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چکیده
اقتصاد روستایی اتّكای قابل توجهی به فعالیتهای کشاورزی دارد ،بنابراین شعاع تأثیر پدیدهی خشكسالی در
مناطق روستایی ،بیش از نقاط دیگر بوده و پیامدهای خشكسالی در این مناطق بیشتر از مناطق شهری است؛
چراکه یكی از منابع اصلی تأمین غذای خانوارهای روستایی ،روش خود مصرفی تولیدات زراعی ،باغی و دامی است.
اثرات اقتصادی خشكسالی های اخیر هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته ،نشانگر
آسیبپذیری جوامع در برابر خشكسالی میباشد که مهمترین تأثیر آن میتواند در نواحی روستایی و وضعیت
اقتصادی کشاورزان روستایی باشد .در این بین مدیریت ریسک میتواند باعث کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده
طبیعی در مناطق روستایی باشد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مدیریت ریسک خشكسالی بر بهبود
اقتصادی کشاورزان روستایی شهرستان بناب میباشد ،که بدین منظور از روش توصیفی -تحلیلی و پیمایش میدانی
استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام روستاهای شهرستان بناب میباشد که با استفاده
از روش کوکران تعداد  433نفر انتخاب و پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است .نتایج به
دست آمده از تحلیل نرم افزار  SPSSو آزمون کای اسكوئر نشاندهنده اجرای برخی از زمینههای مدیریت ریسک
خشكسالی نظیر آبیاری فنی (آبیاری تحتفشار ،قطرهای و  )...و استفاده از گونههای مقاوم در مقابل خشكسالی با
ضریب معناداری  %11می باشد .همچنین اجرای مدیریت ریسک خشكسالی در محدوده مورد مطالعه توانسته است
باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان در برخی زمینهها نظیر تنوعبخشی به محصوالت روستا ،حفظ مراتع روستا،
پایداری اقتصاد کشاورزی و کاهش فقر در اقشار آسیب پذیر روستایی شود.
واژگان کلیدی :مدیریت ریسک ،خشكسالی ،اقتصاد روستایی ،شهرستان بناب

مقدمه و طرح مسأله
جوامع روستایی و کشاورزی ،اولین جوامعی هستند که بیشترین زیان را از آن متحمل میشوند (سالمت )79 :1431 ،به-
طوری که طی ده سال گذشته ،خسارت ناشی از خشكسالی در بخش کشاورزی ایران ،بیش از  231هزار میلیارد ریال گزارش شده
است (وزارت جهاد کشاورزی .)1439 ،اقتصاد روستایی اتّكای قابل توجهی به فعالیتهای کشاورزی دارد ،بنابراین شعاع تأثیر پدیدهی
خشكسالی در مناطق روستایی ،بیش از نقاط دیگر بوده و پیامدهای خشكسالی در این مناطق بیشتر از مناطق شهری است؛ چراکه
یكی از منابع اصلی تأمین غذای خانوارهای روستایی ،روش خود مصرفی تولیدات زراعی ،باغی و دامی است (صالح و مختاری:1431 ،
 .)111خشكسالی میتواند آثار اقتصادی اجتماعی را در بخش کشاورزی و روستا که کانون تولید هستند ،به همراه داشته باشد .یكی
از مهمترین آثار خشكسالی بر بخش کشاورزی ،کاهش عملكرد محصوالت کشاورزی و در پی آن ،کاهش تولید است .بنابراین،
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خشكسالی ،نه تنها بر اقتصاد خانوارهای روستایی تأثیر میگذارد ،بلكه آثار اجتماعی جدی مانند مهاجرت و ایجاد پدیده ی حاشیه
نشینی را به همراه دارد .به همین دلیل ،مدیریت خشكسالی اصلی مهم و ضروری شمرده میشود .از سوی دیگر ،یكی از ابزارهای
مدیریت خشكسالی آگاهی از چگونگی یا درجهی به کارگیری عملیات مقابله با خشكسالیِ کشاورزان است (دریجانی و همكاران،
.)37 :1437
خشكسالی بهعنوان مخاطره آمیزترین سانحهطبیعی (چنار )49 :1433 ،طیف گستردهای از اقلیمها و اکوسیستمها را تحتتأثیر
قرار میدهد و مناطق جغرافیایی متأثر از آن در چهار دهه گذشته به شدت افزایش یافتهاند ( .)Molen, 2011: 766بنابراین میتوان
گفت خشكسالی تقریبا در تمامی رژیمهای اقلیمی رخ میدهد .این پدیده عالوه بر مناطق با بارندگی کم ،در مناطق با حجم بارندگی
زیاد نیز اتفاق میافتد (ویلهایت .)13 :2114 ،خشكسالی پدیدهای است که مرتب و تقریبا در هر نوع آب و هوایی به وقوع میپیوندد.
بارزترین تعریف این پدیده کاهش مقدار بارشی است که به طور متوسط در یک دوره طوالنی صورت میگیرد .در مقایسه با دیگر
بالیای طبیعی ،نشانههای خشكسالی به تدریج در منطقه جغرافیایی وسیعتری توزیع میگردد (چهارسوقی .)21 :1472 ،همچنین
خشكسالی ،مسائل و مشكالت بسیاری را در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ایجاد مینماید .در واقع
خشكسالی دارای پیامدهای گسترده و درازمدتی میباشد و بر تمام جوانب زندگی انسان اثر میگذارد (.)Sabet-Raftar, 1999
عالوه بر این ،اثرات اقتصادی خشكسالیهای اخیر هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته ،نشانگر آسیب
پذیری جوامع در برابر خشكسالی میباشد به اعتقاد برخی پژوهشگران نظیر )Swif (2001), Scoones (2001) Sear (2001
کیفیت و کمیت آسیب پذیری از خشكسالی از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد و آسیبپذیری را میتوان یک حالت پویا و
متغیر تصور کرد (حسینی و همكاران .)131 :1471 ،کامبس ،)2111( 1تأثیرات خشكسالی را در سه دسته تأثیرات اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی طبقه بندی کرده است و بر تعامل و ارتباط بین این پیامدها و تأثیر هم افزایی آنها بر یكدیگر تأکید ورزیده
است .کنی ،)2113( 2در مطالعه خود بر روی تأثیرات اجتماعی خشكسالی متمرکز شده و به مواردی همچون تنش جسمی و روانی،
اضطراب و افسردگی ،درگیریهای خانوادگی ،کاهش کیفیت زندگی افراد ،افزایش مهاجرت ،افزایش فقرعمومی ،به عنوان مهمترین
پیامدهای اجتماعی خشكسالی اشاره کرده است (.)Kenny, 2008: 678
محمدییگانه و حكیمدوست ( ،)1433بر روی تأثیرات اقتصادی خشكسالی متمرکز شدند و به بررسی تأثیر آن بر ناپایداری
روستاها در استان زنجان پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین خشكسالی و میزان مهاجرتهای روستایی با اطمینان 71
درصد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .شرفی و زرافشانی ( ،)1471در پژوهشی به سنجش آسیبپذیری فنی و روانشناختی
کشاورزان گندمکار در زمان خشكسالی در شهرستانهای کرمانشاه ،صحنه و روانسر به روش پیمایشی با انتخاب  491نفر از کشاورزان
به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای چند مرحلهای پرداختهاند .نتایج حاکی از آن بود که کشاورزان شهرستان روانسر دارای بیشترین
ضریب آسیبپذیری و کشاورزان شهرستان کرمانشاه دارای کمترین ضریب آسیبپذیری به لحاظ شاخصهای فنی و روانشناختی
بودند .حسینی و همكاران ( ،)1471در پژوهشی به تبیین مؤلفههای مدیریت بحران خشكسالی در مناطق روستایی و عشایری
جنوبشرق کشور را از طریق سرشماری تعداد  211نفر از کارشناسان درگیر در مدیریت بحران خشكسالی مورد مطالعه قرار
گرفتهاند .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پیامدهای زیستمحیطی–بومشناختی ،پیامدهای اقتصادی-معیشتی ،پیامدهای اجتماعی
و روانشناختی روی هم رفته  33/91درصد از واریانس را تبیین نموده است.
پورطاهری و همكاران ( ،) 1472در پژوهشی به بررسی نقش رویكرد مدیریت ریسک خشكسالی در کاهش آسیبپذیری
اقتصادی-اجتماعی کشاورزان روستایی در دهستان سولدوز ،آذربایجانغربی از دیدگاه مسئوالن و کارشناسان پرداختهاند .نتایج
پژوهش نشان داد که مدیریتریسک خشكسالی رویكردی مناسب برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای مورد
مطالعه میباشد .قنبری ( ،) 1472در پژوهشی به بررسی و شناسایی اثرات خشكسالی بر خانوارهای روستایی در روستای سیور
شهرستان سمیرم با انتخاب  231نفر بهعنوان نمونه پرداخته و نتایج حاکی از آن بودکه مهمترین اثرات خشكسالی در روستای سیور
در دسته عوامل تولیدی و اقتصادی (از جمله درآمد ،کاهش عملكرد تولید ،افزایش هزینههای تولید ،افزایش مخاطرات طبیعی،
کاهش انگیزههای سرمایهگذاریکشاورزی و کاهش فرصتهایشغلی کشاورزی) است که نزدیک به  23/31درصد واریانس را تبیین
میکند .رضایی و محمدییگانه ( ،)1472در مقاله ای به تحلیل اثرات خشكسالی بر اقتصاد کشاورزی و مهاجرتهای روستایی با
1 . Combs
2 . Kenny
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انتخاب هفت روستا از  41روستای شهرستان ابرکوه طی دوره  1491-1433پرداختهاند.یافتههای تحقیق بیانگر این است که
خشكسالی از طریق کاهش عملكرد محصوالت کشاورزی ،موجب ناپایداری اقتصاد روستایی شده است .حیدریساربان و باختر
( ،)1473در پژوهشی به بررسی راهكارهای مقابله با خشكسالی در مناطق روستایی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان
اصفهان پرداختند و نتایج بیانگر این بود که مهم ترین راهكارهای مقابله با خشكسالی در منطقه مورد مطالعه شامل شش مولفه
(تنوع سازی اقتصادی و پرداخت یارانه ،توانمندسازی و ظرفیتسازی ،مدیریت محلی خشكسالی ،تقویت مدیریت ریسک خشكسالی،
نهادی سازی و تقویت خودکارآمدی روستاییان و ارتقای دانش پیرامون مدیریت آب) است .مریانجی و همكاران ( ،)1471درپژوهشی
به تحلیل و بررسی اثرات خشكسالی بر محصول گندم دیم و مهاجرت روستاییان در استان همدان پرداخته و نتایج نشان داد 31
درصد مهاجرتهای روستایی بین سالهای  1431-31بر اثر خشكسالی و پایینبودن عملكرد گندم بوده است.
در واقع میزان آسیبپذیری از خشكسالی تحتتأثیر نحوه مدیریت آن (مدیریت ریسک یا مدیریت بحران) قرار دارد بهگونهای
که در بسیاری از کشورهای فقیر دنیا ،خشكسالی به قحطی منجر شده و تبعات اقتصادی زیادی را در بر خواهد داشت که برای
کشاورزان بهعنوان قشر آسیب پذیر از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثرات مدیریت ریسک
خشكسالی بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی شهرستان بناب میباشد ،که بدین منظور از روش توصیفی– تحلیلی و پیمایش
میدانی استفاده شده است.

مبانی نظری
پدیده خشكسالی از سابقه بسیار دیرینه ای برخوردار است و از زمان حیات بشری وجود داشته است .امروزه اثرات ناشی از
گرمشدن کره زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از بهرهبرداری نادرست و نابجای بشر به یكی از دغدغههای مهم بشر تبدیل شده است
و در واقع مزید بر علل پیشین بروز خشكسالی گردیده است (حسینی )131 :1471 ،و با دیگر حوادثطبیعی از قبیل سیل ،طوفان
و زلزله تفاوتهایی دارد .عمده این تفاوتها در تأثیر تدریجی خشكسالی طی یک دوره نسبتا طوالنی ،عدم امكان تعیین دقیق زمان
شروع و خاتمه و وسعت جغرافیایی تأثیر آن میباشد (پیری .)79 :1472 ،طی سالهای اخیر ،بحران خشكسالی ،کاهش نزوالت
جوی ،استفاده بی رویه از چاههای زیرزمینی بدون توجه به تغذیه این نقاط موجب صدمات جبران ناپذیری از یک سو به منابعطبیعی
و از سوی دیگر به منابع مالی و اقتصادی کشاورزان وارد کرده است ( .)Najam, 2007خشكسالی کشاورزی هنگامی اتفاق میافتد
که در اثر کمبود بارش نسبت به بارش نرمال در دورههای زمانی خاصی ،رطوبت خاک به حدی کاهش مییابد که نواحی زراعی به
طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار میگیرند .بخش کشاورزی اولین بخش است که از نظر اقتصادی تحتتأثیر خشكسالی قرار میگیرد
(.)Wu, 2004: 33
تأثیرات مستقیم خشكسالی اغلب مربوط به مشخصههای اقلیمی و آب و هوایی و اکولوژیكیاند ،در حالی که ،تأثیرات غیر
مستقیم خشكسالی که وسیعتر و نامحسوستر هستند ،مربوط به آسیب های اقتصادی و اجتماعی آن میشوند که به علت ماهیت و
ویژگیهای آن به سختی میتوان کمیت آنها را تشخیص داد ( .)Walker and Thers, 1996: 8در واقع به دلیل ارتباط تنگاتنگ
روستا و کشاورزی ،پیامدهای منفی خشكسالی طی چند سال بر اقتصاد روستایی و کشاورزی نمایان میشود و تداوم آن موجب
تغییر کارکرد و مهاجرتهای روستایی میگردد (محمدی و حكیمدوست .)1433 ،خشكسالی در سطح جهانی هنوز بهعنوان یک
ریسک پنهان شناخته میشود و در سطح محلی نیز تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن به شكل نامتناسبی خانوادههای فقیر روستایی
را مورد هدف قرار میدهد ( .)Wilhite et al, 1985هر جند وقوع مكرر خشكسالی موجب شده که این بحران ،برای کشاورزان
به عنوان یک پدیده جدید مطرح نباشد ،اما پیچیدگی عوامل زمینه ساز و درهم تنیدگی پیامدهای منفی ناشی از خشكسالی ،این
پدیده را به یكی از دغدغههای اصلی کشاورزان ساکن در مناطق درای شرایط بحرانی ،تبدیل نمونده است ( Campbll et al,
 .)2010لذا مدیریت خشكسالی کشاورزی برای کاهش اثرات حاصله ،از اهمیت ویژهای برخوردار است (خلیلی .)1213 :1437 ،در
همین راستا مرکز ملی کاهش اثرات خشكسالی 1در آمریكا در سال  1771مدیریت ریسک را که همانا شامل برنامههای کاهش
اثرات 2و آمادگی 4میباشد بهمنظور کاهش آسیبپذیری جوامع روستایی پیشنهاد داده است ( .)Knutson et al, 2001چمبرز
1

.National Drought Mitigation Center
.Mitigation
3 .Preparedness
2
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( ،)2111معتقد است که آسیبپذیری دارای دو بعُد است ،یک بعُد بیرونی که شامل ریسک و مخاطره است که افراد و خانوادهها را
تحتتأثیر قرار میدهد و یک بعُد درونی که شا مل توانایی افراد برای مقابله ،پیش بینی ،و یا بهبود اثرات یک مخاطره است
( .)Chambers, 2006مفهوم آسیبپذیری در مخاطرهها را نخستینبار اوکیف و همكاران وی ( ،)1791به کار گرفتند .در برخی از
تعاریف مرتبط با آسیبپذیری که کاربرد گستردهای نیز دارند ،به رتبهای برای اقشار مختلف جامعه که موقعیت متفاوتی در برار
ریسک دارند ،اشاره شده است .این تعریف بر نظریههای اقتصادی متمرکز است ( .)Nouri et al, 2011: 1نزدیكترین مفهوم مرتبط
با آسیبپذیری ،انعطافپذیری است .آسیب پذیری عبارت است از احتمال بروز پیامدهای هر رویداد منفی و نامطلوب در جامعه .این
درحالی است که انعطافپذیری ،تحلیل حد و آستانه تحمل جامعه در برابر تغییرات اساسی در محیطزیست و مقابله با آنهاست .توان
جمعیت برای مقابله با تغییرات ،یافتن مسیری است برای عبور از آسیبپذیری ،که همان معنا ومفهوم انعطافپذیری را دارد
(.)Lazarus, 2011: 21

شکل  :6تأثیرات و پیامدهای خشکسالی (مأخذ :کشاورز و کرمی)213 :6931 ،

ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشكسالی و مجاورت با پرفشار جنب حارهای دارای اقلیم خشک و نیمهخشک میباشد و
در نتیجه در اکثر سالها دچار خشكسالی شدید شده است (پاپلییزدی .)131 :1493 ،بهگونهای که از نظر وسعت و میزان خسارت،
در طی  11سال اخیر بیسابقه بوده و با ایجاد سرمای بیسابقه و کمبود بارش در اغلب نقاط باعث عدم رشد کافی گیاهان و متضرر
شدن اقتصاد روستاییان شده است (باقری .)111 :1471 ،بنابراین برای مقابله با خشكسالی در کشورهای مختلف از راهكارهای
متفاوتی استفاده میشود .آنچه تاکنون بیشتر برای کاهش خسارتهای خشكسالی در ایران مدنظر بوده است ،مدیریت خشكسالی
بوده است (شریعتمداری .) 91 :1431 ،از همین رو اعمال مدیریت در خشكسالی گامی مهم و موثر در کاهش میزان خسارتهای
جانی و مالی این پدیده و مهار برخی از پیامدهای آن بهشمار می آید .با توجه به ناکارآمدی شیوه مدیریت خشكسالی در کشور،
یافتن رویكردی که بتواند کاستی های موجود را برطرف سازد و به بهبود توانایی مقابله با خشكالی بیانجامد ،اهمیت فراوان دارد.
بدبن ترتیب ،برنامهریزیهای خشكسالی مشخصا میبایست همسو با مدیریت باشند (شرفی و زرافشانی.)33 :1471 ،
خشكسالی دارای پیامدهای گسترده و درازمدتی میباشد و بر تمام جوانب زندگی انسان اثر میگذارد (.)Sabet-Rafter,1999
در جوامعی که اقتصاد آنها مبتنی بر کشاورزی است ،تأثیرات مستقیم یا دسته اول خشكسالی بهصورت کاهش تولید مواد غذایی به
دلیلی کاهش سطح زیرکشت ،کاهش عملیات داشت و برداشت است .بر این اساس میتوان استنباط کرد که خشكسالی تهدیدی
بزرگ برای خانوارها و جوامعی است که برای امرار معاش به بخش کشاورزی وابستهاند ( .)Campball, 2011: 146پیامدهای
خشكسالی میتواند به بیثباتی معیشت روستایی بیانجامد ( .)Speranza, 2008: 220چراکه سانحة طبیعی ازحیث کاهش تولیدات
کشاورزی ،رنج و سختی برای کشاورزان بهشمار میرود ( .)Downing & Bakker, 1998: 3مدیریت ریسک خشكسالی مجموعه
اقداماتی است که قبل از وقوع خشكسالی انجام میگیرد و غافلگیری در حین عمل را به کمترین میزان ممكن میرساند .این گونه
مدیریت که در کشورهای کمتر توسعه یافته کمتر مورد توجه قرار گرفته است شامل چند مرحله میباشد که عبارتانداز :ارزیابی،
پیشگیری ،کاهش ،کنترل ،هشدار زودهنگام و آمادگی (پورطاهری .)7 :1472 ،با توجه به اینكه جامعه و اقتصاد محیط زیست اجزای
3
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اصلی توسعه پایدار هستند و این دسته از سوانح تأثیر منفی بر توسعه پایدار مینهند ،مدیریت ریسک مناسب و درست امری ضروری
است (.)Mansourian et al, 2006: 304

شکل  :2فرآیند مدیریت ریسک (مأخذ)stanganelli, 2008: 93 :

روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی– تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری دادهها از
نوع میدانی میباشد .در آغاز ،مطالعات سازمانیافتهای به منظور تهیه ادبیات و مبانی تئوریک بهصورت کتابخانهای انجام گرفته است
و در مرحله مطالعه میدانی با استفاده از ابزارهای مورد نیاز تحقیق (پرسشنامه محققساخته) به جمعآوری دادههای مورد نیاز
پرداخته شده است .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش خانوار روستایی شهرستان بناب میباشد که با استفاده از فرمول کوکران
تعداد  433نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان بناب با وسعتی معادل  993/91کیلومتر مربع  1/9درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده و در واقع
یكی از شهرستانهای کوچک استان میباشد .این شهرستان از نظر مختصات جغرافیایی در عرض شمالی  49درجه و  11دقیقه الی
 49درجه و  42دقیقه و در طول شرقی  31درجه و  31دقیقه الی  31درجه و  11دقیقه قرار گرفته است و از سمت شمال با
شهرستان عجبشیر و از غرب با دریاچه ارومیه ،از شرق با شهرستان مراغه ،از جنوب شرق با شهرستان ملكان و از جنوب غربی نیز
با استان آذربایجانغربی همجوار میباشد .شهرستان بناب از یک بخش به نام مرکزی تشكیل و دارای سه دهستان میباشد ،دهستان
بناجوی غربی به مرکزیت روستای خانه برق جدید ،دهستان بناجوی شرقی به مرکزیت روستای خوشه مهر و دهستان بناجوی
شمالی به مرکزیت روستای روشتبزرگ قرار دارند و جمعأ دارای  27روستا میباشد (گزارش آمار نفوس و مسكن( .)1471 ،نقشه
4وجدول  .)1جامعه آماری پژوهش حاضر متشكل از  4493خانوار روستایی دهستان بناجوی شمالی شهرستان بناب هستند (جدول
.) 1
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شکل  : 9موقعیت فضایی محدوده مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان)6931 ،

یافتههای تحقیق
در بخش یافته های تحقیق ابتدا به ارائه وضعیت بیمه و وضعیت اشتغال (از نظر دائم یا موقت بودن) پرداخته میشود سپس
یافتههای تحلیل نمایش داده میشود .اطالعات مندرج در جدول شماره  -1نشان دهنده وضعیت بیمه در گروه نمونه مورد مطالعه
میباشد .همانطورکه مشاهده میشود از  433نفر نمونه مورد مطالعه ،تعداد  171نفر ( 19درصد) دارای بیمه و  133نفر (34درصد)
فاقد بیمه میباشند .همچنین 111 ،نفر (31/1درصد) دارای شغل دائم و  132نفر (14/1درصد) دارای شغل موقت هستند (جدول
.)1
جدول  :6وضعیت شغلی و بیمه نمونه مورد مطالعه در مناطق روستایی شهرستان بناب
مؤلفه

شغل

بیمه

موقت

بلی

خیر

دائم

فراوانی

171

133

111

132

درصد

19

34

31/1

14/1

مآخذ :یافتههای تحقیق1471 ،

در ادامه از آزمون کای اسكوئر به منظور ارزیابی اجرای مدیریت ریسک خشكسالی در محدوده مورد مطالعه (مناطق روستایی
شهرستان بناب) استفاده شده است .نتایج به دست آمده نشان دهنده ضریب معناداری در سطح  %11برای برخی مؤلفهها نظیر
روشهای آبیاری فنی (آبیاری تحتفشار ،قطرهای و  ،)...استفاده از گونههای مقاوم در مقابل خشكسالی ،احداث مخازن و استخرهای
کوچک در مزارع ،فراهم کردن بیمه برای محصوالت کشاورزی (بیمهخشكسالی) و کاهش تهدیدهای بیرونی میباشد .در واقع در
رابطه با مؤلفه های مذکور اقدامتی اساسی در سطح محدوده مورد مطالعه جهت مدیریت ریسک حشكسالی صورت گرفته است .در
رابطه با سایر مؤلفهها عدم معناداری حاصل شده است بدین صورت که اقداماتی اندک انجام گرفته است.
مهمترین اثرات مدیریتریسک خشكسالی را میتوان در وضعیت اقتصادی روستاییان و به خصوص کشاورزان روستایی مشاهده
نمود .اطالعات مندرج در جدول شماره  -4نشان دهنده تحقق مؤلفههای اقتصادی روستا پس از اجرای برنامه مدیریت ریسک در
مناطق روستایی شهرستان بناب می باشد که با استفاده از آزمون کای اسكوئر حاصل شده است .همانطور که مشاهده میشود در
رابطه با برخی مؤلفهها نظیر تنوع بخشی به محصوالت روستا ،حفظ مراتع روستا ،پایداری اقتصاد کشاورزی و کاهش فقر در اقشار
آسیبپذیر روستایی رابطه معنادار در سطح  %1حاصل شده است .که جدول شماره  -4فروانی به دست آمده نشان دهنده تأثیرگذاری
بسیار زیاد اجرای برنامه مدیریت ریسک خشكسالی بر مؤلفههای مذکور میباشد .در رابطه با برخی دیگر از مؤلفهها نظیر گسترش
محصوالت با آسیبپذیری کم و افزایش درآمد روستاییان ضریب معناداری در سطح  %1حاصل شده است که نشان دهنده تأثیرگذاری
نسبتا زیاد اجرای برنامه مدیریت ریسک خشكسالی بر مؤلفههای مذکور میباشد.
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جدول  : 2بررسی میزان اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square

ردیف

ضریب

مولفه

ضریب
Chi-Square

معناداری sig

درجه
آزادی

1

روش های آبیاری فنی (آبیاری تحت فشار ،قطره ای و )...

**1/112

19/12

3

2

استفاده از گونههای مقاوم در مقابل خشكسالی

**1/111

21/31

3

4

احداث مخازن و استخرهای کوچک در مزارع

**1/111

24/13

3

3

برنامه ریزی آبیاری محصوالت بر حسب نیاز آبی

NS1/471

3/11

3

1

آموزش کشاورزان در خصوص مقابله با خشكسالی

NS1/121

11/11

3

1

تخمین زمان وقوع خشكسالی و اطالع رسانی به کشاورزان

*1/119

13/11

3

9

فراهم کردن بیمه برای محصوالت کشاورزی (بیمه خشكسالی)

**1/111

31/11

3

3

ایجاد سیستم های هشدار

NS1/714

1/799

3

7

کاهش تهدیدهای بیرونی

**1/111

17/31

3

معناداری ** %6
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عدم معناداری NS

معناداری * %5

جدول  : 9بررسی میزان تحقق وضعیت اقتصادی کشاورزان روستایی پس از اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده
از آزمون ناپارامتریک Chi-Square

1

کاهش خسارت به تولیدات کشاورزی

ضریب معناداری
sig
NS1/133

2

گسترش محصوالت با آسیب پذیری کم

*1/113

14/91

4

افزایش کیفیت محصوالت

NS1/319

1/42

3

3

افزایش درآمد روستاییان

*1/119

13/11

3

1

تنوع بخشی به محصوالت روستا

**1/111

23/24

3

1

حفظ مراتع روستا

**1/111

12/49

3

9

پایداری اقتصاد کشاورزی

**1/114

11/21

3

3

تنوع بخشی به مشاغل مرتبط با کشاورزی

NS1/193

3/14

3

7

کاهش فقر در اقشار آسیب پذیر روستایی

**1/111

12/49

3

مؤلفه

ردیف
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معناداری ** %6

ضریب
Chi-Square
7/31

معناداری * %5

درجه آزادی
3
3

عدم معناداری NS

جدول  : 4فراوانی میزان تحقق وضعیت اقتصادی کشاورزان روستایی پس از اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی
مؤلفه

ردیف

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

1

کاهش خسارت به تولیدات کشاورزی

72

23

91

33

11

2

گسترش محصوالت با آسیب پذیری کم

11

92

33

113

23

4

افزایش کیفیت محصوالت

33

13

13

11

92

3

افزایش درآمد روستاییان

121

33

92

13

33

1

تنوع بخشی به محصوالت روستا

111

113

12

33

23

1

حفظ مراتع روستا

123

131

21

41

21

9

پایداری اقتصاد کشاورزی

31

112
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در نهایت باید اذعان نمود که مدیریت ریسک خشكسالی تا حد نسبتا زیادی توانسته است باعث کاهش آسیبپذیریهای
اقتصادی در بخش کشاورزی مناطق روستایی شهرستان بناب شود .در این زمینه میتوان گفت که سرمایهگذاری دولت در برخی
زمینهها نظیر آموزش کشاورزان ،سرمایهگذاری در بخش تحقیقات کشاورزی از جمله گونههای مقاوم در برابر خشكسالی میتواند
باعث کاهش آسیبپذیری اقتصاد روستایی کشاورزان شود .همچنین استفاده از سیستمهای آبیاری مدرن نظیر سیستم آبیاری
تحتفشار و آبیاری قطرهای نیز از جمله راه کارهای میانمدت در جهت ثبات اقتصادی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان
بناب شود.

