188-194
19. Kasten, L. (2020). Trustful behaviour is meaningful behaviour: Implications for theory on
identification-based trusting relations. Journal of Trust Research, 8, 103–119
20. Konigova, M. (2017), Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based
Organizations, Vol. 4, Issue 1, pp. 129-142
21. Lay, Y., Basana, S., & Panjaitan, T. (2020). The Effect of Organizational Trust and
Organizational Citizenship Behavior on Employee Performance. SHS Web of Conferences,
76, 01058. https://doi.org/10.1051/shsconf/20207601058
22. Ma, E., Zhang, Y., Xu, F. Z., Wang, D., & Kim, M. (2021). Feeling empowered and doing
good? A psychological mechanism of empowerment, self-esteem, perceived trust, and OCBs.
Tourism
Management,
87,
104356.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104356
23. Monje, A. A. (2019), Transformational leadership and work engagement: exploring the
mediating role of structural empowerment. Faculty of Economics and Business, Vol. 41 No.
3, pp. 112-129
24. Ringle, C. M., Sarstedt, M., Mitchell, R., and Gudergan, S. P. (2018). [Partial Least Squares
Structural
Equation
Modeling
in
HRM
Research](http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2017.1416655).
The
International Journal of Human Resource Management, Volume 31(2020), Issue 12, pp.
1617-1643.
25. Vanhala, M, Heilmann, P, & Salminen, H. (2016). Organizational trust dimensions as
antecedents of organizational commitment, Knowledge and Process Management; 23(1), 4661.
26. Zhen, Sh. (2019), Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational
culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation, International
Journal of Information Management 44 (2019) 96–108

The Impact of Organizational Trust on Empowering with
Emphasis on the Mediating Role of Culture in Hormozgan Steel
Company Organizations
Abstract
In this study, the effect of organizational trust on empowerment with emphasis on the mediating
role of culture in Hormozgan steel employees during 2022 has been investigated. The research
method is correlational. In this study, the statistical population of this study consists of all
employees of the steel company. 168 people were selected by random sampling method. The
results of this study regarding the main hypothesis show that organizational trust has a
significant effect on empowerment by emphasizing the mediating role of culture in Hormozgan
steel employees. Also, the first sub-hypothesis indicated that the lateral trust component has a
significant effect on empowerment by emphasizing the mediating role of culture in Hormozgan
steel employees. Regarding the second sub-hypothesis, the results showed that the vertical trust
component has a significant effect on empowerment by emphasizing the mediating role of
culture in Hormozgan steel employees. According to the analysis of the third sub-hypothesis, the
results showed that the component of institutional trust has a significant effect on empowerment
by emphasizing the mediating role of culture in Hormozgan steel employees.
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