نتیجهگیری
خشكسالی ،مسائل و مشكالت بسیاری را در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ایجاد مینماید .در واقع
خشكسالی دارای پیامدهای گسترده و درازمدتی میباشد و بر تمام جوانب زندگی انسان اثر میگذارد .جوامع روستایی و کشاورزی،
اولین جوامعی هستند که بیشترین زیان را از آن متحمل میشوند .میزان آسیبپذیری از خشكسالی تحتتأثیر نحوه مدیریت آن
(مدیریت ریسک یا مدیریت بحران) قرار دارد بهگونه ای که در بسیاری از کشورهای فقیر دنیا ،خشكسالی به قحطی منجر شده و
تبعات اقتصادی زیادی را در بر خواهد داشت که برای کشاورزان به عنوان قشر آسیبپذیر از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنابراین
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مدیریت ریسک خشكسالی بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی شهرستان بناب میباشد که
بدین منظور از روش توصیفی–تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است.
جامعه مورد مطالعه خانوار روستایی شهرستان بناب میباشد که با استفاده از روش کوکران تعداد  433نفر انتخاب و پرسشنامه
بهصورت تصادفی ساده بین انها توزیع شده است .یافتههای بهدست آمده از پرسشنامه از طریق نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .نتایج بهدست آمده از آزمون کایاسكوئر نشان دهنده اجرای برخی روشهای مدیریت ریسک خشكسالی در محدوده
مورد مطالعه میباشد .از جمله این روشها میتوان به روشهای آبیاری فنی (آبیاری تحتفشار ،قطرهای و  ،)...استفاده از گونههای
مقاوم در مقابل خشكسالی ،احداث مخازن و استخرهای کوچک در مزارع ،فراهم کردن بیمه برای محصوالت کشاورزی (بیمه-
خشكسالی) اشاره کرد که ضریب معناداری در سطح  %11حاصل شده است .همچنین پس از اجرای برنامه مدیریت خشكسالی در
مناطق روستایی شهرستان بناب وضعیت اقتصادی کشاورزان در برخی زمینهها نظیر تنوعبخشی به محصوالت روستا ،حفظ مراتع
روستا ،پایداری اقتصاد کشاورزی و کاهش فقر در اقشار آسیبپذیر روستایی بهبود یافته است.
متنوعسازی منابع تأمین درآمد و رویكرد به مشاغل غیرکشاورزی به کاهش خسارات اقتصادی خشكسالی منجر میگردد .بیمهی
کشاورزی و خشكسالی ،عامل بسیار مؤثّر در کاهش آسیبپذیری خشكسالی است .بیمه محصوالت کشاورزی در زمان خشكسالی،
میتواند مانند ابزاری اساسی ،نوسانهای درآمدی کشاورزان را به کمترین میزان ممكن برساند و درنتیجه باعث کاهش آسیبپذیری
آنها شود .همچنین میزان شرکت در برنامههای آموزشی و ترویجی از عوامل مؤثّر دیگر بر میزان تمایل به مشارکت در پروژههای
مدیریت خشكسالی است و کشاورزانی که حضور مستمر و بیشتری در برنامههای آموزشی -ترویجی داشتهاند ،از میزان تمایل به
مشارکت بیشتری برخوردار بودهاند .این امر میتواند به دلیل کسب اطالعات و آگاهی از کارشناسان مراکز خدمات و استفاده از دانش
آنان و نیز ،آشنایی با راهكارهای مقابله و روشهای نوین کشاورزی باشد .با توجه به اهمیت این مسئله ،پیشنهاد میشود که اقداماتی
انجام گیرد که کشاورزان ارتباط خود را با مراکز خدمات بیشتر و منسجمتر کنند و در برنامههای آموزشی و ترویجی حضور پررنگتری
داشته باشند .توصیه میشود عالوه بر مدیریت فنی خشكسالی ،سیاستگذاری الزم برای توسعه و گسترش مدیریت ریسک اجتماعی
خشكسالی صورت گیرد؛ بهنحویکه خانوارهای کم بضاعت روستایی ،از امكاناتی نظیر وام بالعوض ،خدمات تأمین اجتماعی و آموزشی
رایگان بهرهمند گردند.
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بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی و شادکامی کارکنان زن
حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
شبنم نوروززاده ،1نادر

سلیمانی*2

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
 -2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی وشادکامی کارکنان زن حوزه
ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران است .روش پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده
ها توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم
پزشكی تهران به تعداد  231نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
ساده  133نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه
استفاده شده است که به منظور اندازه گیری فرهنگ سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی (دارابی،
) 1472و برای اندازه گیری عملكرد شغلی از پرسشنامه استاندارد پاترسون (  )2113و برای شادکامی نیز از
پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد ( ) 2119استفاده شده است ،اعتبار هر سه پرسشنامه نیز با استفاده از
روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به ترتیب مقدار 1/1،71/72و  1/72بدست آمد .داده ها پس از جمع آوری
با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی
از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تی تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یكطرفه استفاده شد .یافته های
حاصل از آزمون همبستگی حاکی از وجود رابطه معنادار و مثبت بین فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی و شادکامی
کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه است (  .) p<0/01به عالوه نتایج آزمون  Tمبین این بود که کارکنان زن حوزه
ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از نظر عملكرد شغلی در سطح مطلوبی هستند .همچنین نتایج تحلیل واریانس
یک طرفه نشان داد تفاوت معناداری در میزان شادکامی کارکنان زن با سنین و سوابق مختلف شغلی آنان وجود
ندارد.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،عملكرد شغلی ،شادکامی

مقدمه
فرهنگ سازمانی یكی از موضوعات جالب و مهم مدیریت رفتار سازمانی است و توجه به شناخت فرهنگ سازمان در دهه های
اخیر دارای اهمیت قابل توجهی است به طوری که برخی از صاحبنظران فرهنگ در یک سازمان را همانند شخصیت در یک انسان
می دانند که عمیقاً از سنت ها ،ارزش ها ،باور ها و احساس از خود ،ریشه می گیرد و نقش مهمی در شكل گیری رفتار فردی و
سازمانی دارد(سوپر2111 ،؛ نقل از اسدنیا .) 1471 ،به منظور هدایت یک سازمان و نهایتاً قادرکردن آن به تغییر و پیشرفت ،شناخت
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و اذعان فرهنگ سازمانی ضروری است ،زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی که همیشه در کارند ،ممكن است پیامدهای
پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد (الینچ .)2114 ،1رابرت کویین می گوید :برای شناخت سازمان و رفتارها و عملكرد کارکنان،
شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است .زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیری های
جدید را در سازمان پایدار کرد .از این رو فرهنگ سازمانی به سادگی یک عامل اساسی در موفقیت سازمان و تحقق اهداف بلند مدت
سازمان است.
بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که
اعض ا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیک دو سازمان از یكدیگر می شود (رابینز ،ترجمه پارسائیان و اعرابی،
 .) 1431فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان است که پدیده ای ملموس نبوده بلكه نیرویی پنهان است که موجب انسجام
اعضای سازمان و فعالیت آن ها می گردد (دیویس ،ترجمه میرسپاسی و معتمد گرجی .)1431 ،دنیسون معتقد است فرهنگ
سازمانی اشاره دارد به مجموعه عقاید ،ارزشها ،مفروضات و اعمال مشترک که نگرش و رفتار اعضای سازمان را شكل داده و هدایت
می کند (دنیسون و فی .)2114 ،2هلریگل و اسلوکم معتقدند فرهنگ سازمانی عبارتست از الگوی منحصر به فرد از مفروضات و
ارزشها و هنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری و عملیات سازمانی را شكل می دهد (مقیمی.)1431 ،دشپند و وبستر
( ) 1737بیان نمودند که فرهنگ سازمانی ،الگوی مشترک عقاید و ارزشهایی است که به افراد در فهم کارکرد سازمان کمک می کند
و آنها را با هنجارهای رفتاری سازمان همسو می کند (سانچز و همكاران.)2119 ،4
امروزه سازمانها در محیط پر تالطم و طوفانی تغییر برای تحقق بخشیدن به رسالتهای خویش ،ناچار به تحول و همگونسازی
ساختارو فرایندهای خود با نیازهای محیطی می باشند (تویت و گامک .)2111 ،3سازمانها قبل از هر تحولی باید فرهنگ سازمانی
خود را شناسایی و بررسی نمایند .شناخت و ارزیابی تأثیر بالقوه عناصر فرهنگ سازمانی موجب درک بهتر آثار ملموس و ناملموس
فرهنگ بر عملكرد کارکنان می گردد(آلفرد چاندلر .)2111 ،1سازمانها  ،بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی
زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با آسایش خاطر تمامی تجربیات ،توانایی ها و ظرفیت های خود را در
جهت اعتالی عملكرد شغلی به کار گیرند ،این امر میسر نخواهد شد مگر آنكه اصول و قواعد مربوط به فرهنگ سازمانی که منجر
به بهبود عملكرد شغلی و در نتیجه شادکامی خواهد شد و بستر های الزم برای پیاده سازی اینگونه کارکردها فراهم گردد (کیا،
 .)1471با فرض آنكه مهمترین منبع هر سازمان ،کیفیت سرمایه انسانی آن است؛ ارتقاء کیفیت این سرمایه باید در کانون توجه هر
سازمانی قرار گی رد تا افراد بتوانند بهترین عملكرد خود را نشان بدهند( موذن ،محمدی ،رضوانفر و میرترابی )1472 ،و بهترین
خواسته هر فرد برای سازمان ها ،برخورداری از کارمندانی است که کار خود را خوب انجام دهند .عملكرد خوب ،بهره وری را افزایش
می دهد و این نیز مستقیما باعث ارتقای اقتصاد ملی و همین طور ارتقای خدمات سازمان می شود (قمیزاده.)1471 ،
عملكرد شغلی به عنوان ارزشهای کلی مورد انتظار سازمان تعریف شده است که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان
انجام می دهد (ماتاویدلو .)1هرسازمانی برای نیل به عملكرد شغلی مطلوب و کارایی و بهرهوری موثر ،در جستجوی راههایی است تا
محیط را برای کارکنان مساعد سازد تا به درجه ای از توانایی برسند که تاثیر گذاری بیشتری بر روی کارشان داشته باشند و این
امر ،بوسیله بروز و ارتقاء فرهنگ سازمانی که به تبع آن رضایت و خشنودی شغلی و همچنین شادکامی را به همراه دارد صورت می
گیرد (کیا .)1471 ،با عنایت به اینكه نیروی انسانی به عنوان یكی از مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های انسانی ،مهمترین مزیت
رقابتی و کمیابترین منبع در اقتصاد دانشمحور امروز قلمداد میشود (دیوید و همكاران ) 2111 ،9شرایط محیط و توجه به انسان
و ویژگی های روحی و روانی او در محیط کار اهمیت بسیاری دارد.

1
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توجه به شادکامی در ادبیات رفتار سازمانی ناشی از تأثیر آن بر روحیه جمعگرایی ،انگیزه و انگیزش قوی و در نتیجه عملكرد
مناسب در جهت بهبود و تحقق اهداف سازمان می باشد (رنجبران .)1471 ،درک فرایند ایجاد شادکامی برای سازمانها و جامعه
مفید است ،زیرا عالوه بر آنچه گفته شد موجب بروز نوآوری در بین کارکنان ،ماندگاری بیشتر در سازمان و قدرت رقابت زیادتر
سازمان میشود و در عین حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمانها بهرهمند خواهند شد(رنجبران .)1437 ،تقریبا تمام بررسی ها
و پژوهش هایی که در حوزه اضافه بار نقش انجام شده است متفق القولاند که فرهنگ سازمانی بر شادکامی فرد و همچنین عملكرد
افراد تاثیرات بسزایی دارند.
سازمانها به دنبال راههایی برای باال بردن بهره وری عملكرد کارکنانشان هستند و این شامل فرهنگ سازمانی و شادکامی نیز
می شود .اگر کارکنان از سطح شادکامی پایینی برخوردار باشند در این صورت عملكرد شغلی و در نتیجه بهره وری سازمان هم
پایین خواهد آمد .توجه به این مسائل باعث میشود که هزینه ها کاهش یابد ،برخوردهای سازمانی کمتر شود ،تعارضات کاهش
یابد ،جو سازمانی بهتر شود و روحیه ابداع و ابتكار ایجاد شود (تعالی .)1471 ،تحقیقات گذشته رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملكرد
شغلی و شادکامی را تا حدود زیادی روشن نموده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
بیژنی و توکلی ()1474در پژوهشی به بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی اعضای هیئت علمی گروههای تربیت
بدنی در دانشگاههای دولتی کشور پرداخته اند ،یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و عملكرد
شغلی برابر  1/14بوده که در سطح آلفای  1/11معنادار بود .این نتیجه مؤید زیربنای نظری تحقیق بود که فرهنگ سازمانی به عنوان
یک عامل تسهیل کننده و ارتقا دهنده میزان عملكرد شغلی افراد می باشد .نتایج پژوهشی از حسین زاده ( ،)1474تحت عنوان
" بررسی رابطه فرهنگ سازمانی وشادکامی در اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران" نشان داد بین فرهنگ سازمانی و
شادکامی اعضای هیئت علمی دان شگاه شهید بهشتی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که جنسیت بر میزان
شادکامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تأثیر ندارد .همچنین تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی با شادکامی افراد مورد
پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش شهبازی ،واعظی و ثنایی پور ( ،)1472تحت عنوان"بررسی رابطه بین
مؤلفه های فرهنگ سازمانی و عملكرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان" که برروی 11نفرازمدیران گروه های آموزشی
دانشگاه اصفهان انجام دادند حاکی از آن است که همه مولفه های فرهنگ سازمانی با عملكرد رابطه مثبت و معنی داری داشته اند.
خرازیان ( ،)1439درپایان نامه خود به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با شادکامی  111نفر از مدیران زن دبیرستان های دخترانه
شهر تهران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و شادکامی مدیران رابطه معناداری وجود دارد و تنها
بین مولفه کیفیت شغل با شادکامی مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.
هو ) 2114( 1درپژوهشی به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد شغلی پرداخته است .وی نتیجه گرفته است که بین
فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی همبستگی مثبت وجود دارد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که :فرهنگ سازمانی
تاثیر مثبتی بر روی عملكرد شغلی برجای گذاشته است نهایتا هر دو عامل در رضایت از شغل نقش تعیین کننده دارند .نتایج
پژوهشی از هیونجانگ )2112( 2تحت عنوان" بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با شادکامی معلمان زن دوره ابتدایی" حاکی از آن
است که رابطه معناداری بین فرهنگ سازمانی و شادکامی افراد مورد تحقیق وجود دارد .چندلر ( )2111در پژوهشی تحت عنوان
"تأثیر فرهنگ سازمانی بر روابط انسانی" نشان داد فرهنگ باز و مطلوب سازمانی بر روابط انسانی تأثیر معناداری دارد .یافته های
این تحقیق نشان داد که سبک رهبری مدیران به عنوان یكی از ابعاد فرهنگ سازمانی بیشترین تأثیر را بر روابط افراد در سازمان
دارد .بر این اساس با توجه به اهمیت این مسئله در سازمانهای امروزه ،و بخصوص دانشگاهها؛ پژوهش حاضر بررسی رابطه بین
عناصر فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی و شادکامی زنان شاغل در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران را هدف اصلی خود
قرار داده است.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
Ho
Hyun‐Jung

1
2
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بین فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی و شادکامی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران رابطه معناداری وجود
دارد.

فرضیه های جزئی
-1
-2
-4
-3

کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از نظر عملكرد شغلی در وضعیت مطلوب قرار دارند.
بین عناصر فرهنگ سازمانی (خالقیت فردی ،سبک رهبری ،هماهنگی و انسجام ،حمایت مدیریت ،پاداش کارکنان) با
عملكرد شغلی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بین عناصر فرهنگ سازمانی (خالقیت فردی ،سبک رهبری ،هماهنگی و انسجام ،حمایت مدیریت ،پاداش کارکنان) با
شادکامی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران رابطه معناداری وجود دارد.
کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران برحسب شاخصهای (سطح تحصیالت ،سن و سابقه کار) از نظر
شادکامی با هم تفاوت معناداری دارند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی
)غیرآزمایشی( است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران برابر با  231نفر می
باشد که با استفاده از جدول مورگان  133نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین و با استفاده از از روش نمونه گیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .در این پژوهش جهت گردآوری اطالعات از دو روش استفاده شده است .برای گردآوری اطالعات به منظور تهیه و
تدوین بخش نظری پژوهش و همچنین دست یابی به پیشینه تحقیق از روش های مختلف کتابخانه ای شامل کتابها ،مقاالت ،پایان
نامه ها و تحقیقات دیگران در زمینه موضوع مورد استفاده گردید .این تحقیق دارای سه متغیر است که برای جمع آوری داده ها و
اند ازه گیری هر متغیر از پرسشنامه استفاده شده است .پس از تعیین روایی پرسشنامه ها ،برای سنجش اعتبار پرسشنامه های تهیه
شده تعداد  41نسخه از آن توسط نمونه های آماری مورد مطالعه تكمیل گردید و به کمک محاسبه مقدار آلفای کرونباخ نیز پایایی
پرسشنامه ها به ترتیب 1/71-1/72-1/72بدست آمد .ابزارهای سنجش عبارت بودند از -1:فرهنگ سازمانی :برای اندازهگیری
فرهنگ سازمانی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از پرسشنامه فرهنگ سازمانی طراحی شده توسط دارابی
( )1472استفاده شد .این ابزار دارای  11سؤال بود که در طیف پنج گزینهای لیكرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شد.
این پرسشنامه هر یک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی (خالقیت فردی ،سبک رهبری ،هماهنگی و انسجام ،حمایت مدیر و
پاداش کارکنان) را به ترتیب با ( 4-2-4-4و  )3گویه مورد ارزیابی قرار داد -2.عملكرد شغلی :دومین ابزار پژوهش؛ پرسشنامه
عملكرد شغلی بود که توسط پاترسون( )2113تهیه و تدوین گردید و نیز توسط شكرکن و ارشدی در ایران ترجمه شد .این پرسشنامه
دارای  11سؤال بود که عملكرد کارکنان را در حوزه وظایف شغلیشان اندازه گرفت و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیكرت درجه
بندی شده بود -4شادکامی :این ابزار توسط آرگایل و هیلز ( )2119در  27گویه طراحی شده است .این پرسشنامه در مقیاس 1
درجه ای لیكرت تنظیم شده و شادکامی افراد را مورد سنجش قرار داد .تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای آمار توصیفی و استنباطی
صورت گرفت .بدین صورت که در سطح آمار توصیفی از فر اوانی ،میانگین و درصد تراکمی و در سطح آمار استنباطی ازضریب
همبستگی پیرسون ،آزمون تی تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یكطرفه استفاده شد.

یافته ها
فرضیه اصلی :بین فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی و شادکامی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی
تهران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول :6ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی و شادکامی شغلی و شادکامی
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همبستگی

فرهنگ سازمانی

Sig

R2

عملكرد شغلی

1/31

1/111

1/23
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1/11

شادکامی

1/41

1/111

ن تاج حاصل ازآزمون همبستگی حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی و شادکامی کارکنان زن حوزه
ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران رابطه معناداری وجود دارد که با توجه به سطح معناداری ( )Sig=1/111که کوچكتر از معنی
داری ( ،)1/11ضریب همبستگی این رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی و نیز بین فرهنگ سازمانی با شادکامی به ترتیب
برابر است با  1/31و  1/11است .ضریب تعیین ،برای متغیرهای مذکور به ترتیب مساوی با  1/23و  1/41است بنابراین فرهنگ
سازمانی  1/23و  1/41تغییر پذیری اش را به ترتیب با عملكرد شغلی و شادکامی کارکنان تسهیم می کند.
فرضیه اول:کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از نظر عملكرد شغلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
جدول :2نظرات پاسخگویان در خصوص وضعیت عملکرد شغلی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

عملكرد شغلی

3/29

1/421

1/142

t
47/13

Sig
1/111

وضعیت
مطلوب

در تحلیل استنباطی به منظور بررسی وضعیت عملكرد شغلی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از آزمون
« tتک متغیره» استفاده گردید »t« .محاسبه شده در سطح معناداری  1/11از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده بنابراین میتوان
اذعان داشت ،میانگین نظرات پاسخ گویان در خصوص وضعیت عملكرد شغلی به لحاظ آماری معنادار بوده است .همچنین بر اساس
یافته های جدول فوق می توان اظهار داشت که میانگین عملكرد شغلی کارکنان مذکور در سطح مطلوبی قرار دارد .الزم به ذکر
است که در بررسی این فرضیه ،با توجه به دامنه نمره گذاری گویه ها ( 1تا  )1و محاسبه نمره کلی این مولفه ها بر حسب این
دامنه ،میانگین فرضی جامعه  4در نظر گرفته شده است.
فرضیه دوم :بین عناصر فرهنگ سازمانی (خالقیت فردی ،سبک رهبری ،هماهنگی و انسجام ،حمایت مدیریت ،پاداش کارکنان) با
عملكرد شغلی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  : 9ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی
همبستگی

عملكرد شغلی)(r

خالقیت فردی

**1/41

Sig
1/111

رابطه معنی دار وجود دارد

سبک رهبری

*1/21

1/111

رابطه معنی دار وجود دارد

هماهنگی و انسجام

*1/24

1/111

رابطه معنی دار وجود دارد

حمایت مدیریت

**1/49

1/111

رابطه معنی دار وجود دارد

پاداش کارکنان

**1/47

1/111

رابطه معنی دار وجود دارد

نتیجه آزمون

** نشانگر این است که ضریب همبستگی در سطح  1/11معنادار است.
* نشانگر این است که ضریب همبستگی در سطح  1/11معنادار است.

به منظور بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به جدول همبستگی شماره ، 4میتوان نتیجه گرفت که از میان عناصر فرهنگ
سازمانی ،ابعاد (خالقیت فردی ،حمایت مدیریت ،پاداش کارکنان) با عملكرد شغلی کارکنان مورد پژوهش رابطهی معناداری در
سطح  1/11دارند و مؤلفه های (سبک رهبری و هماهنگی و انسجام) نیز رابطهی معنادار با عملكرد شغلی کارکنان دارد که این
رابطه در سطح  1/11معنادار است.
فرضیه سوم :فرضیه فوق مبنی است بر اینكه « بین عناصر فرهنگ سازمانی با شادکامی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم
پزشكی تهران رابطه معناداری وجود دارد.

11

دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

جدول  : 4ضریب همبستگی پیرسون بین عناصر فرهنگ سازمانی با شادکامی
همبستگی

شادکامی)(r

خالقیت فردی

*1/11

Sig
1/111

R2
1/11

رابطه معنی دار وجود دارد

سبک رهبری

-1/114

1/173

1/12

رابطه معنی دار وجود ندارد

هماهنگی و انسجام

-1/114

1/141

1/11

رابطه معنی دار وجود ندارد

حمایت مدیریت

**1/21

1/111

1/17

رابطه معنی دار وجود دارد

پاداش کارکنان

**1/49

1/111

1/11

رابطه معنی دار وجود دارد

نتیجه آزمون

نتایج حاصل از بررسی رابطه ی بین عناصر فرهنگ سازمانی با شادکامی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران،
نشانگر رابطه معناداری بین فرهنگ سازمانی با شادکامی و سه مؤلفهی آن (خالقیت فردی ،حمایت مدیریت ،پاداش کارکنان) بوده
است .با توجه به جدول همبستگی شماره  3میتوان دریافت؛ که فرهنگ سازمانی با شادکامی کارکنان مورد پژوهش رابطه معناداری
دارد .این رابطه در سطح  1/11برابر  1/32بوده که حاکی از وجود رابطه معنادار میباشد .لذا یک رابطه مستقیم و قوی بین فرهنگ
سازمانی با شادکامی وجود دارد .به این ترتیب انتظار می رود که ارتقاء فرهنگ سازمانی موجب افزایش شادکامی کارکنان گردد.
همچنین با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که بین عناصر (حمایت مدیریت ،پاداش کارکنان) با شادکامی کارکنان رابطه
معناداری وجود دارد ،که این رابطه در سطح 1/11معنادار است ،نتایج حاصل از جدول مربوطه همچنین نشانگر را بطه مثبت و
معناداری بین مؤلفه خالقیت فردی با شادکامی کارکنان میباشد که این رابطه در سطح  1/11معنادار است .اما یافتههای جدول
همبستگی فوق نشان میدهد که مؤلفههای سبک رهبری و هماهنگی و انسجام رابطه معناداری با شادکامی نداشتند.
فرضیه چهارم:کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران برحسب شاخصهای (سطح تحصیالت ،سن و سابقه کار)
از نظر شادکامی با هم تفاوت معناداری دارند.
جدول  : 5تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت شادکامی کارکنان بر حسب میزان تحصیالت
منبع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

1/23
29/31
23/91

4
131
134

1/312
1/114

Sig

F

4/13

1/114

برای بررسی اینكه آیا بین شادکامی کارکنان با مدارک مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد ،از تحلیل واریانس یكطرفه استفاده
گردید .نتایج در قالب جدول شماره  1ارائه شده است که می توان با مراجعه به نتایج جدول فوق اذعان داشت که تفاوت معناداری
در میزان شادکامی کارکنان با میزان تحصیالت آنان وجود دارد.

منبع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

جدول : 1تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت شادکامی بر حسب سنین مختلف
F
مجذور میانگین
درجه آزادی
مجموع مجذورات

Sig

4/13

1/114

1/23
29/31
23/91

4
131
134

/112
1/119

نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد که تفاوت معناداری در میزان شادکامی در بین کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم
پزشكی تهران با سنین مختلف وجود ندارد.

11

سال دوم -شماره دو(پیاپی-)4 :فروردین 6931

جدو ل :1تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی تفاوت شادکامی کارکنان بر حسب سوابق مختلف
F
مجذور میانگین
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
کل

1/23
29/31
23/91

4
131
134

1/217
1/213

2/43

Sig
1/194

به منظور بررسی اینكه آیا بین شادکامی با سوابق مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد ،از تحلیل واریانس یكطرفه استفاده
گردید .نتایج در قالب جدل شماره  9ارائه شده است که می توان با مراجعه به نتایج جدول اذعان داشت که تفاوت معناداری در
میزان شادکامی در بین کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران با سوابق مختلف وجود ندارد.

نتیجه گیری
طبق نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی پژوهش ،بین فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی و شادکامی کارکنان زن حوزه ستادی
دانشگاه علوم پزشكی تهران رابطه معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون پیرسون و داده های جدول شماره  .1حاکی از رابطه
معنادار بین متغیرهای مورد پژوهش بوده است .یافته ها نشان داد ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی و
همچنین فرهنگ سازمانی با شادکامی به ترتیب ( )r=1/31و ( )r=1/11در سطح معناداری ( )p≤1011معنادار بوده است و جهت
رابطه مستقیم و مثبت می باشد .نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات :امیرساالری ( )1471و نیز :هیون جانگ ( )2111که در این
زمینه به نتایجی مشابه با نتایج تحقیق حاضر دست یافتند همسو می باشد .اما این یافته با نتیجه تحقیقات ونسل ،بریف و شولر
( ) 2111که به این نتیجه دست یافت که بین فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی رابطه معناداری وجود ندارد همسو نمی باشد .این
یافته از چند جهت قابل بررسی است:
الف) به نظر محقق با توجه به تحقیقات ضمن این پژوهش؛ شادکامی زنان در جامعه مدرنیته امروزی که گام به گام با مردان
در جامعه در حال تالش و فعالیت می باشند مسأله ای مهم و بنیادی است که در سازمانهای امروزی به دالیل مختلف مورد فراموشی
و بی اهمیتی قرار گرفته یا حلقه گمشده ای است که فقط از آن دم زده می شود ولی آن را به طور کامل و عملی نمی یابیم و آن
با ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب و مناسب که نشاط و شادکامی زنان در سازمان را به همراه دارد؛ امكان پذیر می شود.
ب)ما نیازمند فرهنگی در آموزش عالی هستیم که در آن ویژگیهای رفتاری و شخصیتی کارکنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگی مناسب و مطلوب است که فرصت پرورش خالقیت ،اعتماد به نفس و توجه به روحیه کارکنان را فراهم سازد .رسیدن به
این مهم بویژه بر عهده مدیران و مسئوالن نظام آموزش عالی است که تربیت نیروی انسانی جامعه را در سطح کالن بر عهده دارند.
ج) دانشگاهها به عنوان متولیان اصلی رشد و یادگیری ،بایستی با انتخاب فرهنگ سازمانی مناسب در دانشگاهها ،امكانات
مناسب ،مسئوالن و مدیران مجرب و مطلوب و سایر مؤلفه های کلیدی در هدایت کارکنانشان به متصف شدن به کارکنانی بانشاط
و شاداب و همراه با روحیه شادکامی پیش قدم باشند تا با بهبود و تقویت این قابلیتها ،زمینه شكوفایی فرد و رشد اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی جامعه و در نتیجه ارتقاء و بهبود عملكرد شغلی را فراهم سازند؛ که این امر تنها در گرو توجه بیشتر دانشگاهها به ترویج
فرهنگ سازمانی مناسب که در آن توجه به شادکامی کارکنان ،بخصوص کارکنان زن مورد اهمیت قرار می گیرد امكان پذیر می
باشد.
د) برای شناخت سازمان و رفتارها و عملكرد کارکنان ،شناخت فرهنگ؛ گامی اساسی و بنیادی است .زیرا با اهرم فرهنگ به
سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد .از این رو فرهنگ سازمانی به سادگی
یک عامل اساسی در موفقیت سازمان و تحقیق اهداف بلند مدت سازمان است .در صورتی که یكی از اهداف سازمان ،شناخت و
توجه به روحیه و صفات و ویژگیهای شخصیتی کارکنان در جهت ارتقاء عملكرد شغلی آنها است ،با فرهنگ سازمانی پویا ،و توجه
به مشكالت کارکنان زن شاغل در آن سازمان راحت تر به این اهداف خواهد رسید.
طبق نتایج بدست آمده از فرضیه دوم پژوهش با استفاده از آزمون tتک متغیره ،کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی
تهران از نظر عملكرد شغلی در سطح مطلوبی هستند .این یافته با نتیجه تحقیق یعقوبی و همكاران ( )1471که در تحقیق خود در
مورد تعیین وضعیت عملكرد شغلی افراد مورد پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افراد مورد پژوهش خود در زمینه عملكرد
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شغلی در سطح باالیی قرار دارند همسو می باشد .در تبیین این یافته می توان اذعان داشت برای بهبود عملكرد شغلی کارکنان در
سازمانها می توان روی آن تاکید کرد؛ فرهنگ سازمانی و در یک سطح پایین تر؛ سیاست مقررات سازمان است ،که در سازمانهای
مورد مطالعه نیز اصلی ترین عامل عملكرد شغلی شناخته شد .لذا با تقویت این بعد از عملكرد شغلی می توان انتظار داشت که
عملكرد شغلی در سازمانها موفقیت بیشتری به همراه داشته باشد.
مطابق با نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی (خالقیت فردی،
سبک رهبری ،هماهنگی و انسجام ،حمایت مدیریت ،پاداش کارکنان) با عملكرد شغلی کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم
پزشكی تهران؛ یافته ها نشان داد که بین عناصر خالقیت فردی ،سبک رهبری ،هماهنگی و انسجام ،حمایت مدیریت و پاداش
کارکنان رابطه معنادار در سطح  1/11وجود دارد .با مراجعه به جدول شماره 4می توان اذعان داشت که ضریب همیستگی بین
عناصر مذکور به ترتیب 1/49 ،1/24 ،1/21 ،1/41 :و  1/47همگی حاکی از رابطه معنادار با عملكرد شغلی کارکنان می باشد در
نتیجه فرض صفر این فرضیه در سطح معناداری  1/11با  1/77اطمینان رد شده و فرض پژوهشی تأیید می شود .یافته بدست آمده
با نتایج تحقیق شهبازی ( ،)1472کالچمن ( ،)2112چندلر ( )2111همخوانی دارد .الزم به ذکر است تحقیق توسط پژوهشگر در
رد ا ین فرضیه یافت نشد .در تبیین این یافته می توان اذعان داشت که خالقیت فردی بر عملكرد کارکنان تأثیر مستقیم دارد ،زیرا
خالقیت قابل آموزش و یادگیری است و از آن به عنوان یک خصیصه منحصر به فرد و ذاتی در نظر گرفته نمی شود ،همچنین
کارکنانی که از خالقیت فردی برخوردار ند در محل کار ارزش و احترام خاصی برای استقالل و اعتماد به نفس برای همكاران خود
قائلند ،دانشگاهها باید محیطی را ایجاد و آماده کنند که ظهور اندیشه های جدید را در کارکنان پرورش دهند و به کارکنان بخصوص
کارکنان زن تفوض اختیار داده شود .همچنین مدیران و مسئولین د انشگاه باید اهداف دانشگاه و میزان انتظارات را برای کارکنان
مشخص کنند تا کارکنان نسبت به وظایف خود توجیه باشند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که اوالً مسئوالن دانشگاه و آموزش
عالی باید ابتدا به بررسی سبكهای رهبری موجود در دانشگاه بپردازند .ثانیاً باید به حمایت و پشتیبانی سبكهای رهبری که مشارکت
بیشتر کارکنان زن را در فرایند رهبری به دنبال دارد اقدام کنند تا نسبت به تقویت عملكرد شغلی کارکنان زن گامهای مؤثرتری
برداشته شود .همچنین آنچه نتیجه تحقیقات نشان می دهد ،کانون و محور حمایت مدیریت در روابط مدیر و زیر دست تجلی پیدا
می کند .در دانشگاهها باید مدیران و مسئوالن با کارکنان زن یک ارتباط سازنده و مفید برقرار کرده ،به نحوی که از آنها حمایت و
پشتیبانی به عمل آید و به کمک و یاری آنها بشتابند ،لذا هرچقدر حمایت مدیریت از کارکنان افزایش یابد منجر به تقویت و ارتقاء
عملكرد شغلی کارکنان خواهد شد.
با توجه به جدول شماره  3همبستگی ( )rمحاسبه شده برای مؤلفه های فرهنگ سازمانی؛ بین سه مؤلفه فرهنگ سازمانی با
شادکامی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشكی تهران رابطه معنادار وجود دارد و در دو مؤلفه آن با شادکامی رابطه معنادار مشاهده
نشده اس ت .یافته های ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که عناصر (حمایت مدیریت و پاداش کارکنان) با شادکامی کارکنان زن
در سطح معناداری( )Sig=1/111و سطح  1/11رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاکی از رابطه معنادار در سطح 1/11
بین بعد خالقیت فردی و شادکامی زنان می ب اشد .اما یافته ها همچنین نشان داد که مؤلفه های (سبک رهبری و هماهنگی و
انسجام) به ترتیب با ( )r=-1/114و ( )r=-1/114با سطح معناداری به ترتیب ( )Sig=1/173و ( )Sig=1/141با شادکامی افراد
مورد پژوهش رابطه معنادار وجود ندارد .هیون یانگ ( )2114در تحقیقی به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر روحیه کارکنان پرداخت
و به این نتیجه رسید که فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت بر خشنودی شغلی افراد دارد.
2
1
این یافته با یافته های روت و دیوید ( ،)2117احمدی ( ،)2111یاواس ،باباکوس و کارتاپه ( )2112و نت مایر و مكسام
( ،)2111آرای ( ،)2111مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت بین فرهنگ سازمانی و شادکامی و خشنودی شغلی همسو است .و
با یافته های بویان ،)2111( 4باتلر و اساکتبو )2111( 3و پاتل و گوندر ،پاروک و رامگون )2113( 1نا همسو است .این ناهمخوانی
ممكن است به خاطر نوع جامعه متفاوت این پژوهش ها باشد که در اکثر آنها ،مردان شاغل به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته
1

Yavas, Babakus & Karatepe
Netemeyer & Maxham
3 Bhuian
4 Buttler & Skattebo
5 Patel, Govender, Paruk & Ramgoo
2
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اند در حالیكه جامعه مورد مطالعه ما زنان مورد پژوهش قرار گرفتند .یا به خاطر روش شناسی پژوهش این محققان باشد که بیشتر
از نوع آزمایشی بوده است .با توجه به نتایج پژوهش های فوق می توان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی یكی از عواملی است که بر
روی شادکامی کارکنان زن تاثیر دارد و با فرهنگ سازمانی نا مناسب می توان انتظار عدم شادکامی و خشنودی کارکنان را داشت.
به منظور تحلیل فرضیه آخر از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد ،و نتایج به دست آمده از آزمون مربوطه و اطالعات
جدول شماره . 1جهت بررسی تفاوت میزان شادکامی کارکنان نشان داد کارکنان زن حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از
نظر میزان و سطح تحصیالت از نظر شادکامی با هم تفاوت دارند ،بدین معنا که هر چه سطح تحصیالت کارکنان باالتر و بیشتر باشد
به همان میزا ن شادکامی آنان نیز ارتقاء می یابد .با توجه به نتایج این یافته می توان نتیجه گرفت که سازمانها می توانند جهت
دست یابی به شادکامی بیشتر کارکنان خود زمینه های الزم فرهنگی و اجتماعی و همچنین کاری الزم را جهت ارتقاء سطح
تحصیالت کارکنان خود اتخاذ نمایند.
همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یكطرفه و اطالعات جدول شماره .1برای بررسی تفاوت میزان شادکامی کارکنان زن حوزه
ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران از نظر سن ،حاکی از آن بود که تفاوت معناداری در میزان شادکامی در بین کارکنان زن دانشگاه
علوم پزشكی تهران با سنین مختلف آنان وجود ندارد .نتایج تحقیقات غضنفری و همكاران ( )1474که نشان می دهد هر چه
کارکنان از نظر سنی در سطح باالتری باشند به همان اندازه میزان انگیزه و نیروی کاری آنها نیز کاهش خواهد یافت با این یافته
همسو نمی باشد .در پایان نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس یكطرفه در خصوص تعیین تفاوت شادکامی کارکنان زن
حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران حاکی از عدم تفاوت معنادار شادکامی کارکنان بر حسب شاخص سابقه کار می باشد.
نتایج جدول شماره .9نشان می دهد که بین کارکنان از نظر میزان شادکامی آنان بر حسب سابقه کار تفاوت معناداری مشاهده نمی
شود.
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بررسی ارزیابی کاندیداها بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و
پرورش منطقه  4شهر تهران
توتان عربشاهی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوندtootan.arabshahi@yahoo.com،

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارزیابی کاندیداها بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه  3شهر
تهران انجام شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه مدیران مدارس منطقه  3شهر تهران است که تعداد
آنها با توجه به آمار به دست آمده از آموزش و پرورش منطقه چهار  413 ،مدرسه است .برای تعیین حجم نمونه
از فرمول کوکران و روش نمونه گیری به صورت تصادفی -طبقه ای استفاده شده است،که تعداد  127مدرسه
محاسبه شده است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -پیمایشی است وابزارگردآوری داده ها،پرسشنامه نگرش
سنج استاندارد  42سؤالی کیم ( )2111است.روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه شد و ضریب پایایی  1/71به دست
آمد.داده ها توسط نرم افزار ، SPSSبا روش آمـاری استنبـاطی خی دو و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
و ارزیابی کاندیداها با میزان خی دو ( )131/71در سطح آلفای  %1معنادار قرار دارد.
واژگان کلیدی :عوامل کلیدی موفقیت ،جانشین پروری

مقدمه
جانشین پروری فرایند تأمین مناسب انسانی برای مشاغل کلیدی حـال و آینده سازمان می باشد،به طوری که مسیرشغلی
کارکنان در سازمان بتواند نیازهای سازمان را به بهترین نحو مدیریت کند(هوانگ .)941 :2111،6اگر چه جانشین پروری در ابتدایی
ترین تعریف خود به عنـوان " تعیین راهبران آینده" تعریف می گردد؛اما در واقع این برنامه ریزی به مثابه فراگرد ارادی برای
اطمینان از تداوم رهبری در منصب های کلیدی  ،حفظ و توسعه سرمایه معنوی و دانشی برای آینـده و تشـویـق افراد به توسعه ،
از راهبرد کالن برنامه ریزی نیروی انسانی نشأت می گیرد(هلتون و جاکسون.(44-1 :2119،2در این فراگرد نظام یافته ،پرورش
شخصی و حرفه ای با راهبرد ترکیب می شود و این اطمیـنان به دسـت می آید که سازمان آماده است تا هر پست مهمی را که
خالی می شود؛در زمان مناسب  ،با افراد مناسب پر کند(کریستی .)24-3 :2111،9در دهه های گذشته توسعه و ارتقاء افراد برتر،
موضوعی ساده بود و هیئت مدیره یا مدیران ارشد سازمانی تصمیم می گرفتند که چه کسی باید برای پست ارشد سازمانی انتخاب
شود و عموماً اینگونه تصمیمات نیز براساس حدس و گمان و نهایتاً شهود افراد صورت می گرفت(رومجكو .)4 :2113،اما اکنون نیز
بحران رو به افزایش در مورد جانشینی رهبران آموزشی وجود دارد (وینتیج و همكاران 3به نقل از امجدزبردست .)93 :1472،
تغییرات سریع دنیای پیش رو توجه به ارتقای کیفی مدیران سطح عالی سازمانها را ضرورتی راهبردی بخشیده است(فیشر و
همكاران.)2114،1
1

Huang
Helton & Jackson
3 Christie
4 Vintage and et al
5 Filser , Kraus & Märk,
2
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دنیای فرا روی سازمانها ،دنیای پرچالشی است .ضرورت دستیابی سازمان ها به سطوح باالتری از کیفیت و بهره وری ،ایجاب
می کند که مدیران آینده سازمان ها به مراتب تواناتر ،مستعدتر وشایسته تر از مدیران فعلی باشند.از این روتكامل برنامه های
جانشین پروری طی ده سال اخیر تحول شگفت آور وقابل تحسینی داشته است(روتوال.)2111،1
مدیران ارشد سازمان ها دریافته اند که مدیران بااستعداد منبعی بسیار کمیاب هستند .آن ها همچنین به تجربه دریافته اند
که اقدامات و برنامه های معطوف به آموزش و پرورش مدیران  ،به نتایج بلند مدت مثبت در عملكرد سازمان ها منجر می شود همه
این یافته های تجربی باعث شده است که امروزه برنامه های جانشین پروری بعنوان فرآیندی پویاتر و اساسی تر ،در مقایسه با
گذشته مورد توجه قرار گیرد .جانشینی فرایندی است در هر سازمان،که رفتن یا خارج شدن یک رهبر(مدیر)اداری و وارد شدن
جانشین او را مشخص می سازد.چرخش و انتفال مدیران با توجه به سیاستهای اداری سازمان ها ,نیز می تواند بخشی از این فرایند
باشد(وایت و کوپر 2به نقل از امجدزبردست .) 93 :1472 ،اما در حال حاضر برنامه ریزی جانشین پروری در خالء رخ نمی دهد و
همچنین تنها محدود به نوشتن اسامی افراد در جداول جانشینی نیز نمی شود و اگر درصدد این هستیم که به رشـد سـازمانی
دسـت یابیـم،نیاز اسـت تا برنامه ای جامع و فراگیر ر ا تدوین کنیم.برنامه ریزی جانشین پروری باید جزئی از فرایند برنامه ریزی
کلی باشد که به وسیله طرح استراتژیک آغاز می شود.از طرفی جهت اجرای آن به یک ارزیـابی از منـابع نیاز است که این منابع
همان منابع انسانی سازمان هستند(کانتر .)2-1 :2111،4برنامه جانشین پروری ،یكی از این برنامه ها برای تأمین نیروهای مناسب
برای مشاغل کلیدی سازمان است.برخی معتقدند بی توجهی به برنامه های تربیت جایگزین مدیران مانند بمب ساعتی مخربی
است که یک دهه بعد منفجر خواهد شد .یكی از صاحب نظران در تعبیری زیبا ،برنامه های جانشین پروری را با بیمه عمر مقایسه
کرده است که همه در مورد اهمیت و ضرورت آن اتفاق نظر دارند اما مایل نیستند در مورد آن تفكر جدی و اقدام عملی داشته
باشند.مقوله جانشین پروری علی رغم اهمیت و ریشه تاریخی طوالنی خود در حوزه مدیریت در کشور ما به شكل یک نیاز جدی
مورد بررسی قرار نگرفته است .به نظر می رسد اگر پیاده سازی و شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت این برنامه توسعه
سازمانی به شكل یک باره انجام گیرد ،مشكالتی را برای سازمان و موفقیت برنامه به همراه خواهد داشت .با این وجود ،باید توجه
داشت ،انجام پروژه های عظیم و پیچیده بدون اتخاذ تدابیر الزم و عدم شناخت الزامات و بسترهای پیاده سازی و عوامل کلیدی
در آن به زیانی جبران ناپذیر و شكستی اسـاسی منجر می شود .بر این اساس ،باید در گام اول به شناخت عوامل کلیدی موفقیت
پرداخت و این مهم دغدغه اساسی پژوهش حاضر است.
موضوع شناسایی و پرورش استعدادها در ایران برای مدت کوتاهی است که مورد توجه تعداد اندکی از سازمانهای بزرگ قرار
گرفته است .به طور مثال ،در میزگرد مراکز ارزیابی و مدیریت جانشین پروری که در سال  ، 1434با حضور تعدادی از متخصصین
این حوزه برگزار شد(تدبیر ،شماره )131اشاره شده است که شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش ،به تازگی ،فعالیت هایی را
در زمینه ارزیابی استعدادهای مدیریتی و پرورش آنها آغاز نموده اند در مطالعات داخلی گزارشی در زمینه چگونگی انجام و بررسی
عوامل کلیدی جانشینی در شرکت های ایرانی مشاهده نشده است و که اغلب تحقیقات انجام گرفته شده در این حوزه بیشتر ناظر
بر طراحی مدل شایستگی مدیران یا مربوط به پیشنهاد طراحی یک الگوی جانشین پروری بوده است(جاجرمیزاده و افاضلی به نقل
از کرباسی  .)4 :1439،در پژوهش های خارجی محققانی چون دیویدسن ،وارل و چنگ،)1771( 4گست )1712(5و هلمیچ)1793( 1
درباره تأثیر جانشین پروری مدیران روی برون داده های سازمانی مثل عملكرد و تغییر جهت گیری استراتژیک تحقیق کرده اند.آن
ها همچنین جانشین پروری مدیران را با بهبود عملكرد مرتبط دانستند .اما بعضی محققان مانند آلن،پنین و لوتز،)1793( 1کارول
(،)1733گلدنر )1713( 3و ترو

60

3

( ) 1711جانشین پروری مدیران را باعـث تأثیر منفی بر عملكرد می دانند( حسینی و
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همكاران .)3 :1471،دالتون و کسنر ، )1731( 6فریدمن و سینگ )1737( 2رابطه بین عملكرد ضعیف و جانشینی خارجی را
غیرخطی دانستند .در تحقیقات تجربی وتئوریک دیگری رینگانوم )1731( 9و پفیفر و مور 4در  1731اندازه سازمان با منشأ جانشین
ها (از لحاظ داخلی یا خارجی بودن) مرتبط دانسته شده است( حسینی و همكاران.)4 :1471،
استادلر  ) 2111( 1عوامل کلیدی در مدیریتی جانشین پذیری مؤثر انجام دادند که در این تحقیق اینگونه آمده که مدیریت
استعداد اجز ای سیستم های حیاتی چندی را مانند برنامه ریزی نیروی انسانی ،استخدام،توسعه شغلی ،مدیریت عملكرد و مدیریت
جانشین پروری را ادغام می کند.یكپارچه سازی درست این اجزا برای نتیجه گیری هر چه بیشتر از پروسه مدیریت استعداد ،ضروری
و حیاتی است .همچنین ایشان مدیریت جانشین پروری را به عنوان یک اصطالح می بیند که در برگیرنده موارد مرتبط با یک پروسه
سیستماتیک برای تعیین نقش های حیاتی درون سازمان،شناسایی و ارزیابی جانشینان احتمالی و آموزش مهارت های مناسب به
آنها و تجربیات الزم برای نقش های سازمانی حال و آینده است .نتایج پژوهش بیرنی ( )2117نشان داد قبل از اجرای جانشین
پروری نیاز است به این الزامات توجه شود :درک نقش های کلیدی،شناسایی الزامات نقش های کلیدی ،درک استعدادهای درون
سازمان،موافقت با استراتژی جانشینی  ،بهسازی مداوم و آمادگی برای جانشین پروری(ابوالعالیی .)111 :1431،کالـدول)2 :2119(1
در بـررسـی خــود در مـراکز دانـشـگاهی برای تشـخیص افـراد ناتوان 9به این نتیجه رسیدند که عناصر جانشین پروری ریشه در
چهار فرایند سازمانی مرتبط به هم دارد :بهسازی رهبری؛ برنامه ریزی تحول؛ تسخیرو انتقال؛ حافظه سازمانی و فنی و انتقال
ارتباطات مهم .در سال  2111در شماره  24نشریه چشم اندازهای جاری در تئوری اجتماع 3جانشین پروری مدیریتی از مهمترین
مسائل پیش روی هر سازمان معرفی می شود .در مارس  2119کارکنان ارشد مدارس محلی واقع در هایلی فاکس یک مدل برای
مدیریت جانشینی ارائه دادند.این مدل بر مبنای فرایندهای مدیریت عملكرد قوی؛ فرایندهای شفاف برای بهسازی و فرصت های
شغلی و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی که استراتژی های برنامه ریزی متنوع نیروی کار( حفظ و نگهداری،استخدام،
ساختارهای سازمانی و غیره) را در برداشت .با توجه به مبانی نظری و پیشینه موجود انجام پژوهشی در خصوص شناسایی عوامل
کلیدی موفقیت بر جانشین پروری در یک سازمان ایرانی به منظور شناخت ویژگی ها و مشكالت احتمالی خاص شرایط سازمان
های ایرانی بیشتر احساس می شود.

روش تحقیق
با توجه به متغیر مستقل این تحقیق که عوامل کلیدی موفقیت است و بر اساس مطالعات وسیع صورت گرفته شامل  :تعیین
خط مشی،ارزیابی کاندیداها،توسعه کاندیداها و ارزیابی اثربخشی جانشین پروری و با در نظر گرفتن متغیر وابسته این تحقیق که
جانشین پروری مدیران مدارس منطقه  3شهر تهران است،این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی -پیمایشی و روش اجرای آن طبقه
ای –تصادفی است.
7
جامعه آماری این تحقیق شامل تمـامی مدارس منطـقه  3شـهر تهران می باشد که تعداد آنها  413مدرسه(مدارس دولتی و
غیر دولتی) است،که در هر مدرسه یک نفر (مدیر یا معاون/سرپرست)به پرسشنامه پاسخ داده است.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض حداکثر ( Pو  Qبرابر  )1/1استفاده شده است به شرح زیر :
=129

)368×(1.96)2 ×(0.25

)368×(0.07)2 +(1.96)2 ×(0.25

=

𝟐𝒔× 𝟐𝒕×𝑵
𝟐𝒔× 𝟐𝒕𝑵×𝒅𝟐 +

=𝒏
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آمار به دست آمده از واحد کارشناسی مقطع ابتدایی(سرکار خانم امیرآبادی) وکارشناسی متوسطه( آقای سعید امیری) می باشد.
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براساس نتیجه فرمول کوکران،از حجم کل جامعه آماری تعداد 127مدرسه نمونه برآورد شده است.با توجه به جامعه آماری
(مدیران مدارس منطقه  3آموزش و پرورش)،روش نمونه گیری طبقه ای-تصادفی مناسب است.دلیل استفاده از روش طبقه ای
اینست که بر اساس مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش(ابتدایی،دوره اول دبیرستان و دوره دوم دبیرستان) مدیران ،سهم درصدی در
نمونه حفظ شود.
از  413مدرسه در جامعه آماری تحقیق فوق  112،مدرسه دولتی و غیر دولتی در مقطع ابتدایی  111،مدرسه دولتی و غیر
دولتی در مقطع دوره اول دبیرستان و  111مدرسه دولتی و غیر دولتی در مقطع دوره دوم دبیرستان فعالیت دارند.که ازاین تعداد
 127مدرسه به عنوان نمونه انتخاب گردید 13 ،مدرسه از مقطع ابتدایی 31 ،مدرسه از مقطع دوره اول متوسطه و  23مدرسه از
مقطع دوره دوم متوسطه به طور تصادفی انتخاب شد.

روش و ابزار گرد آوری داده ها
روش گردآوری داده ها در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه نگرش سنج استاندارد کیم ( )2111بوده است .بخش
عمومی پرسشنامه این تحقیق شامل سؤ ال هایی مربوط به جنسیت ،سن  ،میزان تحصیالت  ،سابقه خدمت و مقطع و پست سازمانی
و وضعیت تأهل می باشد و در بخش دوم سؤال هایی مربوط به شاخص های عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری است ،که
شامل  42گویه و دارای  3مؤلفه (تعیین خط مشی ،ارزیابی کاندیداها ،توسعه کاندیداها و ارزیابی اثربخشی) می باشد .که هر مؤلفه
دارای  2بُعد است.مؤلفه تعیین خط مشی با ابعاد(تعهد مدیران ارشد ،شناسایی پست های کلیدی )،مؤلفه ارزیابی کاندیداها با
ابعاد(تعیین شایستگی های مورد نیاز پست های کلیدی (شرایط احراز ) ،شناسایی کاندیداها)،مؤلفه توسعه کاندیداها با ابعاد(روش
های خارج از محیط کار ،روش های ضمن خدمت)،مؤلفه ارزیابی اثربخشی با ابعاد(فرآیند ،نتیجه).
پرسشنامه این تحقیق دارای  42سؤال است که هرسؤال  1گزینه دارد که نشان دهنده تأثیر کم ،خیلی کم،متوسط ،زیاد ،خیلی
زیاد عوامل کلیدی موفقـیت بر جانشین پروری است وبه ترتـیب نمـره ای از  1تا  1به آنـها تعـلق می گیرد.
در این تحقیق سعی شد تا به طرق مختلف اعتبار درونی پرسشنامه تا حد قابل قبولی افزایش یابد .این پرسشنامه دارای روایی
محتوایی است زیرا طراحی سؤال های آن بر مبنای مدل مفهومی و زیر نظر متخصصان امر مورد بررسی قرار گرفته و روایی آن تأیید
شده است.الگوی تحقیق و شاخص هایی که برای هر مؤلفه ،الزم به نظر می رسید،با اساتید و کارشناسان و خبرگان ،مورد بحث قرار
گرفته و اصالحات الزم به عمل آمد.
برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.به این صورت که تعداد 41پرسشنامه برای بررسی اجمالی به تعدادی
از نمونه های آماری به طور آزمایشی،داده و از آنان خواسته شد ،تا همه ابهامات و نقاط ضعف پرسشنامه را با توجه به هدف تحقیق
مشخص نمایند و از این طریق بسیاری از ابهامات رفع گردید و ضریب محاسبه شده  1/ 71است.
جدول ( :)2-9مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق
مؤلفه های فرعی

مقدار آلفا

تعهد مدیران

1/713

شناسایی مشاغل کلیدی

1/741

تعیین شایستگی های مورد نیاز

1/729

شناسایی کاندیداها

1/331

روش های خارج از محیط کار

1/913

روش های ضمن خدمت

1/919

فرایند

1/711

نتیجه

1/723

کل پرسشنامه
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مؤلفه های اصلی

مقدار آلفا

تعیین خط مشی

1/722

ارزیابی کاندیداها

1/373

توسعه کاندیداها

1/313

ارزیابی اثر بخشی

1/724

1/713
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یافته های پژوهش
1

برای تعیین نوع آزمون آماری الزم است از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد نتایج آزمون نشان می دهد  zحاصل از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در همه متغیر ها میزان  p-valueاز  1صدم کوچكتر است بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن
داده ها رد می شود چنانچه داده ها از توزیع نرمال تبعیت نكنند،آزمون آماری ناپارامتریک و اگر تبعیت کنند،آزمون آماری پارامتریک
می باشد و در تحقیق حاضر با توجه به عدم تبعیت،آزمون ها ناپارامتریک است .در نتیجه برای پاسخ به سؤال ها از آماره ( خی دو
تک متغیره و فریدمن) استفاده گردید.
سوال اصلی :عوامل کلیدی موفقیت تا چه میزان بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه  4شهر
تهران تأثیر دارد؟
جدول( )2رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری مدیران مدارس
عوامل کلیدی موفقیت

میانگین رتبه ای

تعیین خط مشی
ارزیابی کاندیداها
توسعه کاندیداها
ارزیابی اثربخشی جانشین پروری

1/12
4/33
2/19
2/74

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 3

ℵ = 189.52

نتایج آزمون فریدمن در جدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )137/12در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد
می شود .با توجه به رتبه های عوامل کلیدی موفقیت می توان برآورد کرد از بین مؤلفه های مربوطه ارزیابی کاندیداها دارای باالترین
رتبه و تعیین خط مشی دارای کمترین رتبه است و با توجه به اولویت تأثیر عوامل کلیدی موفقیت می توان گفت ارزیابی کاندیداها
دارای باالترین رتبه ،سپس ارزیابی اثربخشی جانشین پروری ،توسعه کاندیداها و در انتها تعیین خط مشی قرار دارد.
سوال اول :تعیین خط مشی تا چه میزان بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه  4شهر تهران
تأثیر دارد ؟
جدول( ) 2آزمون خی دو مربوط به تأثیر تعیین خط مشی در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران
درصد

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

متوسط
زیاد
خیلی زیاد

11/7
11/3
44/4

13
92
34

34/1
34/1
34/1

مقیاس

مجموع

111/1
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𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 2

-27/1
27/1
1

ℵ = 39.12

نتایج آزمون خی دو در جدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )47/12در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد می
شود به عبارتی بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مقیاس متوسط و خیلی زیاد تفاوت زیادی مشاهده می شود به این صورت
که  11/3درصد افراد نمونه یعنی  92نفر این تأثیر را زیاد و 11/7درصد یعنی  13نفر این تأثیر را متوسط برآورد کرده اند در نتیجه
می توان گفت تعیین خط مشی در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش تأثیر بسیار زیادی دارد.

. Kolmogorov Smirnov

1
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جدول( )9رتبه بندی مؤلفه ای سنجش تعیین خط مشی
تعیین خط مشی

میانگین رتبه ای

تعهد مدیران ارشد سیستم مدیریت جانشین پروری
شناسایی پست های کلیدی

1/14
1/39

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 1

ℵ = 88.61

نتایج آزمون فریدمن در جدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )33/11در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد
می شود .با توجه به رتبه های مؤلفه سنجش تعیـین خط مـشی می تـوان بـرآورد کرد از بیـن مؤلفه های مربوطه ،شناسایی پست
های کلیدی دارای رتبه باالتری نسبت به تعهد مدیران ارشد سیستم مدیریت جانشین پروری می باشد.
سوال دوم :ارزیابی کاندیداها تا چه میزان بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه  4شهر تهران
تأثیر دارد ؟
جدول( ) 4آزمون خی دو مربوط به تأثیر ارزیابی کاندیداها در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران
درصد

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

مقیاس
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

1/3
3/9
31/1

9
1
111

34/1
34/1
34/1

مجموع

111/1

127

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 2

-41/1
-49/1
94/1

ℵ = 185.91

نتایج آزمون خی دو در فوق نشان میدهد میزان خی دو ( )131/71در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد میشود
به عبارتی بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مقیاس متوسط و خیلی زیاد تفاوت زیادی مشاهده می شود به این صورت که
 31درصد افراد نمونه یعنی  111نفر این تأثیر را بسیار زیاد و  1/3درصد یعنی  9نفر این تأثیر را متوسط برآورد کرده اند در نتیجه
می توان گفت ارزیابی کاندیداها در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش تأثیر بسیار زیادی دارد.
جدول( )5رتبه بندی مؤلفه ای سنجش ارزیابی کاندیداها
ارزیابی کاندیداها

میانگین رتبه ای

تعیین شایستگی مورد نیاز پست های کلیدی(شرایط احراز)
شناسایی کاندیداها

1/19
1/34

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 1

ℵ = 3.65

نتایج آزمون فریدمن در جدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )4/11در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد می
شود .با توجه به رتبه های مؤلفه سنجش ارزیابی کان دیداها در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران آموزش و پرورش می توان
برآورد کرد از بین مؤلفه های مربوطه ،تعیین شایستگی مورد نیاز پست های کلیدی(شرایط احراز) نسبت به شناسایی کاندیداها
دارای رتبه باالتری می باشد.
سوال سوم :توسعه کاندیداها تا چه میزان بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه  4شهر تهران
تأثیر دارد ؟
جدول( ) 1آزمون خی دو مربوط به تأثیر توسعه کاندیداها در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران
درصد

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

مقیاس
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

1/3
27/1
11/1

9
43
33

34/1
34/1
34/1

مجموع

111/1

127

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001
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𝑑𝑓 = 2

ℵ = 69.81

-41/1
-1/1
31/1
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نتایج آزمون خی دو در جدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )17/31در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد می
شود به عبارتی بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مقیاس متوسط و خیلی زیاد تفاوت زیادی مشاهده می شود به این صورت
که  11/1درصد افراد نمونه یعنی  33نفر این تأثیر را بسیار زیاد و  1/3درصد یعنی  9نفر این تأثیر را متوسط برآورد کرده اند در
نتیجه می توان گفت توسعه کاندیداها در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش تأثیر بسیار زیادی دارد.
جدول( )1رتبه بندی مؤلفه ای سنجش توسعه کاندیداها
توسعه کاندیداها

میانگین رتبه ای

روش های خارج از محیط کار
روش های ضمن خدمت

1/29
1/94

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 1

ℵ = 32.73

نتایج آزمون فریدمن در جدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )42/94در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد
می شود .با توجه به رتبه های مؤلفه سنجش توسعه کاندیداها در سیستم مدیریت جانشین پروری مدیران آموزش و پرورش می
توان برآورد کرد از بین مؤلفه های مربوطه ،روش های ضمن خدمت نسبت به روش های خارج از محیط کار دارای رتبه باالتری می
باشد.
سوال چهارم :ارزیابی اثربخشی تا چه میزان بر جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه  4شهر تهران
تأثیر دارد؟
جدول( )43آزمون خی دو مربوط به تأثیر ارزیابی اثر بخشی جانشین پروری مدیران
درصد

فراوانی مشاهده شده

فراوانی مورد انتظار

مقیاس
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

3/9
41/9
17/9

1
31
99

34/1
34/1
34/1

مجموع

111/1

127

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 2

-49/1
4/1
43/1

ℵ = 58.93

نتایج آزمون خی دو در جدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )13/74در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد می
شود به عبارتی بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مقیاس متوسط و خیلی زیاد تفاوت زیادی مشاهده می شود به این صورت
که  17/9درصد افراد نمونه یعنی  99نفر این تأثیر را بسیار زیاد و  3/9درصد یعنی  1نفر این تأثیر را متوسط برآورد کرده اند در
نتیجه می توان گفت ارزیابی اثر بخشی جانشین پروری مدیران مدارس آموزش و پرورش تأثیر بسیار زیادی دارد.
جدول( )3رتبه بندی مؤلفه ای ارزیابی اثربخشی جانشین پروری مدیران
ارزیابی اثر بخشی

میانگین رتبه ای

فرایند
نتیجه

1/31
1/11

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.001

𝑑𝑓 = 1

ℵ = 8.12

نتایج آزمون فریدمن درجدول فوق نشان می دهد میزان خی دو ( )3/12در سطح آلفای  %1معنادار است و فرض صفر رد می
شود .با توجه به رتبه های مؤلفه سنجش ارزیابی اثر بخشی جانشین پروری مدیران آموزش و پرورش می توان برآورد کرد از بین
مؤلفه های مربوطه ،نتیجه نسبت به فرایند دارای رتبه باالتری می باشد.
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نتیجه گیری
نتایج بررسی سؤال های تحقیق نیز که مربوط به ابعاد مؤلفه های عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری (تعیین خط
مشی،ارزیابی کاندیداها،توسعه کاندیداها و ارزیابی اثربخشی)بود نشان داد که تمامی مؤلفه های فوق بر جانشین پروری تأثیر دارد،به
این صورت که نه تنها رابطه معناداری بین مؤلفه های مربوط به عوامل کلیدی موفقیت و جانشین پروری وجود دارد،بلكه امكان
رتبه بندی متغی ر مستقل از این مؤلفه ها امكان پذیر می باشد.رتبه بندی به دست آمده برای مؤلفه های فوق نشان داد که از بین
مولفه های مربوطه ارزیابی کاندید ها دارای باالترین رتبه و تعیین خط مشی دارای کمترین رتبه است و با توجه به اولویت تأثیر
عوامل کلیدی موفقیت می توان گفت ارزی ابی کاندیداها دارای باالترین رتبه ،سپس ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری ،توسعه
کاندیدها و در انتها تعیین خط مشی قرار دارد.
یافته های مربوطز به سوال اول تحقیق حاضر با یافته های مطالعات ابراهیم پور( ، )1439کرباسی( ،)1439راشدمندی(،)1439
سبک رو( ،)1433هادیزاده مقدم و سلطانی(،)1437تروپیانو (، )2113هوانگ (،)2111پیتر و رازو( ،)2111کولینز و کولینز ()2119
در بُعد اهمیت تعهد مدیران برای اجرای طرح مدیریت جانشین پروری؛ کارنازا (،)1732کارکنان ارشد مدارس محلی واقع در هایلی
فاکس ( ،)2119بیرنی( ،)2117استادلر( ،)2111در بُعدشناسایی مشاغل کلیدی همسو می باشد.
یافته های مربوط به سوال دوم تحقیق حاضر بایافته های مطالعات کرباسی( ،)1439راشدمندی( ،)1439عیدی و دیانتی(،)1439
جعفری ( ،)1439هادیزاده مقدم و سلطانی( ،)1437شرکت تاتا ،خدمات پستی ایاالت متحده ،چاپمن( ،)1713وانگ و
همكاران( ،)2113بروکز( ،)2111کیم( ،)2111کولینزوکولینز( ،)2119هلتون وجكسون( ،)2119کـراندول ( ،)2117در بُعد تعیین
شایستگی های مورد نیاز در سطح مدیریت(شرایط احراز) و ارشناسایی کاندیداها همسو می باشد.
یافته های مربوط به سوال سوم تحقیق حاضر با یافته های مطالعات کرباسی( ،)1439هادیزاده مقدم و سلطانی( ،)1437چاپمن
( ،)1713مِتز(،)1773شرکت تاتا،خدمات پستی ایاالت متحده ،مک پرسون( )2117در بُعد روش های خارج از محیر کار و ضمن
خدمت برای توسعه کاندیداها همسو می باشد.
یافته های مربوط به سوال چهارم تحقیق حاضر با یافته های مطالعات هادیزاده مقدم و سلطانی( ،)1437کارکنان ارشد مدارس
محلی واقع در هایلی فاکس(،)2119ویلیام و راثول( ) 2111در بُعد ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت جانشین پروری همسو می
باشد.
همگی این محققان به نقش و اهمیت عوامل کلیدی موفقیت بر جانشین پروری تأکید دارند و معتقدند که بین عوامل کلیدی
موفقیت و جانشین پروری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود:

مؤلفه اول :تعیین خط مشی






موانعی که سبب پیاده سازی مدیریت جانشین پروری شده ،توسط مدیران ارشد ارزیابی گردد؛
برنامه مدیریت جانشین پروری با برنامه استراتژیک آموزش و پرورش منطبق گردد؛
جلساتی برای آشنایی با نظام مدیریت جانشین پروری در آموزش و پرورش برگزارگردد؛
مدیران ارشد در حل مشكالت طرح مدیریت جانشین پروری گرایش و همكاری الزم را داشته باشند؛
وظایف مهم درمنصب های مدیریتی و معاونتی مدارس آموزش و پرورش شناسایی گردد؛

مؤلفه دوم :ارزیابی کاندیداها



دانش ،مهارت ها،شایستگی ها ،رفتارهای شغلی مورد نیاز در سطح مدیریت مدارس آموزش و پرورش شناسایی گردد؛
عملكرد فردی ،خصوصیات شخصیتی ،تحصیالت افراد ،تجربیات شغلی برای انتخاب مدیران مدارس آموزش و پرورش
ارزیابی گردد؛

مؤلفه سوم :توسعه کاندیداها
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استفاده از روش های متنوع توسعه:روش سخنرانی که یكی از روش های توسعه است که نمی تواند افراد را در بُعدهای
مختلف پرورش دهد و استفاده بیش از اندازه از این روش و کنار گذاشتن دیگر روش ها،موجب می شود که بین تئوری
وعمل در کار افراد فاصله افتاده و آموزش،چندان سودمند نباشد.
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گردش شغلی مناسب ،برای کارآموزان این طرح باعث می شود که آنها وظیفه های مختلف مدیریتی را یاد بگیرند و آگاهای
های مدیریتی خود را افزایش دهند.
بر مربیگری به عنوان یكی از مهمترین روش های توسعه برای جانشینی و آموزش مدیران بیشتر تأکید شود.
از تمرینات شبیه سازی شده در مشاغل مدیریتی استفاده شود(ایفای نقش).




مؤلفه چهارم :ارزیابی اثربخشی
 بازخورد مناسب از عملكرد و نتایج نظام مدیریت جانشین پروری به مدیران و کارکنان داده شود؛
 به ارزیابی برنامه در طول پیاده سازی فرایند های مربوط به جانشین پروری و ارائه بازخورد و انجام اصطالحات بیشتر توجه
گردد.
در این خصوص به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود  :تأثیر عواملی مثل مدلهای شایستگی  ،سازمان های یادگیرنده یا مراکز
ارزیابی بر موفقیت جانشین پروری بررسی شود .همچنین تحقیقات مختلفی در زمینه مزایای برنامه ریزی جانشین پروری در خارج
از کشورمان انجام شده است.لزوم انجام چنین تحقیقاتی در کشور ما نیز احساس می شود تا مزایای برنامه از لحاظ فرهنگی نیز
مورد سنجش قرار گیرد .از سوس دگر تحقیقاتی در زمینه آسیب شـناسی نظام جانشـین پروری در سازمانهای ایرانی به ویژه در
آموزش و پرورش می تواند اجرا شود تا مشكالت و چالش های پیشِ روی این نظام به طور دقیق و عمیق مورد بررسی قرار گیرد.
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پیوست ها
همکار گرامی ،با سالم و احترام
پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور یک کار تحقیقاتی دانشجویی تنظیم گردیده است.بدیهی است همه پاسخ ها و
اظهارات شما محرمانه تلقی می گردد و صرفاً در قالب ارقام آماری مورد استفاده قرار می گیرد ونیازی به ذکر نام نمی باشد.بدون
شک دقت در پاسخگویی شما موجب درستی نتایج حاصل از تحقیق حاضر خواهد شد.در نهایت از همكاری صمیمانه جنابعالی کمال
تشكر را دارم.
عربشاهی -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
مشخصات:
.1

جنسیت :

مرد

زن

.2

وضعیت تأهل :

مجرد

متأهل
فوق دیپلم

 .4تحصیالت :دیپلم

لیسانس

دکتری

فوق لیسانس

.3

سن:

41سال و کمتر

 41-31سال

 31سال و بیشتر

.1

سابقه خدمت  :کمتر از  11سال

 11-21سال

 21سال و بیشتر

.1

پست سازمانی :

مدیریت

.9

مقطع :ابتدایی

دوره اول دبیرستان

معاونت
دوره دوم دبیرستان

هر کدام از عوامل زیر تا چه اندازه بر پیاده سازی جانشین پروری مدیران مدارس منطقه  4آموزش و پرورش شهر
تهران مؤثر است؟ با استفاده از مقیاس مورد نظر،برای هر عبارت تنها یک پاسخ انتخاب و با عالمت گذاری ،آن را مشخص نمایید.
با تشكر از همكاری شما
ردیف

گویه

عامل  -6تعیین شایستگی های مورد نیاز در سطح مدیریت (شرایط احراز)
1
2
4
3

1
9
3

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

شناسایی دانش مورد نیاز در سطح مدیریت مدارس آموزش و پرورش منطقه 3
شناسایی مهارت های مورد نیاز در سطح مدیریت مدارس آموزش و پرورش منطقه 3
شناسایی شایستگی های مورد نیاز در سطح مدیریت مدارس آموزش و پرورش منطقه 3
شناسایی رفتارهای شغلی مورد نیاز در سطح مدیریت مدارس آموزش و پرورش منطقه 3

عامل -2شناسایی کاندیداها
1

مقیاس ها

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

ارزیابی عملكرد فردی برای انتخاب مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 3
ارزیابی خصوصیات شخصیتی برای انتخاب مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 3
ارزیابی تحصیالت افراد برای انتخاب مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 3
ارزیابی تجربیات شغلی برای انتخاب مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه 3
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رابطه موارد استرس زای شغلی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت گاز
حسین فتاحی اردکانی ، 6محمد حسین امینی

خواه2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتH.Fatahi95@yahoo.com ،
 -2هیئت علمی دانشگاهAmn.hos@gmail.com ،

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه موارد استرس زای شغلی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت گاز بود .نمونه
پژوهش حاضر را  31نفر از کارکنان شرکت گاز تشكیل دادند ،که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شده بودند .دادهها با استفاده از دو پرسشنامه  41سوالی استرس شغلی ) (HSEو پرسشنامه  21سوالی
رضایت شغلی مینه سوتا جمع آوری شده بودند 1 .فرضیه در پژوهش حاضر با استفاده از روش ضریب همبستگی
و ضریب رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد استرس شغلی و  3مولفه ی آن (تقاضا ،حمایت ،ارتباط
و نقش) با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند ( .)p> 1/11همچنین ،نتایج ضریب رگرسیون نشان داد استرس
شغلی و مولفه های آن قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز می باشند .بنابراین ،ضمن تبیین
نتایج این پژوهش ،در پایان ،محدودیت ها و پبشنهادات پژوهش نیز ارائه شده اند.
واژگان کلیدی :موارد استرس زای شغلی ،رضایت شغلی

مقدمه
علم روان شناسی 1به صورت ایده آل با کمک کردن به افراد برای برآورده کردن دشواری های زندگی معاصر تناسب دارد .روان
شناسی رشته ای علمی است که رفتار را بر حسب فعالیت های سیستم عصبی ،تعامل تأثیرات ژنتیكی و محیطی ،نحوه ای که دنیا
را احساس و به صورت ذهنی بازنمایی میکنیم ،نقش های یادگیری و انگیزش ،و ماهیت شخصیت و تعامل اجتماعی را بشناسند و
آن را توضیح دهند (اسپنسرا ،بیتا ،ترجمه سیدمحمدی .)1433 ،برخوردهای اجتماعی (دور هم جمع شدنها ،تشكیل کانون های
بحث ،مالقاتهای دوستانه ،قرارهای محبت آمیز ،جشن ها و  )...اغلب به عنوان منابع شادی به حساب می آیند و در عین حال می
توانند استرس هایی ایجاد کنند ،مثالً اولین مالقات با افراد ناآشنا ،اجبار در بحث با کسی که او را خیلی نمی شناسیم و گاهی هم
بحث با دوستان قدیمی می توانند استرس آور باشند .اشخاصی که می دانند در اجتماع چگونه رفتار کنند ،چگونه با موقعیت سازگار
شوند ،چگونه بحث ها را اداره کنند و طوری حرف بزنند که شنونده را تحت تأثیر قرار دهند ،در مقایسه با دیگران ،کمتر استرس
احساس می کنند .کسانی که به دشواری روابط اجتماعی برقرار می کنند ،بیشتر در خطر بیماری قرار دارند (گنجی.)1433 ،
قرن اخیر که عصر فن آوری اطالعات و دیجیتال نامگذاری شده است یكی از پر فشارترین و پر شتابترین دورههای زندگی بشر
محسوب میگردد .استرس شغلی  2در کنار خطرات فیزیكی ،شیمیایی ،آرگونومیک و بیولوژیكی محیط کار یكی از پنج خطر در
محیط کار میباشد.

Psychology Science
Job Stress

12-
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راس و آلتمایر 1773 1استرس شغلی را چنین تعریف میکند :کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای
که خواستهای محیط کار بیش از آن باشد که فرد بتواند از عهده آنها برآید (خواجهپور.)1497 ،
انجمن ملی بهداشت حرفهای و ایمنی 2استرس شغلی را چنین تعریف میکند :استرس شغلی وقتی رخ میدهد که بین نیازهای
شغل با توانایی ،قابلیتها و خواستههای فرد هماهنگی نباشد.
بعبارت دیگر وقتی آنچه در یک شغل از فرد انتظار میرود با آنچه مورد عالقه و خواسته اوست ،هماهنگ نباشد استرس شغلی
رخ میدهد (بیكر و کارازک .)2112 ،3
دیو )1739( 4بیان میکند که در حیطه شغلی پدیده استرس بخش اجتناب ناپذیر زندگی حرفهای را تشكیل میدهد که از
تجربیات ناشی از شغل سرچشمه میگیرد .این وضعیت به میزان کم میتواند به عنوان نیروی انگیزش افراد جهت افزایش و بهبود
اعمال قلمداد شود اما به میزان باال عواقب معكوسی از خود به جا میگذارد .استرس شغلی معلول عللی است که از منابع مختلف
سرچشمه میگیرد .این منابع می تواند در بیرون یا درون سازمان جایی داشته باشند و یا مربوط به گروههای مؤثر بر کارکنان و یا
مربوط به خود آنها باشد.
در ایاالت متحده آمریكا ساالنه دویست میلیارد دالر غرامت ناشی از استرس در بخش صنایع به صورت پرداخت غرامت ناشی از
بیماری ،غیبت از کار ،حوادث ،مرگ و میر ناشی از سوانح و بیماریهای مزمن ،کاهش بهرهوری ،جابجایی کارکنان ،مرگ زودرس و
 ...هزینه میشود که نزدیک به ده درصد تولید ناخالص ملی برآورد میشود.هارینگتون )1739( 5بسیاری از حوادث ضمن کار ممكن
است بر اثر استرس شغلی اتفاق بیافتد .به طور تقریب هر سال در آمریكا بیش از دو میلیون کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار دچار
آسیبهای معلولیتزا میشوند .در هر سال  11111نفر از این حوادث جان خود را از دست میدهند .جالب است که بدانیم هزینههای
ناشی از استرس برابر با هزینههای ناشی از بیماریهای قبلی و عروقی ( 113میلیارد دالر) یا هزینههای ناشی از سرطان  191میلیارد
دالر بوده است.
6
جانسترون ( )1773آمار دیگری که مربوط به کشور انگلستان میباشد نشان میدهد حدود  41درصد از کل مرخصیهای
استعالجی به علت استرس ،اضطراب یا افسردگی میباشد که هزینهای معادل  4/9میلیارد پوند بر سازمانهای مربوطه تحمیل
مینماید.
همچنین ،یافته های پژوهشی بر روی تعداد زیادی از کارکنان سكو های نفتی و گازی دریای شمال ،نشان داد که بین نوبتكاری
با اختالالت خواب و بیمار یهای معده رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .نتیجه مطالعه پارکز و سواش ( )2111که در مورد ماهیت
علل مراجعه کارکنان سكوهای گازی و نفتی به اتاق مشاوره پزشكی با توجه به عوامل فردی و شغلی نظیر سن ،نوع شغل ،و ساعات
کاری انجام شد نشان داد که مشكالت تنفسی  24و  23درصد موارد مراجعه به اتاق مشاوره پزشكی را تشكیل می دهند.
اقدام اساسی جهت کنترل استرس آن است که محیط پر استرس را پیش از آنكه منجر به نشانهها و عوارض (فیزیولوژیكی –
روانی – رفتاری) شود شناسایی نموده و با انجام اقدامات کنترلی از ایجاد این عوارض جلوگیری نمود به این ترتیب هزینههای ناشی
از استرس کاهش خواهد یافت و با بهسازی شرایط کار سطح سالمت افراد و طبعاً کیفیت زندگی آنها بهبود چشمگیری خواهد
داشت .رضایت شغلی 7را مجموعهای احساسات مثبت افراد نسبت به شغل خویش تعریف کردهاند (شفیعآبادی.)1497 ،
پایین بودن رضایت شغلی یكی از مطمئنترین نشانههای تباهی اوضاع سازمان به شمار میرود که اثرات آن به صورت افزایش
غیبت ،پایین آوردن آهنگ کار ،جابجایی کارکنان ،شكایتها ،کارکرد ناچیز ،کاالی نامرغوب و دشواریهای انضباطی در کارکنان
ظاهر میشود.

1-
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پیش از این رابطه میان است رس شغلی با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است اما این رابطه همیشه یک رابطه کامل و
یک به یک نبوده است .به عنوان مثال رضایت شغلی میتواند در میان افراد با مشاغل پر استرس (مانند کارکنان قراردادی) بسیار
باال باشد (دیویس  ،1737 ،1ترجمه طوسی.)1499 ،
استرس شاید عمومیترین مسأله زندگی انسان امروزی باشد .همه انسانها در زندگی روزمره در معرض انواع فشارهای روانی
قرار دارند؛ کارگرها در محیط کارخانه ،کارکنان تحت قرارداد در سازمان های دولتی ،معلم در سر کالس ،ورزشكاران در صحنه
مسابقات و دانشآموزان در محیط آموزشگاهی از این امر مستثنی نیستند .در جهان امروزی ،انسانها بخش عمدهای از حیات
اجتماعی خود را در محیطهای شغلی و کاری سپری میکنند و از آنجا که کار یک جنبه مهم و پر معنی از زندگی هر انسانی است
به نظر می رسد که توجه به مسأله استرس شغلی و دیگر مشكالت روانی ضروری باشد .محیط شغلی همواره بر فرد تأثیر میگذارد.
به عبارت دیگر ویژگیهای شغلی و ویژگیهای شخصی به طور دائم در ارتباط متقابل و پویا هستند (یوسفی و همكاران.)1431 ،
بهطورکلی موضعگیریهای مختلف در خصوص استرس را در سه سطح مفهومی میتوان خالصه کرد :به نظر هانس سلیه
( )1711استرس عبارت از پاسخهایی خاص هستند که انعكاس یک موقعیت را روی فردی که تحت فشار و استرس قرار دارد ،تعیین
میکند .به عبارت دیگر سلیه استرس را پاسخی میداند که بدن در برابر خواستهایی که بر آن وارد میشود ،نشان میدهد .هولمز
و راهه( )1731معتقدند محرکهای معینی که از محیط به فرد وارد میشود و او را تخت فشار قرار میدهد استرس نام دارد .آنها
به رویدادهای استرسزای زندگی که نقش مهمی در پدیدآیی استرس دارند توجه میکنند و در پژوهشهای خود به مجموعهای از
رویدادهای زندگی اشاره میکنند .که میتوانند استرس را در یک فرد بوجود آورند .ریچارد الزاروس ( )1771به عنوان کنشی متقابل
میان شخص و محیط مینگرد و مطرح میکند که استرس از طریق تعامل ویژه بین شخص و محیط حاصل میشود (راس،1773 ،
ترجمه خواجهپور.)1499 ،
استرس واژهای است در اصل به معنای فشار و نیرو؛ علیرغم کاربردهای روز افزون مفهوم و اصطالح استرس در علوم مختلف
هنوز درباره ماهیت و تعریف آن توافق چندانی وجود ندارد .در واقع مشكل اصلی ،مفهومسازی تعریف استرس به دیدگاه و کاربردهای
گوناگون آن برمیگردد (یوسفی و همكاران.)1431 ،
استرسهای شغلی می تواند سالمت جسمی و روانی نیروی کار را تهدید نماید و کارکرد اجتماعی فرد را مختل کند که این
خود تهدید جدی بر عملكرد و بهره وری سازمانی به حساب می آید .استرس شغلی واکنش جسمی و روانی مضری است که در اثر
تعامل فرد با محیط و عدم هماهنگی بین نیازهای کاری با تواناییها و خواستههای شخص ناشی میشود .اگرچه استرس شغلی در
تمام مشاغل وجود دارد ولی کارکنان قراردادی و پیمانكاری به دلیل وضعیت استخدامی حساسی که دارند ،بطور مداوم در معرض
استرس قرار دارند (ضیغمی و اصغرزاده  .)1471نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نیز مشخص کرد که میزان استرس کارکنان در
پاالیشگاههای متفاوت با یكدیگر تفاوت دارد،و با وجود آنكه میزان استرس در مشاغل ستادی ،پاالیشگاه و  TMCتفاوت معناداری
نداشت ،اما کارکنان اقماری و ساکن نوبتكار ،استرس بیشتری نسبت به سایر گروه ها داشتند .در دهههای اخیر موضوع استرس
شغلی و آثار آن در سازمان مورد توجه بسیار قرار گرفته و یكی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است .دورهای
که انسان در آن بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل استرسزا قرا گرفته و مشكالت و مسائل بیشماری از هر سو او را احاطه
کرده است.
تأثیر مخرب استرس فقط محدود به ایجاد انو اع بیماری نیست این مشكل بر روی عملكرد کارکنان نیز اثر دارد .نهایتا بر روی
عملكردهای مدیریت نظیر تصمیمگیری ،کیفیت روابط همكاران ،استانداردهای کاری ،کیفیت زندگی شغلی ،سطح کارایی و بهرهوری
مؤثر خواهد بود .بررسیها نشان میدهد استرسهای حاد و مزمن ،نیروی انسانی را ضایع میکنند و هدف سازمان را دستخوش
تزلزل می سازند .استرس مانند آفتی است که نیروها را تحلیل میبرد و فعالیت و تالشها را عقیم میسازد .استرس می تواند انواع
مختلف داشته باشد .از چند نظر تمام عواملی که شرح داده شد ،می توانند شكل هایی از استرس محسوب شوند .قطعاً داشتن
حمایت اجتماعی کم یا نداشتن آن می تواند استرس زا باشد .خشم ،افسردگی ،و اضطراب را نیز می توان به صورت شكل هایی از
استرس درونی در نظر گرفت .آنچه که به صورت عوامل استرسزا برداشت می شود اغلب بسیار ذهنی است و امكان دارد یک نفر با
حالت وحشت در ت رن هوایی شهربازی نشسته باشد در حالی که دیگری در صندلی بعدی این تجربه را کسب کرده باشد .رفتن به
Davis

1-

41

دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مهمانی ممكن است برای یک آدم خجالتی استرس زا باشد اما برای یک فرد برون گرا چنین نیست .آنچه را که ما به صورت استرس
زا تجربه می کنیم یا اینكه کیستیم ،ارتباط زیادی د ارد .همچنین باعث می شود که ارزیابی تجربیات استرس زا بسیار دشوار شود
(باچر ،2119 ،ترجمه سیدمحمدی .) 1439 ،از طرفی رضایت شغلی نه تنها به نوع کار و وظیفه ،بلكه به جو و فرهنگ کار نیز مربوط
میباشد و کارکنان در ساختار کار سالمی که در آن احساس خوبی داشته باشند ،بهتر کار خواهند کرد.
پژوهش های متعدد نشان داده اند که فشارهای روانی ناشی از شغل به واکنش های روانی ،جسمی و رفتاری مختلف مانند
فرسودگی عاطفی ،افسردگی ،بیمار یهای روان تنی و کاهش در انگیزش شغلی منجرمی شوند (کوپر1773 ،؛ شاوفلی ،مسلچ و مارک،
 )1774که در نهایت می توانند به غیبت ،ترک شغل و ناتوانی در انجام کار بیانجامند (کوپر1773 ،؛ پارکر و وال .)1773 ،همچنین،
یافته های پژوهش فراتحلیلی جكسون و شول ) ) 1731نشان می دهند عوامل استرس زایی نظیر تعارض و ابهام نقش ،با سطوح
پایینی از رضایت شغلی و سطوح باالیی از اضطراب  /تنش و قصد ترک شغل همراهند .بورگ و ریدینگ  )1774(1در پژوهشی تحت
عنوان «استرس شغلی و رضایت شغلی در میان مدارس» که از  111نفر از مدیران اهل مالت انجام شد تشخیص دادند که  21درصد
از مدیران مدارس معتقدند شغلشان بسیار استرسزا است ،آنها نتیجه گرفتند کسانی که بیشتر از کارشان ناراضیاند دچار استرس
بیشتری می شوند و علت استرس مدیران را در عواملی چون فقدان حمایت ،منابع ناکافی و فشار کاری ذکر کردهاند (جعفری.)1493 ،
در مطالعهای که توسط لنین )1771( 2در انگلستان انجام شد «رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی در  131نفر از پرستاران» مورد
بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که سرپرستاران بیشترین میزان استرس و کمترین رضایت شغلی را داشتند (مالعباسی.)1471 ،
کیو ای 3و یونلو 4و همكاران ( )2119رابطه مستقیم و غیرمستقیم بین تعهد حرفهای ،رضایت شغلی و استرس شغلی پرستاران
بهداشت عمومی تایوان را مورد بررسی قرار داد .در نمونه این پژوهش که  213نفر از پرستاران بهداشت عمومی تایوان بود نتایج
نشان داد رابطه معنادار و منفی بین استرس شغلی و رضایت شغلی بود.
بنابراین ،بدیهی به نظر می رسد که افراد ناراضی ،بازدهی پیوسته مطلوبی نخواهند داشت .نبود رضایت شغلی باعث افزایش
غیبت ،ترک خدمت ،جابه جایی ،سوانح حین کار و حتی کاهش رضایت از زندگی و مانند این ها می شود (ملک زاده ،امیرچقماقی،
مصاحب ،زعفرانی ،عشرتی و پارچه باف کاشانی .)1433 ،هزینه ترک خدمت و غیبت در صنایع کشور آمریكا که باعث کاهش بهره
وری ملی آن کشور می شود ،ساالنه به میلیاردها دالر می رسد (همان منبع) .از سوی دیگر ،کارکنان در آمد قابل توجهی را از دست
می دهند (استرس و پورتر 1771 ،؛ به نقل از همان منبع) اگر محاسبات مشابهی صورت بگیرد ،احتماالً هزینه های مذکور برای
کشور ما نیز قابل تامل است .از آنجا که سطح فشارهای روانی ناشی از شغل طی دهه های اخیر افزایشی مداوم داشته است ،جهت
پیشگیری و کاهش خطرات تهدید کننده سالمت کار ،می بایست تالش قابل مالحظ های صورت پذیرد .چنین تالشی می تواند از
طریق ارزیابی و پایش محیط کار ،شناسایی مشكالت و تدوین ،مداخالت انجام گیرد (کوپر1773 ،؛ لوی1773 ،؛ کمیسیون اروپایی،
1779؛ به نقل از ارشدی و شكرکن .)1431 ،بنابراین ،پژوهش حاضر عالوه بر آنكه میزان استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان
شرکت گاز را بررسی و مورد سنجش قرار می دهد؛ تالش دارد  1فرضیه را به شرح زیر مورد بررسی قرار دهد:
 .1بین استرس شغلی کل و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز شهرستان های میبد و اردکان رابطه معنادار
وجود دارد.
 .2بین مولفه ی تقاضا و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز شهرستان های میبد و اردکان رابطه معنادار وجود
دارد.
 .4بین مولفه ی حمایت و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز شهرستان های میبد و اردکان رابطه معنادار
وجود دارد.
 .3بی ن مولفه ی ارتباط و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز شهرستان های میبد و اردکان رابطه معنادار
وجود دارد.
1-
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بین مولفه ی نقش و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز شهرستان های میبد و اردکان رابطه معنادار وجود
دارد.
مولفه های استرس شغلی می ت وانند رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز شهرستان های میبد و اردکان را
به طور معنادار پیش بینی کنند.

طرح کلی پژوهش
طرح پژوهشی در پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان پیمانكاری  /قراردادی یكی از شرکت های گاز استان یزد تشكیل می دهند که با
استفاده از روش تصادفی ساده 31 ،نفر از این کارکنان ،به عنوان نمونه ی پژوهش حاضر انتخاب شدند .الزم به ذکر است ،همه افراد
نمونه مرد و متأهل بودند.

ابزار پژوهش
در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات ،از  2پرسشنامه به شرح زیر استفاده به عمل آمد:
 )6پرسشنامه استرس شغلی ()HSE
پرسشنامه استرس شغلی ( )HSEدارای  41سوال و یک مقیاس  1درجه ای می باشد و عوامل مختلفی نظیر تقاضا ،حمایت،
نقش ،تقاضا و ارتباط را در بر می گیرد( .روان پویا .)1471 ،در پژوهش حاضر نیز پس از جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل داده
ها ،ضریب پایایی پرسشنامه استرس شغلی ( )HSEبه روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با  1/721می باشد .روایی محتوایی
و صوری پرسشنامه استرس شغلی ( ) HSEنیز توسط کارشناسان و پژوهشگران مدیریت و روانشناسی در سطح باالیی مورد تایید
قرار گرفته است.
 )2پرسشنامه  20سوالی رضایت شغلی مینه سوتا
در پژوهش حاضر ،جهت سنجش رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا استفاده می گردد.
این پرسشنامه دارای  21سوال و یک مقیاس  1درجه ای لیكرت می باشد .این پرسشنامه بر حسب مقیاس  1درجه ای مشخص
شده است (کامال مخالفم ،مخالفم ،تقریبا مخالفم ،موافقم ،کامال موافقم) که به ترتیب از یک ( )1تا پنج ( )1نمره گذاری می شوند.
در پژوهش حاضر نیز پس از جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل داده ها ،ضرایب پایایی پرسشنامه مربوطه محاسبه شد که در
جدول  2-4ارائه شده است .در پژوهش حاضر نیز پس از جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل داده ها ،ضریب پایایی پرسشنامه
استرس شغلی ( )HSEبه روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با  1/732می باشد .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه استرس
شغلی ( )HSEنیز توسط کارشناسان و پژوهشگران مدیریت و روانشناسی در سطح باالیی مورد تایید قرار گرفته است .جهت تجزیه
و تحلیل داده ها ضمن استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون ،1از تحلیل رگرسیون نیز استفاده شده است تا توان پیش بین
استرس شغلی برای رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز شهرستان های میبد و اردکان مورد بررسی قرار گیرد.
در این قسمت ،فرضیه های پژوهش ( 1فرضیه پژوهش) با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ،سپس ،تأیید یا رد می شوند .الزم به ذکر است ،نتایج مربوط به روش همبستگی
در جدول  1و نتایج مربوط به روش رگرسیون در جدول  2ارائه شده است.

Pearson
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جدول  . 6ضریب همبستگی و سطح معناداری بین در کارکنان شرکت گاز
رضایت شغلی

متغیرهای پژوهش

معنی داری ()p

ضریب همبستگی ()r

استرس شغلی کل

- 1/213

1/111

مولفه ی تقاضا

- 1/132

1/113

مولفه ی حمایت

- 1/211

1/111

مولفه ی ارتباط

- 1/171

1/121

مولفه ی نقش

- 1/131

1/124

فرضیه  .1ین استرس شغلی کل و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه  .2بین مولفه ی تقاضا و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه  .2بین مولفه ی حمایت و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه  .3بین مولفه ی ارتباط و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه  . 1بین مولفه ی نقش و رضایت شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی شرکت گاز رابطه معنادار وجود دارد.
همان طور که مندرجات جدول  1نشان می دهد ،استرس شغلی و مولفه های آن (تقاضا ،حمایت ،ارتباط و نقش) با رضایت
شغلی کارکنان قراردادی و پیمانی یكی از شرکت های گاز استان یزد رابطه ی معنادار وجود دارد ( .)p >1/11بنابراین ،فرضیه  1تا
 1تأئید می شود.
جدول  . 2نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه در پیش بینی رضایت شغلی کارکنان یکی از شرکت های گاز استان یزد بر اساس
مولفه های استرس شغلی به روش ورود

مالک

متغیر

شاخصهای آماری

β

t

P

استرس شغلی کل

- 1/121

-3/112

1/117

متغیرهای پیش بین

رضایت شغلی

تقاضا

- 3/33

-2/335

3/315

حمایت

- 3/342

-3/282

3/313

ارتباط

- 3/353

-3/732

3/323

نقش

- 3/328

-3/857

3/335

1

R

1/411

R2

1/124

F

1/32

P

1/113

فرضیه  . 1مولفه های استرس شغلی ،رضایت شغلی کارکنان یكی از شرکت های گاز استان یزد را به طور معناداری پیش بینی
می کنند.
همان طور که مندرجات جدول  2نشان می دهد ،ضریب همبستگی چندگانه ( )Rبرای پیش بینی رضایت شغلی توسط مولفه
های مولفه های استرس شغلی برای کارکنان یكی از شرکت های گاز استان یزد برابر با  R=1/411و  RS=1/124و معنادار است
( .) p =1/113این ضرایب بیانگر آن می باشند که استرس شغلی و مولفه های آن قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان یكی از
شرکت های گاز استان یزد می باشند .بنابراین ،فرضیه  1تأئید می شود.
با توجه به نتایج ضریب همبستگی بین مولفه های استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان ( -1/131تا  ) - 1/213و ضرائب
رگرسیون ( R=1/411و  ،)RS=1/124میتوان گفت بین دو عامل استرس شغلی و رضایت شغلی همبستگی منفی وجود دارد .به
عبارت دیگر با افزایش استرس کارکنان در شرکت گاز مورد نظر ،رضایت شغلی آن ها کاهش مییابد.
رضایت شغلی باعث میشود بهرهوری فرد افزایش یابد ،فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فیزیكی و ذهنی فرد تضمین
شود ،روحیه فرد باال برود ،از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح روبرو شود .به
اختصار رضایت از شغل نتایج مثبت گوناگون از جهت فردی و سازمانی به همراه داردو بر احساس فرد درباره سازمان و عالیق وی
Enter
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به مشارکت در حفظ همبستگی کمک میکند .همچنین رضایت از شغل تأثیر قابل توجهی در شیوه برخورد افراد نسبت به مشاغل-
شان و تعهدات ومشارکت آنان در اثربخشی سازمان دارد (محمدزاده ،مهروژان.)1491 ،
کورمن ( )1779در تحقیقی دریافت که خشنودی در میان افرادی که مشاغل آنها بسیار استرسآور است میتواند باال باشد که
با نتیجه پژوهش حاضر همخوانی دارد.
عطار ( )1493در تحقیقی که به منظور بررسی اثر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سالمت روان کارکنان یک مجتمع
صنعتی انجام داد ،نتیجه گرفت که بین استرس شغلی و خشنودی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد .رابطه بین
استرس شغلی و سالمت روان نیز منفی و معنادار به دست آمد که با نتیجه پژوهش حاضر همسو و هماهنگ میباشد.
یعقوبی ،یارمحمدیان و یعقوبی ( )1439پس از شناسایی «استرس ورها و عوامل مؤثر بر خشنودی شغلی رانندگان اتوبوسهای
مسافربری بین شهری کشور» نتیجه گرفتند که بین میزان استرس شغلی و خشنودی شغلی رانندگان همبستگی منفی و معنادار
وجود دارد که با نتیجه پژوهش حاضر همسو میباشد.

محدودیت های پژوهش
انجام یک پژوهش علمی با موانع و محدودیت های متفاوتی نیز روبرو خواهد بود .پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در این قسمت ،به محدودیت های پژوهش حاضر اشاره می شود.
 .1ارزشیابی ذهنی .در پژوهش حاضر ،نوع سنجش متغیرهای استرس شغلی و رضایت شغلی ،ارزشیابی ذهنی بود .به عبارت
دیگر ،صرفاً از پرسشنامه برای سنجش این متغیرها استفاده شد.
 .2منابع ارزیابی .در پژوهش حاضر ،سنجش استرس شغلی و رضایت شغلی صرفاً محدود به خودِ افراد شده است .به عبارت
دیگر ،صرفاً خود کارکنان شرکت گاز ،استرس شغلی و رضایت شغلی را در خود گزارش دادند.

پیشنهادات پژوهشی
.1
.2

ارزشیابی ذهنی .مطلوب است پژوهشگران در آینده ،از روش هایی نظیر مصاحبه هم برای سنجش استرس شغلی و
رضایت شغلی کارکنان استفاده کنند.
منابع ارزیابی متعدد .پژوهشگران آینده تالش نمایند از منابع ارزیابی دیگری نیز استفاده کنند .می توان از سرپرست یا
همكار برای سنجش استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان استفاده کرد.
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بررسی نقش روشهای تامین مالی در بهبود رفتار تصمیمگیری
سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
صادق عبدالملکی
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
Sadegh.abdolmaleki@gmail.com

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر روشهای تامین مالی و ویژگیهای فردی و تجربه سرمایه گذار بر رفتار وی در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .روشهای تامین مالی مورد استفاده عبارتند از :روش انتشار سهام ،روش
سود انباشته ،روش دریافت وام و روش فروش دارایی .ویژگیهای فردی سرمایه گذار عبارتند از :سن ،جنسیت و
سطح تحصیالت .همچنین تجربه سرمایه گذار میزان سالهایی است که سرمایه گذار سابقه فعالیت در بورس را
دارد .روش گرد آوری دادهها بر اساس پرسشنامه میباشد .بدین صورت که بر طبق فرمول کوکران حجم نمونه به
دست آمده است و  111عدد پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است .در این پژوهش ،برای بررسی پایایی
پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .در ادامه با استفاده از آمار توصیفی و ترسیم نمودار
هیستوگرام و محاسبات ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،اطالعات موجود در پرسشنامه بررسی شده است.
در انتها آزمون فرضیهها و بررسی تاثیر روشهای تامین مالی و ویژگیهای فردی و تجربه سرمایه گذار بر رفتار او
در بورس اوراق بهادار با استفاده از آزمون دو جملهای انجام شده است .نتایج نشان میدهند که روشهای تامین
مالی بر رفتار سرمایه گذار در بورس موثر است .همچنین ویژگیهای فردی سرمایه گذار (به غیر از جنسیت) و
تجربه او نیز بر رفتار سرمایه گذار موثر میباشد.
واژگان کلیدی  :تامین مالی ،رفتار سرمایه گذار  ،بورس اوراق بهادار

مقدمه
راهبرد تامین مالی در شرکت ها از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است .از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه
گذاری در شرکت ها برای سودآوری بیشتر است .طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو
نوع است .مدیران بنگاههای اقتصادی در عصر کنونی ،با توجه به محدودیتهای منابع مالی به ویژه در عرصه تجارت جهانی و تنگ
شدن رقابت ،تحت فشار فزایندهای قرار دارند تا هزینههای عملیاتی و بهای تمام شده را کاهش دهند و کم هزینهترین نوع ساختار
سرمایه را برای انجام فعالیتهای بنگاه اقتصادی در راستای افزایش ارزش بنگاه ،پرداخت به موقع بدهیها ،تداوم فعالیت و حضور
بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی برگزینند .این فشارها معموال از سوی گروههای مختلفی مانند سهامدارن ،مصرف کنندگان و
سایر ذینفعان به مدیران بنگاهها وارد میشود .برای دستیابی به اهداف پیشگفته ،راهبردهای مدیران ،تامین مالی مطلوب با کمترین
هزینه برای رشد و توسعه اقتصادی فعالیتهای بنگاه ،افزایش سود و حداکثر سازی ثروت سهامداران میباشد (جهان خانی و کنعانی
امیری.)1431 ،
تامین مالی ،هنر و علم مدیریت وجه نقد است .هدف از تامین مالی ،سرمایه گذاری ،سودآوری ،کاهش ریسک و برطرف کردن
نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه است .سود ناشی از کسب کار بنگاه ،از عوامل مهم تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی تلقی گردیده و
منبع مهمی برای تامین مالی فعالیتهای عملیاتی بنگاه در آینده است .از نگرانیهای بنگاههای اقتصادی در جهان ،تامین منابع
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مطلوب مالی میباشد  .هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد .از این رو ،منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاههای اقتصادی و
سازمانهای کوچک و بزرگ تشبیه کردهاند .در حقیقت ،هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی سودآوری است و کسب سود بدون
وجود منابع مالی امكان پذیر نمیباشد (.)Paramasivan and Subramanian ,2012
در بحث تأمین مالی میتوان گفت که تأمین اعتبار یكی از نیازهای اولیه شرکتها میباشد ،شرکتها و بنگاهها از روشهای
متفاوتی برای تأمین مالی خود استفاده میکنند ،از جمله تأمین مالی داخلی (مثل ،سود انباشته و اجاره به شرط تملیک) ،تأمین
مالی خصوصی (مثل ،منابع شخصی و منابع دوستان و بستگان) ،تأمین مالی از طریق سرمایه یا سهام (مثل ،فرشتگان کسبوکار،
شرکاء ،شرکتهای سرمایهگذاری مخاطره پذیر و عرضه عمومی سهام) و تأمین مالی از طریق بدهی(استقراض) .صدری نیا و همكاران
منابع تأمین مالی از طریق بدهی را اینگونه عنوان میکنند (صدری نیا و همكاران.)1433 ،
شرکتها در تصمیمات تامین مالی ،با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی روبرو هستند .وظایف اصلی مدیران،
حداکثر کردن ثروت سهامداران است ،تاثیر روشهای تامین مالی و نحوهی مصرف عواید حاصل از این روشها بر بازده آتی سهام،
برای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است .همچنین روش تامین مالی میتواند بر سود هر سهم ،ریسک مالی و درصد مالكیت
سهامداران تاثیر بگذارد (.) Frank and Goyal,2003
در یک طبقه بندی دیگر ،انواع منابع تامین مالی در کشور به دو دسته ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم
بندی می شود .منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان ،بستانكاران تجاری ،سود سهام پرداختی و هزینههای پرداختی
است .منابع مالی با هزینه به دو دسته ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیالت کوتاه مدت و بلند مدت و انتشار
سهام جدید) تقسیم میشود (نادی زاده.)1474 ،
معموال مدیران و سهامداران بنگاههای اقتصادی که در سال های اولیه فعالیت خود قرار دارند با مشكل اخذ وام و اعتبار مواجه
هستند تامین مالی داخلی را به دلیل کمهزینهترین بودن به سایر روشهای تامین مالی ترجیح میدهند .ولی عدم تقسیم سود برای
سال های متمادی برای سرمایه گذاران که به قصد سودآوری در بنگاه سرمایه گذاری نمودهاند نه تنها نارضایتی آنان را به همراه
خواهد داشت بلكه انگیزه آنان را نیز برای حفظ سرمایه در بنگاه کاهش میدهد .بنابراین مدیران در بلند مدت به سوی تامین مالی
خارج از بنگاه متمایل میشوند (غنی زاده ،بارانی.)1473 ،

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک میباشند یعنی منابع تأمین وجه ،خارج از واحد انتفاعی
و عملیات آن قرار دارند درحالیکه سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است ،مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند
اشخاص را برای سرمایهگذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار و وام به آن متقاعد کند ،از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی
محدودیتی وجود نخواهد داشت اما سود انباشته ،یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده
توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیعشده محدود میشود .تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود
انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی توسط صاحبان واحد انتفاعی (در مقایسه با
اعطاکنندگان ،اعتبار و وام و سهامداران ممتاز) میباشد .پژوهشهای انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحد انتفاعی بزرگ
در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ،منبع اصلی تأمین مالی سود انباشته ،در درجه دوم و پس از سود انباشته،
استقراض منبع عمده وجود موردنیاز واحدهای انتفاعی محسوب میشود .اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع
اول ،وجوه کمتری را تأمین میکنند اما این دو منبع از دیدگاه واحد انتفاعی در یک دوره معین حائز اهمیت است (.)Hafezi,2013
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام میکنند .آنگاه به بازارهای خارجی روی میآورند و در این
مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح میدهند .بر اساس این منطق ،عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام
کرده و پس از اعمال مالحظات خاص تا سطح ظرفیت بهدستآمده بدهی ایجاد میکنند .عمدهترین خطر افزایش بدهی ،عدم توانایی
پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر است .لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید
تسویه شود .هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشكستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی میشود .عالوه بر این ،حفظ انسجام
مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .واحد اقتصادی باید به گونهای عمل کند که وجوه کافی
برای سرمایهگذاریهای راهبردی ،پرداخت سود سهام ،هزینههای پژوهش و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد .عدم توانایی در
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فراهم آوردن این وجوه سالمت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد.در تعیین ظرفیت استقراض ،مدیر مالی باید توازن بین
جریانهای نقدی داخلی و جریان های خارجی الزم را همواره مدنظر داشته باشد .برای این منظور باید آن مقدار جریانهای نقدی
که میتواند در پرداخت تعهدات مالی مورداستفاده قرار گیرد ،شناسایی شود (.)Antoniniou r tai , 2002
بنابراین ساختار سرمایه شامل ترکیبی از منابع مالی حاصل از بدهیها ،سهام عادی ،سهام ممتاز و سود انباشته است.
تصمیمگیری در این رابطه که ساختار سرمایه یک شرکت چه ترکیبی داشته باشد ،از وظایف اصلی مدیران است .مهمترین موضوع
در ساختار سرمایه ،تعیین یک نسبت مناسب و مطلوب برای میزان بدهیها و سهام است؛ زیرا به صورت مستقیم بر ارزش سهام
شرکت در بازار اوراق بهادار اثرگذار است .با تعیین میزان سرمایه مورد نیاز شرکت ،این مسئله مطرح است که تأمین سرمایه موردنیاز
از کدام منبع و به چه میزانی انجام شود .انتخاب بین میزان بدهی و یا سرمایه مورداستفاده در شرکتها بستگی به عوامل مختلفی
نظیر توان مالی و اعتبار شرکت دارد .بنابراین تحت تأثیر قرار گرفتن ساختار سرمایه بر اساس عوامل داخلی است که بهطورکلی در
جهت افزایش ارزش شرکت انجام میشود .افزایش ارزش شرکت از جمله موضوعهای مهم برای مدیران مالی شرکت است .برای
دستیابی به این مهم ،شرکت نیازمند استفاده بهینه منابع مالی و کسب بازده باالست .در این رابطه ،مدیران میتوانند از دو طریق
ارزش شرکت را پیشبینه کنند ،یک راه باال بردن بازده شرکت است که افزایش اعتبار شرکت را به همراه دارد و راه دیگر ،کاهش
هزینه مربوط به تأمین مالی شرکت و در پی آن ،کاهش ریسک شرکت است .بر این اساس ،ترکیب مناسب منابع مالی که میتواند
منجر به دستیابی شرکت به سطح مطلوب ارزش شود ،ساختار بهینه سرمایه نامیده میشود (نوروزی ،مدینه.)1471 ،
به طور کلی سرمایه گذاران رفتار و ترجیحات مشخصی در سرمایه گذاری دارند ،رفتار و ترجیحات سرمایه گذاران در سرمایه
گذاری آنان متاثر از عوامل متعددی است؛ هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی .عوامل تاثیر گذار درنوع سرمایه گذاری افراد را
می توان به دو دسته عوامل روانشناختی و عوامل جمعیت شناختی تقسیم نمود .عوامل روانشناختی شامل نگرشهای ذهنی ،شیوه
زندگی ،ارزش ها ،شخصیت افراد و ...و عوامل جمعیت شناختی شامل جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،درآمد ،نوع شغل و غیره
میباشد (نظری ،شیرزادی ،قیافه داودی.)1474 ،
لذارفتار سرمایه گذاران را می توان به شرح ذیل تفسیر نمود  :رفتار توده وار عبارت است از تمایل سرمایه گذاران به انجام
معاملههای گروهی؛ به عبارت دیگر وقتی افراد در تصمیم گیری خود تحت تأثیر رفتار اطرافیان خود قرار میگیرند و یا تعداد زیادی
از سرمایه گذاران معامالتی در جهت و سمت و سوی مشابه در یک دوره زمانی مشخص انجام میدهند ،این شكل از رفتار ایجاد
میشود .این شكل از رفتار در بازار سرمایه زمانی شكل می گیرد که همبستگی بین فعالیت های سهامداران مختلف زیاد باشد .به
طور کلی این عبارت به این معناست که سرمایه گذاران در بازار رفتار مشابهی از خود نشان دهند .البته پژوهشگران سعی میکنند
بین رفتارهای مشابهی که به صورت تصادفی شكل می گیرد با رفتار توده وار تفاوت قائل شوند .برای این منظور تأکید دارند در
شرایطی که افراد رفتار مشابه از خود نشان میدهند ،این رفتار باید ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند به عنوان رفتار توده وار پذیرفته
شود .رفتار توده وار باید تحت تأثیر برخی انواع فشارها یا انگیزهها شكل بگیرد که علت اصلی تقلید فرد از رفتار دیگران است؛ به
عنوان مثال زمانی که تحلیلگران بازار سرمایه به جای اینكه بر اساس تحلیلهای شخصی خود تصمیم گیری کنند ،رفتار دیگران را
مبنای عمل خود در بازار قرار دهند .به طور کلی در ادبیات چهار نوع از رفتار تودهوار شناسایی شده است که عبارتند از جریانهای
اطالعاتی ،رفتار توده وار مبتنی بر شهرت ،رفتار رمهوار تقلیدی و رفتار رمهوار تجربی (.)Lao & Singh,2011
در رفتار اطالعاتی سرمایه گذاران ،انطباق را میتوان تغییر در رفتار یا عقاید شخص در نتیجه اعمال فشار واقعی یا خیالی از
طرف فرد دیگر یا گروهی از افراد تعریف کرد .به طور کلی افراد دو هدف مهم دارند؛ یكی درستی اعمال و افكار و دیگری داشتن
روابط دوستانه با مردم از طریق رفتار براساس انتظار آنها ( .)Ornsan,2009افكار ،احساسات و اقدامها افراد میتواند به روشهای
مختلف تحت تأثیر افراد دیگر قرار بگیرد؛ برای مثال از طریق مشاهده رفتار دیگران مثالً مشاهده مقادیر عرضه و تقاضای یک سهم
و یا از طریق مشاهده عواقب رفتار دیگران مثل تغییرات قیمت بازار سهامهای دیگر سرمایه گذاران (.)Hirschleifer & Teoh,2003
اگر سرمایه گذاران نیازهای جامعه گرایانه بیشتری نسبت به نیازهای مالی داشته باشند ،این میتواند پیامدهای مهمی در فرایند
تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشد ،چرا که سرمایه گذاران خردهپا نسبت به نفوذهای اجتماعی دیگر سرمایه گذاران حساس
خواهند بود و آن سرمایه گذاران می توانند در آنها اعمال نفوذ داشته باشند ،به طوری که در پشتیبانی از این دیدگاه بیان شده "
انسان ها توسط یكدیگر تقریباً در هر فعالیت تحت تأثیر قرار میگیرند و این شامل فعالیتهای سرمایه گذاری و مالی نیز میباشد
(.)Hirschleifer & Teoh,2003
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رفتار انطباقی اطالعاتی به دنبال تفسیرهای دقیق در مورد واقعیت و داشتن رفتار صحیح است .صحیح به این معنی که رفتار
در جهتی که نزدیکترین راه برای رسیدن به اهداف خود باشد .این رفتار ،یعنی تفاسیر دقیق از واقعیت و انجام رفتار صحیح به
دالیلی که ممكن است درونی باشد مانند عدم دانش و تجربه و عوامل بیرونی مانند تغییرات سریع و غیرمنتظره محیط مشكل باشد.
بیخچندانی و همكاران ( )1773جریان اطالعاتی را عامل اصلی در رفتار انطباقی سرمایه گذاران میدانند .آنها معتقدند که افراد به
علت عدم دستیابی کامل به اطالعات و دانش ناکافی در حوزه سرمایه گذاری با مشاهده رفتار دیگران اطالعاتی را دریافت میکنند
که این اطالعات میتواند منشأ بروز رفتار انطباقی یا جمعی سرمایهگذاران در بازار شود ( .)Hoffman ,2007در نتیجه افراد به
احتمال زیاد زمان تصمیم گیریهای خود دچار احساس عدم اطمینان میشوند که در این پژوهش منابع درونی عدم اطمینان بررسی
میشود .سرمایه گذارانی که درک میکنند دانش و تجربه آنها در مورد تصمیمگیری صحیح ناکافی است ،این احتمال وجود دارد
که برای کاهش احساس بد ناشی از عدم اطمینان و رسیدن به یک تصمیم صحیح ،اطالعات خود را از افراد آگاه بهدست آورند یا
رفتار دیگر سرمایه گذاران محیط اجتماعی خود را مورد بررسی قرار دهند .اما بعضی از شواهد نشان میدهد حتی زمانی که
سیگنالهای اطالعاتی به فرد میگویند خرید یا فروش کدام سهم مناسب است ،سرمایه گذاران باز هم نسبت به تصمیم گیری
صحیح مردد هستند ،بنابراین سرمایه گذاری از حالت عینی به حالت ذهنی در میآید (راعی و فالحپور.)1432 ،
ویلنا و روس ( )2111رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ را در پژوهش خود بررسی نمودند .نتایج آنها به طور تجربی نشان
میدهد که تغییرات قیمت به حجم معامالت بستگی دارد .همچنین آنها مدلی را ارائه نمودند که با دادههای واقعی سازگار بود.زنگ
و همكاران ( )2111در پژوهش خود رفتار رمه وار سرمایه گذاران را در بورس اوراق بهادار چین نشان دادند .نتایج به این صورت
است که رفتار رمه وار در کوتاه مدت و میان مدت رابطه مستقیم با بازده سهام دارد ولی این رابطه در بلندمدت منفی میباشد .چی
و شی ( )2111در پژوهش خود به بررسی رفتار تودهوار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار پرداختند .نتایج نشان میدهد که رفتار
تودهوار در بازارهای سهام با پیچیدگی کمتر بیشتر میباشد .همچنین شاخصهای فرهنگی نیز بر رفتار تودهوار سرمایه گذاران تاثیر
دارد .پروانكا و همكاران ( )2113پژوهشی در خصوص روشهای تامین مالی با عنوان "تعیین ساختار سرمایه در گردش پس از
بحران اقتصادی سال  2113در بورس اوراق بهادار کشور پرتغال" ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که میزان نقدینگی ،ساختار
دارایی ها و سود آوری از عوامل مهم موثر بر ساختار سرمایه بنگاهها هستند.یائو و همكاران ( )2113رفتار تودهوار سرمایه گذاران را
در بورس اوراق بهادار چین بررسی نمودند .نتایج پژوهش نشان میدهد که رفتار تودهوار در صنعت شایعتر از بازارهای دیگر بورس
اوراق بهادار میباشد .همچنین در طول دوره زمانی مورد بررسی در پژوهش ،رفتار تودهوار در طول زمان کاهش مییابد.
مرادی و ایزدی ( )1473در پژوهش خود به بررسی تاثیر سواد مالی سرمایه گذاران بر تصمیم سرمایه گذاری در اوراق بهادار
پرداختند .نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چهار عامل در نظر گرفته شده شامل ذهنیات فردی ،اطالعات حسابداری ،اطالعات
اقتصادی و نیازهای مالی شخصی بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در ایران تاثیر دارند .همچنین بین سطح سواد مالی و عوامل موثر
بر تصمیم سرمایه گذاری ،رابطه مثبت معنادار وجود دارد ،ولی این رابطه بسیار ضعیف است و کمتراز  11درصد تغییرات تاثیر عوامل
موثر بر تصمیم سرمایه گذاری ،توسط سطح سواد مالی قابل توضیح میباشد .به عالوه نتیجه نشان میدهد که با در نظر گرفتن نوع
اشتغال ،حساسیت عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاری نسبت به تغییر سطح سواد مالی در زمینه اشتغال غیر مالی بیشتر است.
سیف الهی ،کردلوئی و دشتی ( )1473در پژوهش خود تحت عنوان "بررسی مقایسهای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری
داراییهای مالی" تعداد  431نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران را به طور تصادفی انتخاب نموده و دادههای مورد نیاز
به وسیله پرسشنامه جمعآوری شده است .نتایج نشان میدهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری
تاثیر گذار هستند و میزان این تاثیر برای هر یک متفاوت میباش د و رتبه بندی این عوامل از نظر میزان تاثیر گذاری عبارتند از-1 :
سود و زیان نسبی؛  -2اثر تمایلی؛  -4محافظه کاری؛  -3رفتار تودهوار؛  -1شهود نمایندگی؛  -1اثر مالكیت و  -9پشیمان گریزی.
ابراهیمی و احمدی مقدم ( )1473در پژوهشی تحت عنوان تاثیر اهرم مالی و محافظه کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه گذاری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه آماری  119شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی سالهای  1433-1472نشان دادند که اهرم مالی و محافظه کاری شرطی تاثیری معكوس و معناداری بر ناکارایی سرمایه
گذاری میگذارد .زره داریان ( ) 1473اثر آگاهی سرمایه گذار و نگرش به ریسک درک شده بر رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق
بهادار تهران را بررسی نموده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که تصمیم گیریهای سرمایه گذاران در بازار سهام متاثر از عوامل
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آگاهی مالی ،یادگیر ی اجتماعی ،شناخت و تعصبات روانشناسی است .درک ریسک یكی از عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذار است
که میزان این درک به عواملی چون آگاهی سرمایه گذار وابسته است.

روش پژوهش و فرضیه ها
این پژوهش از نظر روش ،تجربی تلقی میشود .از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دستكاری یا مداخله در متغیرها
و کنترل شرایط نتایج بدست آمده را در مورد گروهی که با انتساب تصادفی انتخاب شدهاند ،مورد مشاهده قرار میدهد .همچنین
پژوهش از نوع کاربردی میباشد .پژوهشهای کاربری پژوهشهایی هستند که نظریهها ،قانونمندیها ،اصول و فنونی که در پژوهش-
های پایه تدوین میشوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار میگیرد .روش پژوهش استقرایی است ونتایج حاصل از بررسی
برروی نمونههای آماری به کل جامعه تعمیم داده شده است .در انتها این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .این
پژوهشها برای کسب اطال ع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست.
(حافظ نیا )1433 ،بنابر این فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش به شرح ذیل می باشد :
فرضیه اصلی :بین روشهای تامین مالی و رفتار سرمایه گذار رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 -1استفاده از روش انتشار سهام عادی بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیدار دارد.
 -2استفاده از روش سود انباشته بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیدار دارد.
 -4استفاده از روش در یافت وام بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیدار دارد.
 -3استفاده از روش فروش دارایی بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیدار دارد.
 -1ویژگی فردی سرمایه گذار بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیدار دارد.
 -1تجربه سرمایه گذار بر رفتار او در بورس اوراق بهادار تاثیر معنیدار دارد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری در این پژوهش ،شامل سهامداران و سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است .البته در این پژوهش افراد زیر
 13سال به شمار نمیآیند زیرا سرمایه گذاری این افراد معموالً توسط شخص ثالثی انجام میگیرد .روش نمونه گیری در این پژوهش
فرمول کوکران می باشد .از آنجا که جامعه آماری نامحدود بوده ،برای به دست آوردن حجم نمونه از این فرمول استفاده گردید.

که در آن:
 =nحجم نمونه
 =Nحجم جمعیت آماری
 =zدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
 =pنسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثال جمعیت مردان)
) q=(1-pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثال جمعیت زنان)
 =dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

مدل آزمون فرضیه
تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش با استفاده از روشهای آماری شامل آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ،آمار توصیفی،
تجزیه و تحلیل همبستگی و آزمون دو جملهای برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش انجام گرفته است .روش آلفای کرونباخ در
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شرایطی که نمرات سواالت نه تنها برای گرینههای دو ارزشی صفر و یک ،بلكه برای گزینههای چند ارزشی (مانند طیف پنج گزینهای
لیكرت) نیز به کار میرود (مومنی ،قیومی.)1473 ،
آزمون دو جملهای که گاهی آزمون نسبت نامیده میشود ،زمانی به کار میرود که میخواهیم نسبت خاصی را در جامعه بررسی
کنیم .از این آزمون ،برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر در پدیدهای معین نیز استفاده میشود .معموالً در طراحی فرضیههای
این آزمون  H0بیانگر عدم تاثیر متغیر و  H1بیانگر تاثیر متغیر است (مومنی ،قیومی.)1473 ،

یافته های تحقیق
در نگاره ( )1درصد فراوانی ویژگیهای فردی سرمایه گذاران و تجربه سرمایه گذاری آنها را در بورس اوراق بهادار نشان میدهد.
نگاره ( )6درصد فراوانی ویژگی های فردی سرمایه گذاران و تجربه سرمایه گذاری آنها در بورس اوراق بهادار

درصد فراوانی

ویژگیهای فردی
زن

24

مرد

99

13-41

31

41-31

37

31-11

11

 11به باال

1

دیپلم و پایینتر

21

فوق دیپلم

4

لیسانس

19

فوق لیسانس

13

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه فعالیت

دکتری

2

کمتر از  1سال

13

 1-11سال

13

بیشتر از  11سال

23

نگاره ( )1از میان  111پرسشنامه بررسی شده ،بیشترین سرمایه گذاران بورس مرد بودهاند و بیشترین سن آنها در فاصله -31
 41سال قرار دارد .همچنین بیشترین تحصیالت ،لیسانس و بیشترین سابقه فعالیت آنها کمتر از  1سال میباشد .در نگاره ( )2نتایج
آمار توصیفی ارائه شده است.
نگاره ( : )2آمار توصیفی پرسشنامه
شماره

چولگی

کشیدگی

1/71

-1/34

1/2

4

1/49

-2/17

1/13

1

-1/91

3/11

1

7

1/71

4

7

4

7

4

7

1

7

1

7

میانگین

میانه

نما

1

1/9

9

9

1/73

2

1/1

9

9

1/19

4

9/13

9

9

1/2

1/33

3

9/13

9

9

1/21

1/39

-1/13

1

1/33

9

9

1/2

1/33

-1/31

3/2

1

1/3

9

9

1/19

1/43

-1/2

4/31

9

9/12

9

9

1/11

2/31

-1/11

3/31

3

1/13

9

9

1/14

2/19

-1/49

1/31

سوال

31

انحراف

ضریب

ضریب

معیار

واریانس

کمینه

بیشینه
7
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شماره

انحراف

ضریب

ضریب

چولگی

کشیدگی

1/19

-1/91

1/49

4

-1/13

3/91

1

7

1/97

4

7

-1/13

1

7

1

7
7

میانگین

میانه

نما

7

1/13

9

9

1/27

11

1/12

9

9

1/23

1/13

11

1/13

9

9

1/43

1/3

-1/11

12

3/4

4

4

2/23

1/13

1/13

14

1/12

9

9

1/11

1/43

-2/19

1/74

13

1/11

9

9

1/34

2/11

-1/39

4/7

1

11

1/11

9

9

1/41

1/32

-1/11

4/11

1

7

11

1/43

9

9

1/39

2/13

-1/22

1/17

1

7

19

1/13

9

9

1/23

1/13

-1/71

1/17

4

7

13

9/3

9

9

1/19

1/49

-1/19

2/91

4

7

17

9/12

9

9

1/11

2/3

-1/17

3/31

1

7

21

1/13

9

9

1/37

2/2

-1/2

2/31

1

7

21

1/7

9

9

1/91

4/1

-1/39

1/11

1

7

22

1/31

9

9

1/13

2/33

-1/91

1/13

1

7

24

1/13

1

9

1/77

4/71

-1/34

-1/17

1

7

23

1/32

9

9

1/33

2/2

-1/13

1/21

1

7

سوال

معیار

واریانس

کمینه

بیشینه
7

در نگاره ( ) 2مقدار ضریب چولگی و ضریب کشیدگی حاکی از آن است که این دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند .مقدار
میانگین ،میانه و نما نشان میدهد که اکثر پاسخهای سواالت پرسشنامه پاسخ موافقم با امتیاز  9بوده است .البته در سوال  12این
پاسخ بیشتر پاسخ مخالفم با امتیاز  4بوده است .این سوال حالت مثبتش تاثیر در رفتار سرمایه گذار دارد و عمداً به صورت منفی
آورده شده که دقت شخص پاسخ دهنده کنترل شود .بنابراین این سوال به عنوان یک سوال کنترلی در پرسشنامه آورده شده است.
از آنجایی که اکثر پاسخ دهندگان گزینه مخالفم را برای پاسخ انتخاب نمودهاند میتوان نتیجه گرفت که از دقت باالیی برای پاسخ
گویی برخوردار بودهاند.
 در بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داده شد که روش انتشار س هام بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار موثر
است ،بنابراین فرضیه اول پذیرفته میگردد.
 در بررسی فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که روش سود انباشته بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
موثر است .بدین ترتیب فرضیه دوم نیز پذیرفته میگردد.
 در بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داده شد که روش دریافت وام بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار موثر
است .بدین ترتیب فرضیه سوم نیز پذیرفته میگردد.
 در بررسی فرضیه چهارم پژوهش مشخص گردید که روش فروش دارایی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار موثر
است .بدین ترتیب فرضیه چهارم نیز پذیرفته میگردد.
 در بررسی فرضیه پنجم نشان دادیم که ویژگی های فردی سرمایه گذار به جز جنسیت بر رفتار سرمایه گذاران در بورس
اوراق بهادار موثر است .بنابراین چون دو ویژگی دیگر سرمایه گذار که شامل سطح تحصیالت و سن میباشد بر رفتار وی
در بورس اوراق بهادار موثر است ،فرضیه پنجم نیز پذیرفته میگردد.
 در بررسی فرضیه ششم پژوهش نشان داده شد که تجربه سرمایه گذار بر رفتار وی در بورس اوراق بهادار موثر است .بنابراین
فرضیه ششم نیز پذیرفته میگردد.
نتایج فرضیهها در نگاره ( )4نشان داده شدهاند.
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نگاره ( : )9نتایج فرضیهها
فرضیه

شرح فرضیه

نتیجه

اول

استفاده از روش انتشار سهام عادی بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق
بهادار تاثیر معنیدار دارد.

پذیرفته میگردد

دوم

استفاده از روش سود انباشته بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
معنیدار دارد.

پذیرفته میگردد

سوم

استفاده از روش دریافت وام بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
معنیدار دارد.

پذیرفته میگردد

چهارم

استفاده از روش فروش دارایی بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
معنیدار دارد.

پذیرفته میگردد

پنجم

ویژگی فردی سرمایه گذار بر رفتار او در بورس اوراق بهادار معنیدار دارد.

پذیرفته میگردد

ششم

تجربه سرمایه گذار بر رفتار او در بورس اوراق بهادار معنیدار دارد.

پذیرفته میگردد

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر برای بررسی تاثیر روشهای تامین مالی و ویژگیهای فردی و تجربه سرمایه گذار از پرسشنامه استفاده گردید.
بدین ترتیب  111پرسشنامه میان اعضای کارگزاران بورس و تاالر بورس توزیع گردید .لذا در بررسی آمار توصیفی ویژگیهای فردی
و تجربه سرمایه گذار نشان داده شد که  24درصد از سرمایه گذاران زن و  99درصد مرد بودهاند.در بررسی سن سرمایه گذاران31 ،
درصد از سرمایه گذاران در بازه سنی  13-41سال قرار دارند 37 .درصد در بازه سنی  41-31سال 11 ،درصد در بازه سنی 31-11
سال قرار دارند و در پژوهش انجام شده هیچ سرمایه گذار باالی  11سال وجود نداشت .همچنین در بررسی میزان تحصیالت سرمایه
گذاران 21 ،درصد از آنها دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر 4 ،درصد تحصیالت فوق دیپلم 19 ،درصد تحصیالت لیسانس 13 ،درصد
تحصیالت فوق لیسانس و  2درصد دارای تحصیالت دکتری میباشند .در خصوص تجربه و سابقه فعالیت سرمایه گذاران 13 ،درصد
کمتر از  1سال 13 ،درصد  1-11سال و  23درصد بیشتر از  11سال سابقه فعالیت در بورس اوراق بهادار را دارند .بنابراین بیشتر
سرمایه گذاران مرد بودهاند و بیشترین بازه سنی آنها در  41-31سال قرار دارد .همچنین بیشترین تحصیالت ،لیسانس و بیشترین
سابقه فعالیت آنها کمتر از  1سال میباشد.
در آمار توصیفی پرسشنامه مقد ار ضریب چولگی و ضریب کشیدگی حاکی از آن است که این دادهها از توزیع نرمال پیروی
میکنند .مقدار میانگین ،میانه و نما نشان میدهد که اکثر پاسخهای سواالت پرسشنامه پاسخ موافقم با امتیاز  9بوده است .البته در
سوال  12این پاسخ بیشتر پاسخ مخالفم با امتیاز  4بوده ا ست .این سوال حالت مثبتش تاثیر در رفتار سرمایه گذار دارد و عمداً به
صورت منفی آورده شده که دقت شخص پاسخ دهنده کنترل شود .بنابراین این سوال به عنوان یک سوال کنترلی در پرسشنامه
آورده شده است .از آنجایی که اکثر پاسخ دهندگان گزینه مخالفم را برای پاسخ انتخاب نمودهاند میتوان نتیجه گرفت که از دقت
باالیی برای پاسخ گویی برخوردار بودهاند.
نمودار هیستوگرام نشان میدهد که برای تمامی سواالت به جز سوال  ،12پاسخ موافقم با امتیاز  ،9دارای بیشترین فراوانی
میباشد .در سوال  ،12پاسخ مخالفم با امتیاز  4دارای بیشترین فراوانی است .نتایج محاسبات ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن
نشان داد که همبستگی میان سواالت پرسشنامه پایین بوده است .نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد از آنجایی که  sigهر شش
سوال کمتر از  1درصد است ،فرض برابری نسبت موفقیت برای هر شش سوال با  1/11رد میشود .همچنین با توجه به این که
نسبت مشاهده شده برای هر شش سوال کمتر از  1/11است ،فرضیه اول پژوهش پذیرفته میشود .یعنی روش انتشار سهام بر رفتار
سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار موثر است .نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد از آنجایی که  sigهر چهار سوال کمتر از 1
درصد است ،فرض برابری نسبت موفقیت برای هر چهار سوال با  1/11پذیرفته نمیشود .همچنین نسبت مشاهده شده برای سواالت
 11 ،11و  14کمتر از  1/11است ،بنابراین این سواالت فرضیه دوم را مورد پذیرش قرار میدهند .سوال  12بعنوان متغیر کنترلی
در پرسشنامه آورده شده و تاثیر منفی بر رفتار سرمایه گذار دارد .بنابراین منفی بودن این رابطه و بیشتر بودن تعداد سواالت با
پاسخهای کامال مخالف و مخالف پاسخ درست برای اثبات فرضیه پژوهش میباشد .بنابراین طبق این سوال هم فرضیه دوم پذیرفته
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میگردد .یعنی روش سود انباشته بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار موثر است .نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد از
آنجایی که  sigهر سه سوال کمتر از  1درصد است ،فرض برابری نسبت موفقیت برای هر شش سوال با  1/11پذیفته نمیشود.
همچنین با توجه به این که نسبت مشاهده شده برای هر شش سوال کمتر از  1/11است ،فرضیه سوم پژوهش پذیرفته میشود.
یعنی روش دریافت وام بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار موثر است .نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد از آنجایی که
 sigهر چهار سوال کمتر از  1درصد است ،فرض برابری نسبت موفقیت برای هر چهار سوال با  1/11پذیرفته نمیشود .با توجه به
این که نسبت مشاهده شده برای هر چهار سوال کمتر از  1/11است ،فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته میشود .یعنی روش فروش
دارایی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار موثر است .نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد از آنجایی که  sigسواالت ،21
 22و  23کمتر از  1درصد است ،فرض برابری نسبت موفقیت برای این سواالت با  1/11پذیرفته نمیشود ،ولی چون  sigسوال 24
بیشتر از  1درصد است فرض برابری نسبت موفقیت برای سوال  24با  1/11رد نمیشود .با توجه به این که نسبت مشاهده شده
برای هر سواالت  22 ،21و  23کمتر از  1/11است ،فرضیه پنجم پژوهش با این سواالت پذیرفته میشود .اما در مورد سوال ،24
این نسبت بیشتر از  1/11است و فرضیه پنجم پذیرفته نمیشود .یعنی جنسیت فرد سرمایه گذار بر رفتار او تاثیر گذار نمیباشد.
ولی در مجموع چهار سوال ،به دلیل آن که سه سوال آن فرضیه پنجم را تایید نمودهاند میتوان نتیجه گرفت که ویژگی فردی
سرمایه گذار (به جز جنسیت) بر رفتار او در بورس اوراق بهادار موثر است.
نتایج آزمون فرضیه ششم نشان داد از آنجایی که  sigهر سه سوال کمتر از  1درصد است ،فرض برابری نسبت موفقیت برای
هر سه سوال با  1/11پذیرفته نمیشود .با توجه به این که نسبت مشاهده شده برای هر سه سوال کمتر از  1/11است ،فرضیه ششم
پایان نامه پذیرفته می شود .یعنی تجربه سرمایه گذار بر رفتار او در بورس اوراق بهادار موثر است.
مطابق با نتایج فرضیهها تمامی روش های تامین مالی بر رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار موثر هستند .همچنین
ویژگی های فردی و تجریه سرمایه گذار نیز بر رفتار وی موثر هستند .اما نتایج نشان داد که جنسیت فرد سرمایه گذار بر رفتار او
تاثیری ندارد.
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پرسشنامه
اساس رشد و پیشرفت موسسات و شرکت ها بستگی به توانایی شرکت ها در تشخیص و تعیین منابع مالی بالقوه می باشد.
استفاده از شیوه های صحیح و متنوع تامین مالی برای اجرای پروژه های سود آور می تواند در مسیر رشد شرکت و همچنین افزایش
ثروت سهامداران که مهم ترین هدف موسسات و شرکت ها می باشد نقش اساسی داشته باشد تا آنها بتوانند همچنان با قدرت
فراوان در چرخه اقتصادی باقی بمانند ،این هدف یكی از مهم ترین اهداف مدیران مالی می باشد .پرسشنامه حاضر به بررسی نقش
روش های تامین مالی در بهبود رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تنظیم شده است .خواهشمند است
به سواالت با دقت پاسخ داده شود .پیشاپیش از همكاری سازنده شما  ،تشكر و قدر دانی می گردد .
اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید.
41-31
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13-41

سن :
میزان تحصیالت :

دیپلم و پایینتر

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

سابقه فعالیت :

کمتر از  1سال

 1-11سال

بیشتر از  11سال

جنسیت :

زن

دکتری

مرد

ایمیل برای اطالع از نتایج تحقق( اختیاری)
ردیف

سواالت پرسشنامه

1

یک موضوع مهم در انتخاب شیوه تامین مالی ،شرایط
بازارهای مالی می باشد.

2

تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی سازمان بر رفتار
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار موثر است.

4

نوسانات قیمت سهام منتشر شده در بورس بر رفتار
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار موثر است.

3

نوسانات بازده سهام بر رفتار سرمایه گذاری در بورس
اوراق بهادار موثر است.

1

پیش بینی تقسیم سود سهام بر رفتار سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار موثر است.

1

پیش بینی درماندگی مالی بر رفتار سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار موثر است.

9

میزان بهره بانكی بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق
بهادار موثر است.

3

نسبت بدهی بانكی سازمان بر رفتار سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد.

7

استفاده از خدمات و تسهیالت بانک ها برای تامین مالی
سازمان بر رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
موثر است

11

استفاده از روش سود انباشته برای تامین مالی سازمان بر
رفتار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار موثر است.

ردیف

سواالت پرسشنامه

11

میزان سرمایه و نقدینگی سازمان بر رفتار سرمایه گذاری
در بورس اوراق بهادار موثر است.

خیلی

مخالفم

مخالفم

خیلی
مخالفم

12

نظری

موافقم

ندارم

مخالفم

نظری
ندارم

خیلی
موافقم

موافقم

خیلی
موافقم

سال دوم -شماره دو(پیاپی-)4 :فروردین 6931

12

کیفیت گزارشگری مالی سازمان تاثیر چندانی بر
تصمیمهای سرمایه گذاران نداشته و بیارزشاند.

14

کاهش هزینه های تأمین مالی و عدم استقراض از
مؤسسات اعتباری بر رفتار سرمایه گذاری موثر است.

13

فروش دارایی های مازاد و مستعمل سازمان بر رفتار
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار موثر است.

11

میزان دارایی های سازمان بر رفتار سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار موثر است.

11

فروش دارایی های ثابت عملیاتی سازمان بر رفتار سرمایه
گذاری در بورس اوراق بهادار موثر است.

19

افزایش توان عملیاتی سازمان بر رفتار سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار موثر است.

13

تجربه فرد سرمایه گذار در تصمیم گیری او برای خرید و
فروش سهام در بورس اوراق بهادار موثر است.

17

معیار تصمیم گیری افراد در خرید و فروش یک سهم،
ترکیبی از معیارهای اقتصادی و معیارهای روانشناختی
است.

21

تصمیمگیری سرمایه گذاران همواره یک رویكرد منسجم
و عقالیی نخواهد بود.

21

سن فرد سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار در انتخاب
نوع روش تامین مالی سازمان موثر است.

22

میزان تحصیالت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار در
انتخاب نوع روش تامین مالی سازمان موثر است.

24

نوع جنسیت فرد سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار در
انتخاب نوع روش تامین مالی سازمان موثر است.

23

ویژگی های روانشناختی می تواند بر قصد افراد به سرمایه
گذاری در بازار بورس تأثیر گذار باشد.

21

چگونه نوع روش های تامین مالی سازمان قادر است یک
سرمایه گذار را متقاعد به سرمایه گذاری کند و مكرراً به
بازار سهام برگرداند؟ (سوال باز)
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تاثیرحباب قیمتی وتمایالت زیانگریزی سهامداران بر ارزش غیربنیادی
شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مصطفی محمد علی پورکناری ،6محراب رئیسیان ،2فهیمه

شمسی9

 -1کارشناس ارشد امور مالیاتی .کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 -2پژوهشگر حسابداری،مدیرعامل گروه تخصصی دهكده شكوه.کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 -4پژوهشگر حسابداری.کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

چکیده
هدف اصلی تحقیق تاثیرحباب قیمتی و تمایالت زیان گریزی سهامداران برارزش غیر بنیادی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران هست.تحقیق حاضر از نظرطبقه بندی برمبنای هدف،نوعی تحقیق کاربردی
محسوب می شود.پژوهش حاضربرمبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش وماهیت،تحقیقی همبستگی محسوب
می گردد .انجام تحقیق درچارچوب استدالالت قیاسی-استقرایی است.دراین تحقیق برآوردوتخمین های آماری
مدلها وتاثیرچندگانه کلیه متغیرها با استفاده از نرم افزارهای Eviews5و SPSSصورت می گیرد وروش تخمین
مدلها،ترکیب دادهای مقطعی–سری زمانی (پانل دیتا)می باشد وبرای تاثیر چندگانه کلیه متغیرها برارزش
غیربنیادی ازرگرسیون چندگانه استفاده شدتا تاثیر متغیرهای مستقل برروی وابسته را به طور همزمان نشان
دهد.د.دراین راستا با یک مدل اقتصاد سنجی با استفاده از داده های مقطعی– سری زمانی(پانل) تاثیر حباب
قیمتی،تمایالت زیان گریزی ورفتار عناصر بازار سهام بورس را برارزش غیر بنیادی مانند قیمت بازار،ارزش بنیادی
رادر 41شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دریک دوره4ساله 1471–1474مورد بررسی قرار گیرد و
تاثیرسه متغیرحباب قیمتی ،تمایالت زیان گریزی و رفتار عناصر بازارسهام بورس برارزش غیر بنیادی موردآزمون
قرار گرفته است.نتایج حاکی ازآن است که میزان تاثیر هرسه متغیر توضیحی با ارزش غیر بنیادیی درشرکت های
پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومثبتی دارد ودرمیان متغیرهای توضیحی حباب قیمتی
تاثیر قابل مالحظه ای راداشته است.
کلمات کلیدی:حباب قیمتی ،ارزش غیربنیادی ،قیمت بازار ،تمایالت زیان گریزی ،بورس ،سهام

مقدمه
تصمیم سرمایهگذاری یكی از تصمیمات اساسی از حوزه کسب وکار است که در زمان های مختلف بسیار متغیر بوده است.
سرمایه گذاری شرکت ها به لحاظ نظری به عوامل مختلفی مرتبط است ،اما اهمیت نسبی هر یک از این عوامل کمتر شناخته شده
است .به عنوان مثال ،در سطح کل ،مطالعات تجربی شواهد مختلف و ضد و نقیضی بر نقشی که سود شرکت ها ،نرخ تنزیل و
احساسات در تحریک سرمایه گذاری دارد ،نشان داده اند.در ادبیات مربوط به این حوزه رابطه منفی بین سرمایه گذاری و بازده پس
از آن نشان داده شده است که منجر به این مساله شده که آیا نتایج در معرض ریسک و یا واکنش ترکیبی از کاهش بازدهی سرمایه
گذاری و قیمت گذاری نامناسب سهام قرار خواهد گرفت یا خیر؟ در این تحقیق بر اساس تحقیق انجام شده توسط کوتاری 1و
همكاران ( )2111به بررسی چگونگی ارتباط سرمایه گذاری با تغییرات گذشته وآینده در انواع متغیرهای مالی ،از جمله حباب
قیمتی و تمابالت زیان گریزی پرداخته خواهد شد و بر این استدالل خواهد بود که الگوی کلی نتایج -قبل ،همزمان و پس از سرمایه
Kothari
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گذاری در مورد تصمیمات سرمایه گذاری بسیار مفید خواهد بود .همانطور که تئوری های مختلفی پیش بینی کرده اند که سود و
بازده سهام باید منجر به سرمایه گذاری شود ،اما رفتار سود و بازده سهام متعاقب سرمایه گذاری بستگی به این دارد که آیا تغییر
در نرخ تنزیل ،سود دهی و یا عوامل رفتاری مهم هستندیا خیر؟ ارتباط بین سرمایه گذاری و نوسانات بازار نیز جالب توجه است
چرا که افزایش نوسانات رشد سرمایه گذار ی زیر متوسط را برای یک دوره کوتاه مدت پیش بینی می کند اما این اثرات کوچک
هستند و در زمان کنترل برای سود و بازده سهام بطور واقعی مثبت می شوند.عالوه بر این سرمایه گذاری ارتباط منفی با رشد سود
آتی و بازده بازار دارد .ارتباط با سود آینده آنقدر قوی است که تقریبا به طور کامل رشد سود را معكوس می کند و منجر به سرمایه
گذاری می گردد ،یعنی رشد سود قبل از سرمایه گذاری تا حد زیادی زودگذر است .ارتباط بین سرمایه گذاری و بازده سهام نیز
قابل توجه است ،به خصوص اگر رشد سرمایه گذاری توسط سود های قبلی توضیح داده نشده باشد لذا رشد سرمایه گذاری  ،بر
خالف مدلهای سنتی سرمایه گذاری شرکت ها و شواهد کمی از قابلیت پیش بینی بلند مدت در بازدهی بعد واکنش بازار به اخبار

سرمایه گذاری ،با اخبار بد همزمان است.
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
ننجی ( ) 2111در تحقیقی با عنوان شوک نقدینگی و حباب سهام به این موضوع پرداخته است .این تحقیق در به بررسی اثرات
نقدینگی بازار (سهولت داد و ستد سهام) و سرمایه گذاری نقدینگی (سهولت اعضای بازار برای سرمایه گذاری) بر حباب بازار سهام
می پردازد .در این نشان داده شده است که بازار و شوک نقدینگی احتمال ایجاد حباب در بازار سهام را امكان پذیر می سازندو
نقدینگی بازار بر حباب در بازار سهام تاثیر مثبت دارد و شوک نقدینگی اخطارهای هشدار دهنده برای ایجاد قریب الوقوع حباب
در بازار سهام را نشان می دهد .کوتاری و همكاران( )2111در این تحقیق به بررسی چگونگی ارتباط سرمایه گذاری با تغییرات
گذشته و آینده در انواع متغیرهای اقتصادی کالن ،از جمله سود ،قیمت سهام ،بی ثباتی و نرخ بهره در بین شرکت های آمریكایی
در دوره  1712تا 2111پرداخته شده است .نتایج این تحقیق نشان داده است که سرمایه گذاری باال رشد سود منفی را پیش بینی
می کند و با بازده پایین سهام همراه است هنگامی که داده ها سرمایه گذاری به طور عمومی منتشر می شود .همچنین جهش در
سرمایه گذاری همزمان با اخبار بد نیز وجود دارد .تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان داده است که پس از بحران مالی سال
 2113کاهش سرمایه گذاری با توجه به افت  GDPو سود در پایان سال  2113غیر معمول بوده است.
کوتوف( )2114معتقد بود که در بین شرکتهای آلمانی فعال در روسیه انجام داد ،به این نتیجه رسید که مدیران این شرکتها
در تصمیمات سرمایه گذاری شان دچار خطای شهودی می شوند .در سال های اخیر برای بررسی دقیق تر رفتارهای سرمایه گذاران
در باز ارهای مالی ،رویكرد جدیدی متداول شده است که رویكرد مبتنی بر عامل نام دارد .در این رویكرد ،پژوهشگران برای شبیه
سازی و بررسی خطاهای سرمایه گذاران در تصمیم گیری هایشان از نرم افزارهای پیچیده کامپیوتری(مانند نت لوگو) استفاده می
کنند.
فاماها (  )2111در پژوهش خود با مطرح کردن این فرضیه که آیا رشد قیمت سهام ناشی از سیاست های پولی و مالی دولت
بوده است حباب قیمت را با استفاده از وابستگی دیرش مورد بررسی قرار داد و برای نشان دادن واکنش بازدهی سهم به سیاست
پولی از مدل  VARخود رگرسیون برداری استفاده کرد .بررسی ها نشان داد حباب ایجاد شده از نوع حباب عقالیی میباشد و
سیاستها با تأخیر یک ماه روی بازدهی سهم ایجاد شده و بازدهی سهم بر اساس سیاست پولی یكماه گذشته قابل پیش بینی است.
هدف از تحقیق وکیلی فرد و همكاران( )1472ارزیابی و رتبه بندی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به روش
فرایند تحلیل شبكه ای ) (ANPاست  .جهت ارزیابی و رتبه بندی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از روش فرایند
تحلیل شبكه ای و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است همچنین جهت محاسبه نمره مقایسات زوجی معیارها و خوشه ها و
روابط بین آنها از استاندارد امتیاز دهی ساعتی استفاده شده و بر این مبنا پرشسنامه ای تهیه و برای خبرگان و فعالین بازار سهام
ارسال شد و نمره هر مقایسه زوجی با محاسبه میانگین هندسی نمره های پرسشنامه ها بدست آمد .نتایج این پژوهش نشان می
دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در  31درصد رفتارها و تصمیمات خرید و فروش سهام  ،رفتار توده وار دارند و
در  44درصد مواقع فرایند دقیق و تحلیلی را برای تصمیم خرید و فروش سهام انتخاب کرده و منطقی رفتار می کنند همچنین
حدود  22درصد رفتارهای سرمایه گراران واکنشی و حدود  1درصد تصمیمات خرید و فروش سهام آنها شهودی می باشد بر اساس
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نتایج دیگر این پژوهش عوامل مربوط به بازار سهام و آموزش و فرهنگ بیش از سایر عوامل بر رفتارهای سرمایه گذاران موثر است
.

خانی و همكاران( )1472در پژوهش خود با استفاده از اطالعات مالی  93شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دوره زمانی  1437-1431و با بهره گیری از مدل  CAPMو فاما و فرنچ ( )1774و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی ،نظریه
زمانبندی بازار در قالب تامین مالی ترکیبی و نظریه سرمایه گذاری واقعی در قالب تامین مالی خالص ،آزمون شده است .نتایج
تحقیق بیانگر رابطه مثبت تامین مالی برون سازمانی ،در دو حالت ترکیبی و خالص ،با بازده سهام در مدل  CAPMو رابطه منفی
تامین مالی برون سازمانی در دو مذکور با بازده سهام در مدل فاما و فرنچ می باشد .همچنین رابطه میان خالص تامین مالی و ترکیب
تامین مالی به صورت همزمان ،با بازده سهام معنادار است.
در پژوهش ودیعی و شكوهی زاده ( )1471معیارهای مالی مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار ایران مورد
بررسی قرار گرفته است .به این منظور پانزده معیار مالی که با توجه به تحقیقات پیشین و نظر تحلیلگران و متخصصان بازار سرمایه
میتواند بر تصمیمگیری سرمایه گذاران مؤثر باشد ،مطرح شده است .دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها با وسیله پرسشنامه
از یک نمونه شامل  213سرمایهگذار بورس جمع آوری شده است .این عوامل به طور کلی تحت عنوان گروه معیارهای مالی مورد
بررسی قرار گرفت ضمن اینكه به صورت تک به تک نیز این معیارها بررسی ،و میزان اهمیت آنها نیز از نظر سرمایه گذاران سنجیده
شده است در هر قسمت بنابه نوع داده ها از آزمونهای مناسب آماری مانند تی استیودنت ،کروسكال والیس ،کی دو ،دقیق فیشر،
ویلكاکسون و فریدمن استفاده شد .نتایج آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که معیارهای مالی برای سرمایهگذاران با اهمیت
است .در بررسی مورد به مورد تأثیر پانزده عامل مالی بر تصمیمات سرمایهگذاران مشخص شد ،معیارهایی چون سرعت و قدرت
نقدشوندگی سهام ،روند قیمت سهام و وضع بازار سهام از عوامل معروفی چون سود هر سهم و نسبت قیمت به سود بااهمیتتر بود.
میری فیض و زارع ( )1472در تحقیقی به بررسی حباب قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخته است .ابتدا از طریق آزمونهای تسلسل ،چولگی ،کشیدگی و وابستگی دیرش مشخص گردید که در بورس تهران طی دورة
زمانی  1434تا  1433حباب قیمت رخ داده است .سپس با انجام آزمونهای حباب قیمت ،تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی
مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکتهای بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند .برای
پیشبینی حباب از متغیرهای درونزای شرکتها از قبیل :اندازة شرکت ،ترکیب سهامداری ،نسبت  ، P/Eشفافیت اطالعات و سرعت
نقدشوندگی استفاده گردید .سپس با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری و شبكة عصبی مصنوعی مدلی برای پیشبینی حباب
قیمت طراحی گردید .در برازش مدل از دادههای شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید .آزمون فرضیههای
تحقیق نشان داد بین تمامی متغیرهای مستقل انتخاب شده و حباب قیمت رابطة معنیداری وجود دارد و مدل شبكة عصبی به
دلیل خطای کمتر در پیشبینی به عنوان مدل دقیقتر شناسایی گردید.

اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تاثیر حباب قیمتی و تمایالت زیان گریزی سهامداران بر ارزش غیر بنیادی
اهداف فرعی:
تاثیر حباب قیمتی بر ارزش غیر بنیادی
تاثیر تمایالت زیان گریزی سهامداران بر ارزش غیر بنیادی

فرضیه های تحقیق
فرضیه  :1حباب قیمتی و تمایالت زیان گریزی سهامداران بر ارزش غیر بنیادی شرکتها تاثیر گذار است.
فرضیه  :2بین حباب قیمتی،تمایالت زیان گریزی،رفتار عناصر بازار سهام (بورس)،رفتار سهامداران با ارزش غیر بنیادی شرکتها
رابطه معناداری وجود دارد.
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شکل ( : )6مدل مفهومی تحقیق

مدل تحقیق
با توجه به مطالعه کارهای انجام شده در زمینه حباب قیمتی و تمایالت زیان گریزی سهامداران بر ارزش غیر بنیادی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ساختار مدل طی دوره ( )1471 -1474به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
)CRit= f(Iit, Uit, Pit
که در این مدل متغیر وابسته عبارتست ارزش غیر بنیادی (قیمت بازار ،ارزش بنیادی ،نرخ رشد شرکت)
متغیرهای مستقل:
تمایالت زیان گریزی )(I
حباب قیمتی )(U

رفتار عناصر بازار سهام (بورس) ()P
که در این رابطه ها  tنشان دهنده زمان  i ،بیانگر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و در مدل
اول متغیر وابسته نیز ارزش غیر بنیادی است در مدل دوم متغیر وابسته قیمت بازار ،در مدل سوم متغیر وابسته ارزش بنیادی در
نظر گرفته شده است .و متغیرهای مستقل ارائه شده در تمامی این مدل ها به صورت زیر بیان می گردد
)Ghit=f(Iit, Uit, Pit
-1مدل اول( :ارزش غیربنیادی)
)Chit= f(Iit, Uit, Pit
-2مدل دوم( :قیمت بازار)
)EKit= f(Iit, Uit, Pit
-4مدل سوم( :ارزش بنیادی)

فن تکنیک تحقیق
برای تحلیل داده های آماری ازسه طریق می توان اقدام نمود  -1داده های سری و زمانی  -2داده های مقطعی  -4داده های
تلفیقی از سری زمانی – مقطعی (پانل).در داده های سری و زمانی مقدار یک یا چند متغیر را در طول دوره زمانی مشاهده می
کنیم  ،در داده های مقطعی مقادیر ی ک یا چند متغیر برای واحد اقتصادی در یک زمان مشخص جمع آوری می شود .ولی در داده
های پانل اطالعات مربوط به داده های مقطعی را در طول زمان مشاهده می کنیم و این داده ها دارای دو بعد واحدهای مختلف در
هر مقطع زمانی خاص و دیگری بعد زمان می باشد.

آزمون هاسمن1

برای انتخاب بین روش اثرات ثابت یا تصادفی از آز مون هاسمن به صورت زیر استفاده می شود:
روش اثرات تصادفی کاراتر است:
H0: E(Uit l xit) = 0
H1: E(Uit l xit) ≠ 0

Test
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روش اثرات ثابت کاراتر است:
آماره آزمون هاسمن به صورت زیر می باشد:

̂𝑞 𝐻 = 𝑞̂ [𝑣𝑎𝑟(𝑞̂)]−1
) 𝐸𝐹̂𝛽( 𝑟𝑎𝑣 𝑞̂ = 𝛽̂𝐹𝐸 − 𝛽̂𝑅𝐸 , 𝑣𝑎𝑟(𝑞̂) = 𝑣𝑎𝑟(𝛽̂𝑅𝐸 ) −

)(2

آزمون ریشه واحد پانلآزمونهای ریشه واحد 1به منظورجلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون جعلی و برای برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد
انجام می شوند .است.برای یک مجموعه پانل متوازن ) (yit , i=1,2 , … , N , t=1,2,…,Tکه  iو tبه ترتیب مشخص کننده
واحد مقطعی و زمان هستند  ،ایم ،پسران و شین رگرسیون خطی زیر ر ا به منظور توسعه آزمون ریشه واحد پانل انجام داده اند.
)(3

𝑡𝑖𝜀 𝜃𝑗 ∆ 𝑦𝑖𝑡−𝑗 + 𝑧́𝑖𝑡 𝛾 +

𝑝

∑ 𝑦𝑖𝑡 = 𝑝𝑖 𝑦𝑖𝑡 +

𝑗=1

∑N
𝑖i=1 tρ

)(4
1

1
N

= ̅t

1

2
𝑧𝑖𝑤 ∫√𝑡𝑖𝑇 = ∫ 𝑤𝑖𝑧 𝑑𝑤𝑖𝑧 /
0

0

آماره آزمون  IPSبه صورت زیر خواهد بود.
√N(𝑡̅ − 𝐸(𝑡𝑖𝑇 ; 𝐻0 :𝜌𝑖 =1

)(5
𝜌

)√var(tiT; H0 ∶ ρi =1

= t Ips

𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∆ 𝑦𝑡 = 𝑥 + 𝛾𝑡 + 𝛽𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑟𝑗 ∆ 𝑦𝑡 +
𝑗=1

با این فروض و مقدار ̅𝑡 محاسبه شده برای پانل فرضی tIps ،با استفاده از معادله ( )1قابل محاسبه خواهد بود (دیندا و کوندو،
2
.)197 ،2111

آزمون  Fلیمربرای آزمون معنی دار بودن اثرات گروهی از آماره ی زیر استفاده می شود .این آماره دارای توزیع  Fمی باشد (بالتاجی،1771 ،4
)13

𝑅𝑆𝑆1 −𝑅𝑆𝑆2 /𝑁−1
𝐾𝑅𝑆𝑆2 /𝑁𝑇−𝑁−

=

𝐹()1

رگرسیون چند متغیره
آزمونهای پیش گفته تأثیر متغیر ها را به طور جداگانه بر متغیر وابسته نشان داد وفرضیات را به طور جداگانه بررسی نمود.لیكن
برای تاثیر چندگانه کلیه متغیرها بر ارزش غیربنیادی از رگرسیون چندگانه استفاده شد تا تاثیر متغیرهای مستقل بر روی وابسته
را به طور همزمان نشان دهد.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (پانل) خواهد بود به این ترتیب که داده های آماری را به صورت مقطعی برای
 41شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای  1471 -1474مورد ارزیابی قرار می دهیم.روش انجام
1-Unite

Root Tests
& konodo
3-Baltaje
2-Dendar
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تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع نظری و کاربردی می باشد .اما از لحاظ روش و ماهیت در دسته تحقیقات علی قرار دارد
زیرا به بررسی روابط بین عوامل تحقیق می پردازد .و در این تحقیق برآورد و تخمین های آماری مدلها و تاثیر چندگانه کلیه متغیرها
با استفاده از نرم افزارهای  Eviews5و  SPSSصورت می گیرد و روش تخمین مدلها ،ترکیب دادهای مقطعی – سری زمانی (پانل
دیتا) می باشد و برای تاثیر چندگانه کلیه متغیرها بر ارزش غیربنیادی از رگرسیون چندگانه استفاده شد تا تاثیر متغیرهای مستقل
بر روی وابسته را به طور همزمان نشان دهد.در این تحقیق تاثیرحباب قیمتی و تمایالت زیان گریزی سهامداران بر ارزش غیر بنیادی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای  41شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1471 -1474
است .در این تحقیق کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری طی سال های – 1474
 1471مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته های تحقیق
جدول شماره ( )6رگرسیون چندگانه عوامل موثر بر ارزش غیربنیادی
متغیرهای داخل مدل (عوامل موثر)مدل Enter
Adjusted R Square= .96
R=.98
متغیروابسته  :ارزش غیربنیادی
مدل

B
1/413

Beta

Sig.
1/111

)(constant
حباب قیمتی

1/222

1/419

1/111

تمایالت زیان گریزی

1/213

1/314

1/111

رفتار عناصر بازار سهام بورس

1/179

1/133

1/111

رفتار سهامداران

1/173

1/123

1/111

جدول شماره  1نشان می دهد که مهمترین عامل مؤثر بر ارزش غیر بنیادی ،تمایالت زیان گریزی است زیرا درکنار بقیه عوامل
مهمترین تأثیر مثبت را نشان داد .لیكن حباب قیمتی نیز تأثیر مثبت درجه دوم را ارزش غیربنیادی نشان داد .عامل رفتار عناصر
بازار سهام بورس تأثیر مثبت در جه سوم رفتارسهامداران تأثیر مثبت درجه چهارم را بر ارزش غیر بنیادی داشته اند.
 -1هر چها سازه تحقیق(حباب قیمتی  ،تمایالت زیان گریزی  ،رفتار عناصر بازار سهام بورس ،رفتار سهامداران) مستقیماً بر
ارزش غیر بنیادی تاثیر مثبت دارند.

برآورد مدل اول (ارزش غیر بنیادی)
جدول ( )2نتایج حاصل از برآورد مدل (متغیر وابسته :ارزش غیر بنیادی) به روش اثرات ثابت
ضریب

آماره t

C

**

2/14

LI

**

LP

*

متغیر

LU
 :Cعرض از مبدأ
* :معناداری در سطح %1
** :معناداری در سطح %1

11

2/12

1/21

3/72

احتمال مربوطه
1/13
1/111

1/11

2/11

1/11

*1/19

4/11

1/113

آماره های مهم
F= 1/93
R2 =1/91
D.W =1/71
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تجزیه و تحلیل نتایج مدل اول (متغیر وابسته :ارزش غیر بنیادی)
چنانچه مالحظه می شود ،متغیر فقر نسبی به همراه عرض ازمبدأ مدل در سطح  1درصد معنی دار بوده و متغیرهای حباب
قیمتی و تمایالت زیان گریزی در سطح  1درصد و با اطمینان باالی  77درصد معنی دار هستند .معنی داری کل مدل با توجه به
آماره  Fبه دست آمده و احتمال مربوط به آن ( )1/12در سطح  1درصد مورد تائید قرار می گیرد .آماره ضریب تعیین بیان می کند
که  91درصد تغییرات مذکور توسط ( رفتار عناصر بازار سهام (بورس) ،حباب قیمت و تمایالت زیان گریزی ) توضیح داده می شود
که بیانگر قدرت برازش نسبتاً باالی مدل است .با توجه به اینكه متغیرها کامالً معنی دار بوده و عالمت آنها مورد انتظار نظری می
باشد ،پس مشكل همخطی در مدل وجود ندارد .آماره مربوط به دوربین واتسون نیز عدم وجود خود همبستگی را مورد تایید قرار
می دهد.
*حباب قیمت با وقوع ارزش غیر بنیادی رابطه معنی دار و مثبتی دارد.
با توجه به ضرایب متغیرها ،یک افزایش یک درصدی در متغیرهای تمایالت زیان گریزی ،رفتار عناصر بازارسهام بورس و حباب
قیمت ،به ترتیب منجر به افزایش  1/11 ، 1/21و  1/19درصدی در ارزش غیر بنیادی می شوند .بنابراین ،می توان گفت یكی از
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش غیر بنیادی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران حباب قیمتی است ،به
طوری که در بین سه متغیر توضیحی الگو بیشترین سهم را در تبیین تغییرات ونوسانات ارزش غیربنیادی داشته است.
بنابراین فرضیه دوم طبق نتایج محاسبات تحقیق رد می گردد و تمایالت زیان گریزی با ارزش غیر بنیادی رابطه مثبت دارد.
عالمت مثبت ضرایب مربوط به متغیرهای رفتار عناصر بازار سهام بورس و تمایالت زیان گریزی نیز موردانتظار می باشد ،چرا که
طبق مبانی نظری ،ارتباط مثبتی میان رفتار عناصر بازار سهام بورس  ،تمایالت زیان گریزی و ارزش بنیادی وجود دارد .این یافته
ه ا هماهنگ با نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه می باشند.

برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل دوم (قیمت بازار)
جدول ( )2نتایج از برآورد مدل (متغیر وابسته :قیمت بازار) به روش اثرات ثابت
ضریب

آماره t

احتمال مربوطه

آماره های مهم

C

**2/13

2/12

1/13

LI

**1/12

2/11

1/11

F=4/47

LP

*1/11

4/11

1/111

LU

**1/22

1/77

1/11

D.W =1/73

متغیر

R2 =1/11

 :Cعرض از مبدأ
* :معناداری در سطح %1
** :معناداری در سطح %1

چنانچه مالحظه می شود متغیر فقر نسبی در سطح  1درصد و با اطمینان باالی  77درصد معنی دار بوده و متغیرهای حباب
قیمتی و تمایالت زیان گریزی در سطح  1درصد معنی دار هستند .معنی داری کل مدل با توجه به آماره  Fبدست آمده و احتمال
مربوط به آن ( )1/11در سطح  1درصد مورد تایید قرار می گیرد .آماره ضریب تعیین بیان می کند که  11درصد تغییرات ارزش
غیر بنیادی مربوط به قیمت بازار توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود که بیانگر قدرت برازش خوب مدل است .با توجه
به اینكه متغیرها کامالً معنی دار بوده و عالمت آنها مورد انتظار نظری می باشد ،پس مشكل همخطی در مدل وجود ندارد .آماره
مربوط به دوربین واتسون نیز عدم وجود خود همبستگی را مورد تایید قرار می دهد.
با توجه به ضرایب متغیرها ،یک افزایش یک درصدی در متغیرهای تمالت زیان گریزی ،رفتار عناصر بازار سهام بورس و حباب
قیمتی ،به ترتیب منجر به افزایش  1/11 ،1/12و  1/22درصدی در ارزش غیر بنیادی (قیمت بازار) می شوند .در این مدل این گونه
بیان می شود که حباب قیمتی بیشترین تاثیر بر قیمت بازار داشته است.
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برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل سوم (متغیروابسته:ارزش بنیادی)
جدول ( ،)9نتایج حاصل از برآورد مدل (متغیر وابسته :ارزش بنیادی) به روش اثرات ثابت
متغیر

ضریب

آماره t

احتمال مربوطه

C

2/41

1/91

1/31

LI

**

LP

1/43

2/33

1/12

***1/39

1/31

1/11

***1/17

1/99

1/13

LU
 :Cعرض از مبدأ
** :معناداری در سطح %1
*** :معناداری در سطح %11

آماره های مهم
F= 1/44
R2 =1/91
D.W =2/13

چنانچه مالحظه می شود ،متغیر تمایالت زیان گریزی در سطح  1درصد و متغیرهای حباب قیمتی و رفتار عناصر بازار سهام
بورس در سطح  11درصد معنی دار هستند .معنی داری کل مدل با توجه به آماره  Fبدست آمده و احتمال مربوط به آن ()1/11
در سطح  1درصد مورد تایید قرار می گیرد .آماره ضریب تعیین بیان می کند که  91درصد تغییرات ارزش غیر بنیادی مربوط به
ارزش بنیادی توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود که بیانگر قدرت برازش نسبتاً باالی مدل است .با توجه به اینكه متغیرها
کامالً معنی دار بوده و عالمت آنها موردانتظا ر نظری می باشد ،پس مشكل همخطی در مدل وجود ندارد .آماره مربوط به دوربین
واتسون نیز عدم وجود خود همبستگی را مورد تایید قرار می دهد .در میان سه متغیر مستقل اثرگذار بر ارزش بنیادی ،به ترتیب
رفتار عناصر بازار سهام بورس،تمایالت زیان گریزی و حباب قیمتی بیشترین تاثیر را داشته هست که در بیان علت تاثیرگذاری کمتر
حباب قیمتی نسبت به سایر متغیرها مستقل ،علیرغم اینكه حباب قیمتی مهمترین عامل وقوع قیمت بازار طبق نتایج سایر مدلها

برآورد گردیده است.
نتیجه گیری
با توجه به فرضیات«:شاخص رفتار عناصر بازار سهام بورس با تمامی متغیرهای وابسته رابطه معنی دار و مثبت دارد» و «حباب
قیمتی با ارزش غیربنیادی رابطه معنی دار و مثبتی دارد» و همچنین «حباب قیمتی با قیمت بازار رابطه معنی دار و مثبتی دارد»
متغیر توضیحی حباب قیمتی در سطح یک درصد و با اطمینان باالی  77درصد معنی دار هستند .می توان گفت یكی از مهمترین
عوامل تاثیرگذار بر ارزش غی بنیادی و قیمت بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حباب قیمتی است .که
این نتیجه همخوانی دارد با نتایج مطالعات زارع ( ) 1471مدلی برای پیش بینی حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران که به
بررسی حباب قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران پرداخته است و در بورس تهران در طی دوره زمانی
 1433-1434حباب قیمت رخ داده است بطوری که در بین سه متغیر توضیحی الگو بیشترین سهم را در تبیین تغییرات و نوسانات
ارزش غیربنیادی داشته است.در ضمن عالمت مثبت ضرایب مربوط به متغیرهای رفتار عناصر بازار سهام بورس و تمایالت زیان
گریزی نیز مورد انتظار می باشد ،چرا که طبق مبانی نظری ،ارتباط مثبتی میان حباب قیمتی ،تمایالت گریزی و ارزش غیربنیادی
وجود دارد .این یافته ها هماهنگ با نتایج مطالعات توسط کوتاری و همكاران ( )2111که به بررسی چگونگی ارتباط سرمایه گذاری
با تغییرات گذشته وآینده در انواع متغیرهای مالی ،از جمله حباب قیمتی و تمابالت زیان گریزی پرداخته خواهد شد و بر این
استدالل خواهد بود که الگوی کلی نتایج -قبل ،همزمان و پس از سرمایه گذاری در مورد تصمیمات سرمایه گذاری بسیار مفید
خواهد بود صورت گرفته در این زمینه می باشند.

منابع
.1فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره  ،7بهار  ، 37سال سوم ،بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران ،نویسنده علی
صالح آبادی ،هادی دلیریان .
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.2اصغر سلطانی( ،)1431بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره  1491تا  ، 33پایان نامه دکتری
مدیریت بازرگانی.
.4دلنسینگ  ،کوین( ،) 2113حباب یک سهم چیست؟ و چگونگی شكل گیری حبابها در بازار سهام ،ترجمه محمد امین صادق
زاده  ،سایت بورس کاال.
.3روش بالو و آن ماری ( ،)1491روانشناسی اجتماعی ،مترجم  :سید محمد دادگران ،انتشارات مروارید ،چاپ دوم.
.1لیال ترکی و محمد واعظ( ،) 1439حباب قیمتها و بازار سرمایه ایران ،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ،جلد ،41شماره ،4
صفحه  219الی .171
. 1محمد نوفرستی ،ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی موسسه خدمات فرهنگی رسا ،چاپ اول.1493 ،
.9وکیلی فرد حمیدرضا ،فروغ نژاد حیدر ،خوشنود مهدی .ارزیابی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش
فرایند تحلیل شبكه ای ،مجله مدیریت دارایی و تامین مالی ،شمار ،2صفحه .43-17
 .3خانی عبداهلل ،افشاری حمیده ،حسینی میرهادی .آزمون تصمیمات تامین مالی ،زمانبندی بازار و سرمایه گذاری واقعی در
بورس اوراق بهادار تهران ،مجله مدیریت دارایی و تامین مالی ،شماره ،1صفحه .122-117
.7ودیعی محمد حسین ،شكوهی زاده محمود ،1471 ،ب ررسی معیارهای مالی مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس
اوراق بهادار ،مجله دانش حسابداری ،مقاله  ،3دوره  ،4شماره  ،3صفحه .191-111
.11الح شمس میرفیض ،عظیم زارع ،1472 ،بررسی عوامل تأثیرگذار در بروز حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه
بورس اوراق بهادار ،سال  ،1شماره  ،21ص .71
.11زارع ،قاسم ، 1471،مدلی برای پیش بینی حباب قیمت دربورس اوراق بهادار تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران شمال.
12.Nneji, O., (2015),Liquidity shocks and stock bubbles, Journal of International Financial Markets,
Institutions and Money, http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2014.12.010
13.Kotof D.(2013)“Behavioral Biases and Corporate Decision Making on Investing Abroad”,MPRA, No
49858 , 1-11.
14.Kothari S.P., Jonathan L.,Jerold B. W.(2015), The behavior of aggregate corporate investment.
15.Himmelberg، Charles، Christopher، Mayer، Todd، Sinai. (2005). Assessing High House Prices:
Bubbles، Fundamentals and Misperceptions. Journal of Economic Perspectives ، American Economic
Association، vol. 19(4)، pages 67-92.
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شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزه خرید آنالین در مصرفکنندگان
با استفاده از روش تاپسیس
فریدون امیدی ،6زهره
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چکیده
در دنیای حاضر همه ی انسان ها با اهداف گوناگونی از شبكه اینترنت بهره می برند.خرید اینترنتی یكی از امكاناتی
است که به زندگی روزمره انسان در عصر اینترنت سرعت میبخشد.در هر بار خرید آنالین عواملی بر رفتار خریدار
تاثیر گذار می باشد  .این پژوش براساس هدف از نوع کاربردی می باشد و براساس نحوه جمع آوری داده ها
توصیفی می باشد.در این تحقیق تالش شده است عوامل موثر بر خرید انالین شناسایی شود که با توجه به مطالعات
پیشین  14مورد شناسایی شود و با کمک تكنیک تاپسیس و  1شاخص این عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
که خروجی الگوریتم نشان میدهد که عواملی همچون صرفه جویی در هزینه (  ) A1با ضریب تاثیر  ، 1/727راحتی
(  ) A2با ضریب تاثیر  1/333و ریسک های خرید با ضریب تاثیر  1/117به عنوان موثر ترین عوامل بر انگیزه
خریدار شناسایی شده است.
واژگان کلیدی :شبكه اینترنت ،خرید انالین ،رفتار خرید از تكنیک تاپسیس ،انگیزه خریدار

-6مقدمه
درعصر حاضرتوجه به نیازهای مشتریان و برآورده نمودن خواسته های آنها  ،یكی ازحقایق غیر قابل انكار دنیای تجارت در رقابت
امروز است ؛ لذا شرکت ها برای کسب سود و افزایش درآمد  ،ناگریز به درک صحیح ازرفتار مصرف کنندگان وعوامل تاثیرگذار به
رفتار خرید آنها هستند  .با تغییر فلسفه بازاریابی  ،از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و بعد از آن گرایش بازاریابی  ،مصرف
کنندگان و رفتار آن ها اهمیت خاصی برخوردار شدند  .شناخت چگونگی و چرایی خریدافراد  ،عالقه روز افزونی برای مطالعه ی
سبک ها ی تصمیم گیری مصرف کننده در پژوهشگران بوجود آورده است (کوِئن  .)2112 ،اخیرا محققان بازاریابی رفتار آنی را
درفرآیندرفتار خرید مصرف کننده بسیارقدرتمند واثربخش معرفی کرده اند( مولر ، 2113هاسمن  . ) 2111خرید آنی به پدیده
های کامال شناخته شده د ر بسیاری کشورها تبدیل شده و امروزه خرید مخصوالت جدید بیشترتابع خرید آنی است  ،تا خرید با
برنامه ریزی قبلی که منجر به اهمیت خرید آنی فعالیت های بازاریابی شده است ( لی  . ) 2113 ،بنابراین  ،امروزه توجه به خرید
آنالین و عوامل موثر براین خرید می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد  .امروزه خرید تصادفی تبدیل به یكی از مفاهیم حیاتی
در بازار شده است وبه صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف کننده گان نمایان می گردد  .خرده فروشان کامال از قدرت خرید
تصادفی در توسعه درآمدخودمطلع می باشند  ،لذا به دنبال استراتژی هایی همچون طراحی مطلوب فروشگاه  ،نمایش های ویژه
محصول  ،طرح های بسته بندی و ترخیصات فروش به منظور ایجاد حس مثبت در مشتریان هستند تا میزان خریدهای تصادفی را
افزایش دهند  ( .میلنر  . ) 2112 ،دالیل بسیاری از قبیل کاهش هزینه حمل و نقل  ،انبارداری و هزینه های مربوط به کارمندان و
مكان مورد نیاز برای فروش  ،شرکت ها و فروشندگان را به سمت فروش اینترنتی سوق می دهد  .از طرفی دیگر صرفه جویی درزمان
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و هزینه های ناشی از رفت و آمد و همچنین کاهش قیمت های کاالهای خریداری شده از طریق اینترنت  ،خریداران را به سمت
انجام این رویه پیش می برد  .با افزایش اهمیت این موضوع  ،رقابت میان فروشندگان و شرکت ها برای بدست آوردن این بازار شدت
می گیرد  .در این هنگام بازاریابی جلوه بیشتری می یابد  .برای بدست آوردن این بازار نیاز به شناخت مشتریان و دالیل آنها برای
انجام خرید اینترنتی یا حتی دالیل ممانعت برخی مشتریان در انتخاب فروشگاههای اینترنتی و معیارهای مشتریان در انتخاب
فروشگاههای اینترنتی می باشد ( حسن زاده ،بازاریاب  . ) 1474با توجه به نیاز سازمان های ارائه دهنده ی کاال و خدمات اینترنتی
و توجه کمی که به این بعد شده و از طرفی گسترش روز افزون استفاده از اینترنت و نیاز مشتریان چه عواملی وجود دارد که می
تواند انگیزه خرید انالین را تحت تاثیر قرار دهد؟بنابراین سوال اصلی این تحقیق این است که چه عواملی دارای اهمیت بیشتری در
خرید انالین می باشد؟

-2پیشینه ی تحقیق
مرور ادبیات تحقیق در این رابطه مفهوم خریدهای بی برنامه یا تفننی که سابقه آن به اواخر دهه  1711باز می گردد را برجسته
می سازد  .خرید ناگهانی منبع درآمد مهمی برای خرده فروشی محسوب می شود و 41تا  11درصداز خریدهارا میتوان بعنوان
خریدهای ناگهانی طبقه بندی نمود (هاسمن  . ) 2111،به طور کلی در زمینه عوامل موثردر خرید آنالین تحقیقات داخلی و خارجی
بسیاری صورت گرفته است که بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود  .نتایج پژوهش زارعی و بلوچی (  ) 1473با عنوان شناسایی
واستخراج مولفه های پیشران خرید آنی با استفاده از روش " فراترکیب " نشان داد که بیشتربن میزان تاثیر مربوط به متغیرهای
عوامل روحی وروانی ومزایای محصول است  .تاثیر عوامل بازاریابی  ،شخصیت و موقعیتی برخرید آنی معناداری مورد تایید قرار
نگرفت  .نتایج تحقیق عابدی و همكاران (  ) 1473ذر پژوهشی به عنوان نقش عوامل فردی  ،محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید
آنی نشان داد که مدگر ایی و احساس مثبت  ،بطور مستقیم رفتار خرید آنی را افزایش می دهند  .عوامل محیطی و فردی نیز به
تسهیل خریدهای آنی کمک می کنند  .بر این اساس  ،پیشنهادهایی برای تسهیل افزایش خریدهای آنی ارائه می شود  .حاجعلی (
 ) 2112در پژوهشی باعنوان عوامل موثر بر خرید آنی به این نتیجه رسید که سطح عزت نفس  ،تحریک پذیری  ،محیط خرید ،
تبلیغات و جنسیت اثر قابل توجهی در رفتار خرید آنی برای خرید پارچه دارند  .از طرفی راهنمایی فروشنده  ،تنهایی خرید بر خرید
آنی تاثیر معناداری نداشت ( .سان ) 2111،دراستفاده از روش  Topsisاز روابط ریاضی نیز استفاده شده است که از مقاالت نبول و
همكارانش ووانگ وهمكارانش در سال  ،2119اقتباس گردیده است .لین چانگ در سال 2113از  Topsisفازی برای انتخاب سفارش
و مقدار قیمت گذاری توسط تامین کننده برای وقتی سفارش بیشتر از ظرفیت تولید است استفاده نمودند ،همچنین چن و تسائو
در سال  Topsis ،2113فازی را در راستای ارزیابی فاصلهای برای آنالیز تصمیم گیری استفاده کردهاند .بایوکوکان در سال 2119
با استفاده از  AHPو  TOPSISفازی به تعیین استراتژی و زیر معیارهای انتخاب بهترین شریک برای سازمان و تعیین بهترین
شاخصها و انتخاب بهترین گزینه پرداختند.در سال ونگ و همكارانش در سال  2119از  Topsisفازی برای کمک به آکادمی نیروی
هوایی تایوان در تعیین بهترین روش آموزش نیروی هوای در محیط فازی استفاده کردند.با توجه به نتایج گرا (  ) 2113در پژوهشی
با عنوان تاثیر عوامل محیطی برخرید آنی با استفاده از چارچوب #محراییان #و راسل ؛احساسات مصرف کننده نمی تواند یک عامل
واسطه در فرآیند خرید آنی باشد  .نتایج نشان داد که راهنمایی فروشنده و ازدحام تاثیر قابل توجهی در خرید آنی دارد  .در حالیكه
فشار زمان مورد تایید نیست  .هاسنین (  ) 2111در پژوهشی با عنوان تاثیر نام تجاری بر خرید آنی به این نتیجه رسید که نام
تجاری تاثیر قابل توجهی بر رفتار خرید آنی دارد  .رابطه بررسی شده در این مطالعه سزاوار تحقیقات بیشتر است ؛ به این دلیل که
اطالعات از یک بخش کشور جمع آوری شده است .

-9ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مطالعات پیش صورت گرفته دوام هرکسبوکار انالین به چوب خط مشتریان بستگی دارد  .از این رو تحقیق در زمینه
خرید انالین و برسی انگیزه ی خرید انالین به عنوان یكی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کننده وبرسی میزان اهمیت وتاثیر
عوامل انگی زش به فرایند خرید انالین حائزاهمیت است.در بسیاری از مطالعات پیشین و تحقیقات انجام شده در زمینه خرید انالین
فقط به برسی تاثیر عوامل موجود در خرید انالین صورت گرفته و از روش برای رتبه بندی این عوامل صورت نگرفته  ،از این رو ما
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در این پژوهش قصد داریم با استفاده از تاکتیک های موجود در حوزه تصمیم گیری چند شاخه ای از جمله تاپسیس و پرومتی به
رتبه بندی عوامل موثر برخرید آنالین بپردازیم  .از این رو با توجه به اهمیت و استفاده روز افزون از اینترنت در خرید آنالین ضرورت
دارد که بررسی های دقیق تری روی عواما موثر در خرید آنالین صورت پذیرد .

-4روش تحقیق
پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و براساس جمع آوری داده ها از نوع توصفی-پیمایشی می باشد .به اینصورت که برای
جمع آوری داده های مورد نیاز ابتدا مهم ترین عوامل م وثر بر خرید آنالین از سایر منابع موجود،روش کتابخانه ای ،سایت ها ،
مصاحبه های جداگانه با اساتید دانشگاه و نظرسنجی های اینترنی از مشتریان جمع آوری شده است و بعد از تجزیه و تحلیه
اطالعات جمع آوری شده شش معیارهای اصلی و سیزده عامل مهم و تاثیر گذار بر خرید آنالین شناسایی شده است .که در نهایت
با استفاده از یكی از روش های  TOPSIS ،MCDMعوامل موثر با کمک روش وزن دهی انتروپی شانون رتبه بندی گردیده است.

-5مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مفاهیم ارائه شده  ،پژوهش حال حاضر بر اساس تحقیق تو و همكاران (جدول)1-با عنوان انگیزه های خرید آنالین
که در سال  2119در کشور تایوان صورت گرفته است .در این روش انگیزه های خرید آنالین به دو گروه انگیزه فایده طلبانه و انگیزه
لذت جویانه شناسایی شده است  .که در انگیزه فایده طلبانه فرض براین اساس است که هدف فرد از خرید آنالین نیازهای اولیه است
و درانگیزه لذت جویانه هدف اساسی رفاه خود رامورد توجه قرار می دهد با توجه به تخقیقات انجام شده توسط آقای تو وهمكاران
انگیزه های فایده طلبانه و لذت جویانه هر یک دارای مولفه هایی هستند که بعنوان عوامل موثر در خرید آنالین معرفی شده اند .
جدول شماره(6-مدل تو و همکاران)
صرفه جویی در هزینه
راحتی
تنوع در انتخاب
فراهم بودن اطالعات
فقدان تعامل اجتماعی

انگیزه فایده طلبانه

کاال و خدمات سفارشی
ماجراجویی

خرید آنالین

روابط اجتماعی
آگاهی از روندها
ارزش ها
اختیار و جایگاه

انگیزه لذت
جویانه

از طرفی با توجه تحقیقات پیشین صورت گرفته سایر عواملی که می تواند در خرید آنالین تاثیر داشته باشد شامل ریسک های
خرید وعوامل انسانی است (حسن زاده و پاریاب.)1472،

-1تبیین گزینه های پژوهش
براساس مبانی نظری تعداد تعداد  14آیتم به عنوان گزینه های عوامل موثر درخرید آنالین شناسایی شده است،اکنون با توجه
به تعاریف موجود به تعریفی مختصر از هر یک از این عوامل می پردازیم.

-1-6صرفه جویی در هزینه()A1
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مطابق مطالعه کینی (  ) 1777خرید اینترنتی به این دلیل موجب صرفه جویی در هزینه است که درمخارج هزینه محصول و
هزینه محصول وهزینه جستجو صرفه جویی می کند  .میلر( )2111متذکر می شود که کیفیت مجازی فروشگاه ها آنالین به فروشگاه
ها اجازه می دخد کخ در هزینه های،اجاره،تاسیس و برپایی فروشگاه و دکوراسیون و هزینه پرسنل صرفه جویی کنند.بنابراین مصرف
کنندگان قادرند که محصوالت را با قیمت پایین تری بدست آورند.

-1-2راحتی()A2
مطالعه برک )1779( 2نشان می دهدکه خرید اینترنتی خدمات بدون وقفه ( 23ساعته و 9روز درهفته ) را ارائه می کند که در
آن محدودیت زمانی  ،مكانی وجوی وجود ندارد .ارزش راحتی  ،دلیل اصلی افرادی است که عالقه دارند به خرید آنالین
بپردازند.ولفینبارگر( ) 2111همچنین بیان می کند که خرید اینترنتی محیط خریدی راحت تر و آسان تر فراهم می آورد(.به طور
مثال منزل خود خریدار) فراهم می آورد.همچنین مصرف کنندگان نیز می توانند تصمیم بگیرند که چه موقعی مطابق با برنامه
خودشان اقدام به خرید نمایند(.)Ibid

-1-9تنوع در انتخاب()A3
مطالعه آلبا ( ) 1779نشان می دهدکه در فروشگاهای آنالین محصوالت بیشتری برای انتخاب وجود دارد ؛ زیرا مانند فروشگاه
های فیزیكی از نظر مكان و فضاتحت فشار نیستند .ولفینبارگر( )2111همچنین متذکر می شود که فروش گاه های فیزیكی این
توان را ندارند که کاالهای کمتر عامه پسند را برای برخی بازار های بكر نگهداری کنند،در حالی که فروشگاه های آنالین چنین
مشكلی را ندارند.به عبارتی دیگر فروشگاه های آنالین قادرند که انتخاب های متنوع تری را باهزینه ای پایین تر ارائه کنند(.)Ibid

-1-4فراهم بودن اطالعات()A4
مطالعه ولفینبارگر نشان می دهد که فراهم بودن اطالعات شامل کسب اطالعات مربوط به مشخصات محصول ،فروشگاه
ها،پیشبرد فروش و غیره می شود.اینترنت کارا ترین ابزار کسب چنین اطالعات را برای بررسی و مقایسات آتی نیز دارد .مشتریان
تنها دریافت اطالعات فراوان درباره محصوالت و فروشگاه ها به طور آنالین تنها چند کلید فاصله
دارند(.)To,etal,2007,778همچنین باکوس ( )1779معتقد است که اینترنت شامل منبع اطالعات عمومی متعدد و افزار جستجو
گونانی است .

-1-5فقدان تعامل اجتماعی()A5
مانسر ( ) 1773نشان می دهد که خریداران اینترنتی ترجیح می دهند که در جریان خرید مزاحمتی برای آنها ایجاد نشود و از
طرفی در مطالعه و لفینبارگر و گیلی(  ) 2111نشان می دهد از آنجا که در اینترنت افراد فروشنده  ،فرد همراه  ،یا افراد غربیه وجود
ندارند  ،خریداران مجبورنیستند نگران چانه زنی با فروشنده  ،خسته شدن همراهانشان و یا نگران ازدحام و افراد دیگر اطراف خود
باشند .

-1-1کاالها و خدمات سفارشی ()A6
فروشگاه های انالین میتواند محصوالت سفارشی متنوعی را ارائه میدهد.هان ()2111متذکر میشود که کاالها یا خدمات
سفارشی ارزش منحصر به فردی هستند که اینترنت میتواند به مشتری ارائه کند.مطالعه برک( )1779نشان می دهد که فروشگاه
های آنالین می توانند محصوالت سفارشی متنوعی ارائه دهند.فیدر()2111ادعا می کند که سفارشی کردن نه تنها شامل مشخصات
محصول بلكه شامل بسته بندی،حمل،طراحی و شیوه انجام معامله نیز می شود.اینترنت برای ارائه محصوالت سفارشی بهترین رسانه
استا(.)Ibid
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-1-1ماجراجویی()A7
بنابه وستبروک ( ) 1731ماجراجویی بدین معنی است که مشتریان با چیزی جالب  ،نو و بدیع برخورد کنند و لذت کاوش و
کشف را طی فرایند خرید تجربه کنند.همچنین شری ( ) 1711معتقد است که طی فرایند خرید نیاز به شرو هیجان جسمانی و
شهوانی به مراتب بیشتر از نیاز به خود کاال است.وبستر()1774اشاره می کند که افراد در حین تعامل با کامپیوتر حس کنجكاوی را
تجربه می کنند که این کنجكاوی می تواند به ماجراجویی منجر شود(تو.)993 :2119،

-1-3روابط اجتماعی()A8
داون ( ) 1771نشان میدهد که تعامل اجتماعی که جریان خرید شكل میگیرد معموال دلیل اصلی مشتریان برای اقدام به خرید
است.ارنولد و رینولدر ( ) 2114مدعی اند که بسیاری از افراد وقتی را که با دوستان یا اعضای خانواده صرف خرید میكنند ارزشمند
میشمارند و نیز از فعالیت های اجتماعی حسن خرید لذت میبرند.ولفینبارگر و گیلی اعتقاد دارند که ظهور جامعه مجازی،این مزایای
اجتماعی را از دوستان و خویشاوندان فرد  ،به دوستانی که از طریق اینترنت با آنها آشنایی و ارتباط دارد تغییر داده است.خریداران
اینترنی می توانند اطالعات و تجربیات خرید خود را با افرادی که عالیق مشترک دارند به طور آنالین به اشتراک بگزارند.خود تجربه
خرید آنالین نیز می تواند می تواند موضوع بحث و گفتگو باشد و موجبات سرگرمی خریدار اینترنتی فراهم
شود(.)To,etal,2007,778

-1-3اگاهی از روند ها()A9
اگاهی به این واقعیت اطالق میشود که مص رف کنندگان با هدف اموختن درباره رویداد ها و روند های جدید اقدام به خرید
میكنند(.ارنولد.)2114،همچنین مطالعه ی پارسونز ( )2112نشان میدهد که قوی ترین انگیزه برای خریدارن اینترنتی این است که
رویداد های جدید را کشف کنند.

-1-60ارزش ()A10
ارزش به لذتی اطالق می شود که حین مذاکره خریدار با فروشنده طی فرایند چانه زنی در فرد ایجاد می شود ( اسماعیل
پورگلدوزیان  ، ) 1411 ،بابین (  ) 1133نشان می دهد که لذت و درگیری احساسی که به واسط فرآیند چانه زنی ایجاد می شود
نوعی ارزش لذت گرایی است  ،حال آنكه چاندون ( )2111بر این باور است که گرفتن تخفیف بهتربه مصرف کنندگان احساس
شادی و مسرت می دهد چرا که خریداران خود را خریداران با هوش و زرنگی می پندارند  .خریداران اینترنتی ممكن است از طریق
فرآیندخرید  ،ارزش لذت گرایی کسب کنند چرا که هیجان و درگیری احساسی بیشتری فراهم می آورد ( .)to0etal 0 2119

-1-66اختیار و جایگاه()A11
بنابه مطالعه پارموند (  ) 2112خریداران هنگام خرید آنالین می توانندو تصمیم بگیرند که چه محصوالتی را مشاهده می کنند
 ،چه موقعی سفارش دهنده و چه زمانی آن را دریافت نمایند خریداران اینترنتی می توانند سطح باالتری از کنترل و اختیار را داشته
باشند  .اختیار و جایگاهی که از طریق خرید فیزیكی و خرید اینترنتی فراهم می شود و از منابع مختلفی نشات گرفته اند .اختیار و
جایگاه در خرید فیزیكی از شخص فروشنده و در خرید اینترنتی از تسلط و کنترل روی تكنولوژمنتج شده است (  .)Ibidاز طرفی
با ط رفی باتوجه به تخفیفات صورت گرفته پیش سایر عواملی که می توانند به عنوان عامل موثر در خرید آنالین مورد بررسی
قرارگیرد بصورت ذیل است :
-1-62عوامل انسانی)(A12
این عوامل جزئی از ویژگی های انسان است که مهمترین موارد آن سن و سطح تحصیالت که نتایج نشان داده است که سن و
سطح تحصیالت می تواند در خرید آنالین تاثیر بگذارد ( حسن زاده و باریاب . )1472
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-1-69ریسک های خرید()A13
خرید اینترنتی ریسک های اقتصادی  ،شخصی و محرمانگی اطالعاتی و کارایی را درپی دارد  .از آنجا که گاه یا خدمات به صورت
فیزیكی مشاهده نمی شوند  ،انتخاب نامناسب ریسک مالی رادرپی دارد  .امنیت کارت اعتباری و حساب مالی از موارد ریسک
شخصی شخصی می باشد  .همچنین خطر لو رفتن اطالعات و تراکنش به عنوان ریسک محرمانگی اطالعات است  .منظور از ریسک
کارایی این می باشد که مشتریان می ترسند که آن چه می خواهند را بدست نیاورند ( حسن زاده و پاریاب .) 1472 ،

-1شاخص های مورد استفاده در پژوهش:
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در مطالعات پیشین مهم ترین شاخص هایی که میتوان عوامل موثر در خرید انالین را انها
ارزیابی کرد به صورت ذیل است.
-1-6شاخص اول )(c1
کیفیت مطرح شده گزینه ها توسط اساتید دانشگاه با توجه مقیاس کیفی دو قطبی  ،همچنین این شاخص از نوع مثبت
میباشد .این شاخص با توجه به نظرات اساتید حوزه بازاریابی بدست آمده است.منظور از کیفیت در این شاخص به میزان تاثیر عامل
در جلب توجه قرار دادن مشتری می باشد.
-1-2شاخص دوم((c2
تعامل عامل (گزینه)با سایر گزینه ها با رویكرد مقیاس کیفی دو قطبی،که از نوع مثبت میباشد.به عبارتی این شاخص نشان می
دهد که هر یک از گزینه ها به چه میزان می تواند با عامل دیگر همپوشانی و ارتباط و برتری داشته باشد.
-1-9شاخص سوم((c3
میزان افزایش الفای کرونباخ در صورت حذف عامل از پرسشنامه که شاخص منفی میباشد.این شخص با توجه به پرسشنامه
های موجود در مطالعات و تحقیقات پیشین بدست آمده است.
-1-4شاخص چهارم((c4
میزان اهمیت عامل در نظر سنجی خرید انالین در هر صد روز با توجه به مطالعات پیشین ،که شاخصی مثبت میباشد.در این
شاخص با استفاده از نظر سنجی های موجود در شبكه های خرید آنالین هدف مشتری از خرید انالین به شكل فراوانی جمع آوری
شده است.
-1-5شاخص پنجم((c5
وزن به دست امده ماتریس از مقایسات زوجی در روش تحلیل سلسه مراتبی که شاخص کمی از نوع مثبت میباشد .با استفاده
از روش تحلیل سلسله مراتبی تمامی گزینه ها هر بار با یک شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

-1-1شاخص ششم((c1
اهمیت عامل با توجه به نظر خریداران تحت مقیاس کیفی دو قطبی از نوع مثبت.در این شاخص با استفاده از پرسشنامه توزیع
شده بین مشتریان از آنها نظرخواهی شده است.
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-3روش تاپسیس
تكنیک  TOPSISیكی از تكنیکهای معروف برای  MCDMکالسیک است که اولین بار توسط هوانگ و همكارش معرفی
گردید و منطق اصولی  TOPSISتعریف حل ایدهآل و ضد ایدهآل است .حل ایدهآل حلی است که معیارهای سود را ماکزیمم و
معیارهای هزینه را مینیمم می کند .به طور خالصه ،حل ایده آل شامل تمام بهترین مقادیر معیارهای در دسترس است ،در حالی
که حل ضد ایده آل ترکیبی از بدترین مقادیر معیارهای در دسترس است ،گزینه بهینه گزینهای است که کوتاهترین فاصله از حل
ایده آل و بیشترین فاصله را از حل ضد ایده آل د ارد .این روش براساس نزدیک بودن روش انتخاب شده بر ایده آل مثبت و دور
بودن آن از ایده آل منفی بهترین گزینه را انتخاب میکند.

-3-6مراحل روش تاپسیس
 8-6-2تشکیل ماتریس داده ها بر اساس  mگزینه و  nشاخص
𝒏𝟏𝒂
𝒏𝟐𝒂
] ..
.

()1

𝒏𝒎𝒂

…
…

𝟐𝟏𝒂
𝟐𝟐𝒂

…

𝟐𝒎𝒂

𝟏𝟏𝒂
𝟏𝟐𝒂
Aij = [ ..
.

𝟏𝒎𝒂

 -3-6-9استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر
زمانی که داده های مساله از یک مقیاس واحد نباشد با استفاده از رابطه زیر(بی مقیاس سازی) داده های مساله موجود را بی
مقیاس می نماییم.
𝒋𝒊𝒂

()2

𝟐
𝒎∑√
𝒋𝒌𝒂 𝟏=𝒌

= rij

 -3-6-4تعیین وزن هر یک از شاخص ها و بدست آوردن ماتریس نرمال موزون
در واقع ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن هر یک از شاخص ها را بدست می آوریم و سپس در ماتریس بی مقیاس
شده ضرب می کنیم.

()4

𝒏𝒓 𝒏𝒘 …
𝒏𝟐𝒓… 𝒘𝒏.
] ..
𝒓 𝒘 …
𝒏𝒎 𝒏

𝟐𝟏𝒓 𝟐𝒘
𝟐𝟐𝒓 𝟐𝒘
𝟐𝒎 𝟐𝒘

𝟏𝟏𝒓 𝟏𝒘
𝟏𝟐𝒓 𝟏𝒘
Vij = [ ..
.

𝟏𝒎𝒓 𝟏𝒘

-3-6-5تعیین ایده آل های مثبت و منفی
در این قسمت با توجه به نوع شاخص ها(مثبت و منفی) ابتدا بهترین عدد در هر ی ک از شاخص ها را بدست می آوریم و به
عبارتی اگر شاخص مثبت بود بیشترین عدد ست ون شاخص به عنوان ایده آل مثبت معرفی می گردد و از طرفی اگر شاخص منفی
بود کمترین عدد مربوط به این ستون به عنوان ایه آل منفی معرفی می گردددر نهایت تمامی ایده آل های مثبت و منفی را برای
تمامی شاخص ها از روابط زیر بدست می آوریم.
()3

}) (𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒊𝒋 |𝒋 ∈ 𝑱,

))1

}) (𝒎𝒂𝒙 𝒗𝒊𝒋 |𝒋 ∈ 𝑱,

A* = {(𝒎𝒂𝒙 𝒗𝒊𝒋 |𝒋 ∈ 𝑱) ,
} 𝒏∗𝒗 A* = {𝒗∗𝟏 , 𝒗∗𝟐 , … ,
A- = {(𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒊𝒋 |𝒋 ∈ 𝑱) ,
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−
−
A- = {𝒗−
} 𝒏𝒗 𝟏 , 𝒗𝟐 , … ,

-3-6-1تعیین فاصله ی گزینه ها تا ایده آل های مثبت و منفی
در این قسمت وقتی که تمامی ایده آل های مثبت و منفی برای هر یک از شاخص ها معرفی شدند باید فاصله هر یک از گزینه
ها( )Aiرا تا این ایده آل ها از اطریق رابطه زیربراورد نماییم.
𝟐) ∗𝐣𝐯 𝐒𝐢∗ = √∑𝐧𝐣=𝟏(𝐯𝐢𝐣 −

() 1

𝟐) 𝐒𝐢∗ = √∑𝐧𝐣=𝟏(𝐯𝐢𝐣 − 𝐯𝐣−

()9

 -3-6-1تعیین ضریب برتری
زمانی که ایده آل های مثبت و منفی مشخص شد و فاصله هر یک از گزینه ها را تا ایده آل ها برآورد کردیم اکنون بای ضریب
برتری هر یک از گزینه ها را بدست آوریم.برای این کار می بایست فاصله ی هر گزینه تا ایده آل منفی را بر مجموع فاصله های
گزینه مورد نظر تا ایده آل های مثبت و منفی تقسیم نماییم.
𝑺−

𝒊
𝑺= 𝑺− +
−

() 3

𝒊

𝒊

𝒊∗𝑪

-3-6-3رتبه بندی گزینه ها بر اساس میزان ضریب برتری
مقدار ضریب برتری در بازه ی صفر تا یک متغیر می باشد،از این رو هر چه میزان ضریب برتری یک گزینه باال تر باشد نشانگر
این موضوع است که گزینه مورد نظر فاصله کمی تا ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را (نسبت به سایر گزینه ها)تا ایده آل منفی
دارد.بنابراینضریب برتری برابر با یک بیانگر باالترین رتبه و ضریب برتری صفر نشانگر کمترین رتبه می باشد.

-3روش آنتروپی
آنتروپی یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی  ،فیزیک و تئوری اطاالعات است  .وقتی که داده های یک ماتریس تصمیم
گیری به طورکامل مشخص شده باشد ،می توان روش آنتروپی را برای ارزیابی وزن ها بكار برد  .دراین تكنیک هرچه پراکندگی در
مقادیر یک شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است ( مومنی .)1474 ،
آنتروپی درنظریه اطاالعات  ،معیار عدم اطمینان است که با توزیع مشخص  Piبیان می شود  .اندازه گیری این عدم اطمینان
( ، )Ejتوسط ( شانون ) به گونه ی زیر بیان شده است :
1
nm

EJ = -K ∑m
i=1[Pi . Pn . Pi ] , K = l

()7

در این فرمول هرچقدر که  Ejیعنی آنتروپی شاخص jام به یک نزدیكتر شود تاثیر شاخص یاد شده نیز در اولویت بندی گرینه
ها کاهش و به صفر نزدیک خواهد شد بنابراین چنانچه پدیده ای یا شاخصی از دید تمام گزینه ها متساوی االحتمال باشد آنتروپی
آن صددرصد و به یک خواهد رسید و لذا چنین شاخصی هیچ نقشی در انتخاب گزینه نخواهد داشت ،که بدیهی نیز به نظر می
رسد .و مقدار  Kبه عنوان عددثابت ،از رابطه فوق بدست می آید .همچنین نتایج مربوط به اوزان شاخص ها به صورت زیر است:
با توجه به خروجی(جدول )2-به ترتیب شاخص های پنجم،اول و دوم بیشترین اهمیت را دارا می باشند.
جدول شماره ( 2وزن شاخص ها)
C4
C3
C2
C1

C5

C6

تاثیر

مثبت

مثبت

منفی

مثبت

مثبت

مثبت

وزن (آنتروپی)

10131

10131

10139

10131

10412

10144

عنوان معیار
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-60ماتریس تصمیم
درگام نخست روش تاپسیس با استفاده از  1شاخص ارایه شده ،مقادیر ارزیابی شده مربوط به  14گزینه را اندازه گیری کردیم
و توانستیم ماتریس تصمیم زیر را بدست بیاوریم :
جدول شماره (9ماتریس تصمیم)
C1

C2

C3

C4

C5

C6

A1

9

1

10171

43

10412

1

A2

1

1

10131

41

10413

9

A3

3

4

10411

17

10141

3

A4

4

4

10234

23

10117

2

A5

2

4

10137

23

10171

2

A6

4

2

10241

12

10197

3

A7

2

4

10412

32

10141

1

A8

3

2

10137

13

10131

4

A9

4

4

10421

24

10141

3

A10

2

2

10441

41

10241

1

A11

2

2

10211

13

10111

9

A12

2

4

10137

11

10122

4

A13

1

1

10131

47

10137

1

-66ماتریس بی مقیاس
از طرفی با توجه به اینكه شاخص ها دارای ارزش واحدی نمی باشند با استفاده از روش بی مقیاس سازی نورم که رابطه2-
ماتریس را بی مقیاس کردیم و ماتریس نرمال را همانند (جدول )3-می باشد .
جدول شماره ( 4ماتریس بی مقیاس )
گزینه
A1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

10117

10313

10212

10431

10112

10433

A2

10341

10439

10211

10411

10377

10311

A3

10271

10242

10311

10174

10213

10227

A4

10213

10242

10291

10231

10191

10111

A5

10131

10242

10211

10233

10131

10111

A6

10213

10111

10214

10122

10123

10227

A7

10131

10242

10472

10323

10213

10231

A8

10271

10111

10111

10134

10144

10192

A9

10213

10242

10419

10243

10139

10227

A10

10131

10111

10413

10419

10411

10433

A11

10131

10111

10243

10134

10119

10311

A12

10131

10242

10211

10114

10171

10192

A13

10413

10313

10111

10479

10271

10433

-62ماتریس نرمال وزین
در ادامه برای بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون  ،الزم است اوزان شاخص ها را داشته باشیم که با استفاده از روش
آنتروپی وزن و شاخص را بدست آوریم (جدول ، )2-اکنون ماتریس بی مقیاس شده را در ماتریس مربعی(رابطه )4-که عناصر قطر
اصلی آن اوزان شاخص ها و عناصر دیگر آن صفر است  ،ضرب می کنیم  .بنابراین ماتریس بی مقیاس شده وزین به بصورت زیر
است:
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جدول شماره (5ماتریس بی مقیاس شده وزین)
C5
C4
C3
C2
C1

C6

گزینه
A1

10172

10113

10113

10137

10192

10131

A2

10197

10119

10119

10134

10111

10114

A3

10114

10143

10141

10129

10113

1014

A4

10147

10143

10123

1013

10114

10111

A5

10121

10143

10113

10143

10133

10111

A6

10147

10124

10124

10119

10147

1014

A7

10121

10143

10143

1011

10113

10143

A8

10114

10124

10113

1012

10131

10124

A9

10147

10143

10141

10144

10111

1014

A10

10121

10124

10142

10112

10114

10131

A11

10121

10124

1012

1012

10137

10114

A12

10121

10143

10113

10122

1011

10124

A13

10111

10113

10113

10111

10172

10131

-69فاصله از ایده آل های مثبت و منفی و محاسبه را حل ایده آل ها
در این گام میزان نزدیكی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل حساب می شود .فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایدهآل مثبت و منفی
با استفاده از رابطه های  1و  9محاسبه خواهد شد.گام نهائی محاسبه راهحل ایدهآل است .در این گام میزان نزدیكی نسبی هر گزینه

به راهحل ایدهآل حساب میشود .برای اینكار از فرمول زیر سود میبریم مقدار  clبین صفر و یک است  .هرچه این مقدار
به یک نزدیكتر باشد ،گزینه به جواب ایده آل نزدیكتر است و راهكاربهتری می باشد .
جدول شماره (1ایده آل های مثبت و منفی)
معیارها
C1

ایده آل مثبت

ایده آل منفی

10172

10121

C2

10113

10124

C3

10113

10141

C4

1011

10119

C5

10192

10111

C6

10114

10111

جدول شماره ( 1فاصله گزینه ها تا ایده آل های مثبت و منفی)

93

گزینه ها
A1

فاصله تا ایده آل مثبت

فاصله تا ایده آل منفی

نزدیكی تا گزینه ایده آل

10113

10132

10727

A2

10127

10112

10333

A3

10123

1011

10417

A4

10132

10137

10219

A5

10111

10147

10211

A6

10113

10144

10194

A7

10144

1019

10431

A8

10112

10133

10223
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گزینه ها
A9

فاصله تا ایده آل مثبت

فاصله تا ایده آل منفی

نزدیكی تا گزینه ایده آل

10193

10123

10147

A10

10111

10117

10117

A11

10112

10114

10217

A12

10134

1011

10217

A13

10131

10112

10117

نتیجه گیری
در بسیاری از مطالعات صورت گرفته پیشین در زمینه عوامل موثر در خرید آنالین فقط به معرفی عوامل موثر در خرید آنالین
پرداخته شده است و میزان تاثیر هر یک از عوامل به صورت کیفی بیان شده است.به طور کلی اگر با اهمیت ترین عوامل تاثیر گذار
بر خرید آنالین معرفی شوند م ی توان از طریق تقویت این عوامل میزان فروش آنالین را به مراتب باالتر برد.هدف اصلی ما در این
تحقیق این بود که بتوانیم با تكنیک قدرتمند تاپسیس عوامل موثر را به گونه ای معرفی کنیم که ضریب اهمیت هر یک از عوامل
هم بصورت کمی در بازه ی صفر تا یک بیان شود  .در این پژوهش شش شاخص مهم که با توجه به مطالعات پیشین می توانست
در عوامل موثر تاثیرگذار باشد شناسایی شد و هر یک از این شاخص ها با توجه به روش انترویی شانول وزن دهی شد و از طریق
الگوریتم تاپسیس به رتبه بندی سیزده عامل پرداختیم که به ترتیب صرفه جویی در هزینه (  ) A1با ضریب تاثیر  ، 1/727راحتی
(  ) A2با ضریب تاثیر  ، 1/333ریسک های خرید با ضریب تاثیر  1/117به عنوان موثر ترین عوامل موثر در خرید آنالین معرفی
شدند و از طرفی عواملی نظیر کاال و خدمات سفارشی (  ) A9با ضریب تاثیر ثانیه ( ، 1/194 )clآگاهی از روند ها ( )A9با ضریب
تاثیر  1/147و فقدان تعامل اجتماعی با ضریب تاثیر  1/211به عنوان عواملی معرفی گردیده اند که کمترین تاثیر را بر خرید آنالین
داشته اند  .همچنین سایر اطالعات و ضریب تاثیر سایر عوامل موثر (جدول ) 9-ارائه شده است.

پیشنهادات کاربردی برای پژوهش های آینده و فروشگاه های آنالین
-1
-2
-4
-3

استفاده از سایر تكنیک های  MCDMدر ارزیابی عوامل موثر درخرید آنالین
انجام سرمایه گذاری ها الزم در جهت باال بردن میزان امنیت و ریسک های خرید ،به منظور افزایش اعتماد کاربران
فراهم نمودن شرایط آسان تر جهت برقراری تعادل میان فروشنده و خریدار
ارائه راهنمایی های کاربردی در حین فرایند خرید .
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بررسی شاخصهای توسعه در سکونتگاههای روستایی و شهری ایران
محمد حسین ابتکاری
دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه یاسوج
mh.ebtkari@yahoo.com

چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی شاخصهای توسعه در سكونتگاههای روستایی در مقایسه با نواحی شهری میباشد.
روش تحقیق کتابخانهای ،اسنادی و تحلیل محتوای منابع موجود بوده که بر اساس دادههای سرشماری عمومی
نفوس و مسكن ،سالنامههای آماری استانها ،دادههای سازمان ثبت احوال کشور ،دادههای وزارت درمان،
بهداشت و آموزش پزشكی کشور تدوین شده است .جامعه آماری ،تمامی سكونتگاههای روستایی و شهری
استانهای کشور را شامل میشود .یافتهها حاکی از آن است ،که در اکثر شاخصهای مورد مطالعه ،وضعیّت
دسترسی به شاخصهای توسعه در سكونتگاههای شهری نسبت به نواحی روستایی مطلوبتر است .نتایج نیز
نشان میدهد که بر اساس  19شاخص بهداشتی ،اجتماعی و سكونتی ارزیابی شده در این تحقیق ،نواحی شهری
در شاخصهای نرخ بیكاری ،بیسوادی ،مرگ و میر ،معلولیّت ،هزینهی مصرف دخانیّات ،هزینهی بهداشت،
دسترسی به آب سالم ،دفع فاضالب ،فضا و اتاق مناسب ،بافت بادوام ،سوخت مناسب ،تسهیالت و تجهیزات
زندگی وضعیّت بهتری نسبت به نواحی روستایی دارند ،در نواحی روستایی نیز تنها در شاخصهای طالق ،مالكیّت
مسكن و نرخ خام موالید شرایط نسبتاً بهتر از نواحی شهری است.

واژگان کلیدی :توسعه ،روستا ،شهر

 -6مقدمه
شاخص امروزهی پیشرفت یک اجتماع کیفیّت زندگی است ،این اصطالح در برگیرندهی مهمترین عواملی است که شرایط زندگی
در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین میکنند(حریرچی و همكاران .)71 :1433 ،ساکنان روستاهای امروزی دیگر تنها نیازمند غذا
نیستند که با برطرف کردن آن ،مسئله به نوعی پایان یافته تلقی گردد؛ بلكه مسكن خوب ،فضای زندگی مناسب ،محیط آرام ،امكانات
بهداشتی مناسب و  ...نیز در زمرهی نیازهای اصلی آنها به شمار میرود(قربانی و تیموری .)33 :1437 ،به عبارتی ،در بحثهای
توسعه ،تنها زیستن مهم نیست ،بلكه کیفیّت آن دارای اهمیّت است(قالیباف و همكاران .) .)43 :1471 ،به گونهای که تنها حفظ
زندگی به شكل معمول ،دیگر مطلوب تلقّی نمیشود ،بلكه ارتقای کیفیّت زندگی در زمینههای متعدّد ،تالش اساسی جوامع و
سازمانها تلقّی میشود(نائینیان و همكاران)39 :1433،؛ بر این اساس ،مفهوم توسعه یک مفهوم مرکب است که از چندین متغیر
متأثر می گردد ،سطح درآمد مردم ،شرایط زندگی ،وضع سالمت ،محیط ،فشار روحی روانی ،فراغت ،شادمانی خانوادگی ،روابط
اجتماعی و چندین متغیر دیگر (محمدی و همكاران.)73 :1437 ،
بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با گسترش نابرابری بین شاخصهای توسعه در سكونتگاههای روستایی -
شهری رو به رو هستند .در عرصهی زیستی  -فضایی محیطهای سكونتی ،نابرابری در توزیع منابع ،امكانات و منافع ملی میان
سكونتگاههای شهری و روستایی موجب بروز تنگناها و مشكالتی در محیطهای روستایی و شكاف درآمدی میان این مراکز جمعیّتی
شده است(شمسالدینی .)71 :1433 ،کیفیّت پایین بخش قابل مالحظهای از جمعیّت به ویژه روستاها ،بیكاری ،عدم برخورداری از
معاش آبرومند ،استفاده ی نابرابر از کاالهای حیاتی ،عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،تغذیهی نامناسب ،عدم دسترسی به
امكانات آموزشی ،بهداشتی و رفاهی در مناطق مختلف کشور ،از جمله مسائل و مشكالتی فعلی جامعهی ما در زمینهی سكونتگاههای
روستایی نسبت به شهری است(عنبری .)111 – 112 ،1437 ،حتی با وجود برنامهها و اقدامات صورت گرفته از طرف دولت در
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برنامهی مختلف توسعه ،و بهبودهایی که در کیفیّت زندگی مردم صورت گرفته است اما شاخصهای مربوطه قانع کننده به نظر
نمیرسد ،و سطح توسعه در برخی مناطق  ،به ویژه روستاییان هنوز مطلوب نیست و با همتایان شهری خود تفاوت قابل مالحظهای
دارند(همان .)12 :بر این اساس ،نیاز به مطالعاتی که به آشكارسازی محرومیّت سكونتگاههای روستایی نسبت به نواحی شهری
بیانجامد ضروری به نظر میرسد ،تا توجّه برنامهریزان و مسئولین را به این مناطق محروم از امكانات افزایش دهد.
در ایران هنوز حدود  41درصد جمعیّت در روستاها زندگی میکنند و توجّه به این مناطق روستایی میتواند با فراهم آوردن
محیط زیست سالم و پایدار نقش مهمّی در توسعهی ملی داشته باشد و هر فعالیّتی که در جهت ارتقای سطح رفاه روستاها و
خانوارهای روستایی صورت گیرد ،نتایج مثبتی در پی خواهد داشت که کل جامعه از آن منتفع خواهد شد .در نتیجه ،هدف تحقیق
حاضر ،بررسی شاخصهای توسعه در سكونتگاههای روستایی و شهری ایران است .در کنار هدف اصلی تحقیق ،اهداف فرعی دیگری
نیز مد نظر است:
 توصیف شاخصهای توسعه بررسی اختالف نواحی روستایی و شهری ،از نظر دسترسی به هر یک از شاخصهای توسعههمچنین ،مقاله حاضر در پی پاسخ به دو سؤال اصلی است که اوالً شاخصهای مهم توسعه کدامند؟ و ثانیاً آیا از نظر دسترسی
به شاخصهای توسعه بین مناطق روستایی و شهری تفاوت وجود دارد؟
در صورت تحقق اهداف پژوهشهایی از این قبیل ،دستیابی به توزیع بهینهی امكانات و شاخصهای رفاه و نیل به عدالت
اجتماعی در بین همه ی مناطق روستایی و شهری به طور یكسان میسر خواهد شد و ایجاد محیطی دلپذیر و سالم برای ساکنان
روستایی فراهم میشود ،همچنین کمک شایانی به سیاستگذاران و برنامهریزان عرصههای حمایتی و اجتماعی جهت برنامهریزیهای
منسجم و پربار و وسیعتر جهت بهبود وضعیّت زندگی ساکنان روستایی خواهد بود.

 -2روش شناسی
در این پژوهش از روش کتابخانه ای ،اسنادی و تحلیل محتوای منابع موجود با رویكرد توصیفی -تحلیلی استفاده شده است.
مراحل تحقیق مشتمل بر مرور ادبیّات و بررسی و طبقهبندی شاخصها و جمعآوری دادهها و اطّالعات و مقایسهی تطبیقی نقاط
روستایی و شهری استانهای مختلف کشور با یكدیگر بوده است .اصلیترین مراکز اطّالعاتی این تحقیق شامل :مجالت علمی
تحقیقاتی معتبر ،سالنامههای آماری استانها و سرشماری عمومی نفوس و مسكن ،سالنامههای آماری ثبت احوال کشور  ،دفتر آمار
و فناوری اطّالعات ،وزارت درمان ،بهداشت و آموزش کشور میباشد .در این تحقیق ،نقاط روستایی و شهری استانهای کشور بر
مبنای  19شاخص بهداشتی ،اجتماعی و مسكونی ارزیابی شده است ،که بر اساس دادههای گردآوری شده ،میانگین نمرهی نواحی
روستایی و شهری استانها در هر شاخص ،به طور جداگانه مورد مقایسه قرار گرفتند.
جامعه ی آماری این تحقیق ،تمامی نواحی روستایی و شهری کشورمان در سطح ملی را شامل میشود .در این تحقیق با توجه
به مرور شاخصها و با روشی ترکیبی ،از شاخص شرایط زندگی در هلند(هاگرتی و همكاران )2111 ،1شاخصهای رافائل و همكاران2

( )2111و شالوک ،)2008(4همچنین تحقیقات احمدی و اسالم( ،)1433حریرچی و همكاران( ،)1433زئو ،)2113( 3گرجیک 1و
همكاران ( ،)2117شاخصهای زیر انتخاب و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.
 شاخصهای بهداشتی و درمانی شامل ، :دسترسی به آب سالم ،متوسط هزینهی بهداشت خانوار شهری در یک سال ،درصدافراد دارای معلولیّت ،درصد هزینهی سرانهی مصرف دخانیّات ،دفع فاضالب نامناسب.
 شاخصهای اجتماعی شامل :نرخ بیسوادی ،نرخ بیكاری ،نرخ خام موالید ،نرخ خام طالق و نرخ خام مرگ و میر در هر هزارنفر.

1

- Hagerty et al
- Raphael et al
3 - schalock
4 - Zhao
5 - Grgic
2
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 شاخص های مسكن و ساختمان شامل :واحد مسكونی بادوام ،درصد واحدهای مسكونی برخوردار از تسهیالت (برق ،آب لولهکشی و گاز لوله کشی و تلفن ثابت) ،تجهیزات زندگی(موتور سیكلت ،خودروی سبک ،رایانه و اینترنت) ،تعداد اتاق در واحد
مسكونی(باالی  4اتاق) ،درصد مال كیّت واحد مسكونی ،فضای واحد مسكونی(باالی صد مترمربع) ،سوخت نامناسب برای گرما.

 -9یافتهها(:توصیف و ارزیابی شاخصها)
 -6-9شاخصهای اجتماعی
شاخص بیکاری
بیكاری پدیدهای است که منجر به تخریب سالمت روانی فرد بیكار میشود و افراد فقیر با از دست دادن کار نه فقط از نظر
اقتصادی بلكه به لحاظ روانی نیز دچار آسیب میشوند(یارمحمدیان و عریضی .)13 - 21 :1431 ،با توجه به دادههای شكل شماره
 ، 1نرخ بیكاری در میان مناطق روستایی باالتر از نواحی شهری است .به طوری که  11درصد در نواحی روستایی و  14/1درصد در
نواحی شهری بیكار میباشند (مرکز آمار ایران.)1431 ،

شاخص بیسوادی
مطالعات مختلف نشان میدهد هر چه سطح تحصیالت باالتر باشد احتمال استخدام در محیطهای کاری سالمتر با درآمد باالتر
بیشتر است و در نتیجه کیفیّت زندگی افراد باالتر خواهد رفت .آمار مندرج در شكل شماره  ،1نشان دهندهی نرخ باالی بیسوادی
در نواحی روستایی ،21/3نسبت به جوامع شهری  12/2است(مرکز آمار ایران.)1431 ،

نرخ خام تولد( در هر هزار نفر)
منظور از نرخ خام تولد یعنی ،تعداد کودکان زندهی به دنیا آمده به ازای هر هزارنفر جمعیّت برآورد شده در وسط سال ،دریک
سال معین .معموالً باال بودن این نرخ ،سطح پایین توسعه در یک منطقه و کمبود امكانات بهداشتی و وسایل جلوگیری از بارداری
زنان و حتی کمبود آگاهی و آموزش زنان را نشان میدهد .طبق دادههای شكل شماره  ،1نرخ خام تولد در سكونتگاههای روستایی
 1/9درصد ،پایینتر از نواحی شهری  2درصد است(دفتر آمار و اطّالعات جمعیّتی سازمان ثبت احوال کشور.)1433 - 37 ،

نرخ خام مرگ و میر (در هر هزارنفر)
مرگ و میر یكی از عوامل سه گانهی جمعیّتی است و نقش مهمّی در تعیین رشد جمعیّت ایفا میکند که از تعیین کنندههای
سطح پیشرفت و توسعه یافتگی آن جامعه محسوب میشود(هدایت شوشتری .)144 – 141 :1433 ،طبق آمار مندرج در شكل
شماره  ،1نرخ خام مرگ و میر در نواحی روستایی ،1/1به مقدار کمی باالتر از نواحی شهری  1/1است(دفتر آمار و اطّالعات جمعیّتی
سازمان ثبت احوال کشور.)1433 - 37 ،

طالق(نسبت طالق به ازدواج)
کارشناسان و آسیبشناسان اجتماعی معتقدند که طالق یک پدیدهی ناهنجار اجتماعی است که ظهور آن میتواند زمینهساز
عوامل ناگواری برای زن ،مرد ،فرزندان و در نهایت جامعه شود(رستمی و همكاران .)39 ،33 :1433 ،بر اساس دادههای شكل شماره
 ،1نرخ طالق در نواحی روستایی  ،9/1به مراتب کمتر از نواحی شهری  14/1است(دفتر آمار و اطّالعات جمعیّتی سازمان ثبت
احوال کشور.)1433 - 37 ،
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شکل شماره  ،6شاخصهای اجتماعی توسعه در نواحی روستایی و شهری کشور()35 ،33
مأخذ :مرکز امار ایران( )35و دفتر آمار و اطّالعات جمعیّتی سازمان ثبت احوال کشور()33

 -2-9شاخصهای بهداشتی
معلولیّت
معلولیّت ذهنی یعنی این که فرد از لحاظ بهرهی هوشی ،تكلم و انتقال مفاهیم نسبت به متوسط همساالن خود پایینتر باشد.
معلولیّت جسمی به ناتوانی بعضی از اعضای بدن اطالق میگردد(لشكری .)221 :1499 ،طبق دادههای شكل شماره  ،2نرخ معلولیّت
در نواحی روستایی با  2/9درصد کمی باالتر از نواحی شهری  1/2است(مرکز آمار ایران.)1431 ،

هزینهی مصرف دخانیّات(از کل هزینهی خوراکی خانوار)
مصرف دخانیّات یكی از عوامل خطر مهم و افزایش دهندهی بار کلّی بیماریها در دنیا خصوصاً در ارتباط با بیماریهای مزمن
و غیر واگیری چون بیماریهای قلبی – عروقی ،بیماریهای تنفسی ،سرطان و سكتهی مغزی است(عبادی و همكاران:1471 ،
 .)411طبق آمار شكل شماره  ،2سهم هزینهی مصرف این ماده خطرناک از کل هزینهی خوراکی ساالنهی یک خانوار روستایی 2/7
درصد است که نسبت به نواحی شهری که  2/1درصد است ،باالتر است(مرکز آمار ایران ،سالنامههای استانهای کشور.)1431 ،

هزینهی بهداشت خانوار(از کل هزینهی غیر خوراکی خانوار)
سازمان جهانی بهداشت در سال  2111یكی از اهداف سه گانهی نظام سالمت را مشارکت عادالنه برای تأمین مالی هزینههای
سالمت اعالم کرده است .در حقیقت ،خانوارها به خصوص اقشار آسیبپذیر ،به واسطهی تأمین مالی دستیابی به خدمات درمانی با
رنج و زحمت فراوان مواجه شده و در ازای تأمین این هزینهها ،از مخارج ضروری دیگر خود میکاهند (مهرآرا و همكاران:1437 ،
 .)12طبق آمار مندرج در شكل شماره  ،2هزینهی بهداشت خانوار در نواحی روستایی  14/1میباشد که نسبت به نواحی شهری که
 11/4میباشد باالتر است(مرکز آمار ایران.)1431 ،

دسترسی به آب سالم
ارتقای سطح بهداشت و سالمت جامعه رابطه ی مستقیم با تأمین آب سالم و کافی داشته و آب سالم به عنوان حیاتیترین نیاز
هر جامعه نقش عمدهای در این زمینه دارد .یكی از معضالت عمدهی بعضی از مناطق روستایی کشورمان فقدان آب آشامیدنی سالم
و کافی است که باعث بروز بیماریها و خسارت های جبران ناپذیر گردیده است(اصل هاشمی و محمدی کلهری.)43 ،44 :1431 ،
دادههای شكل شماره  ،2نشان میدهد میزان دسترسی به آب سالم در نواحی روستایی  39/1درصد است که نسبت به نواحی
شهری که  73/9درصد است کمتر میباشد(مرکز آمار ایران.)1431 ،
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دفع نامناسب فاضالب
مدیریت صحیح )جامع)آب و فاضالب که جهت سالمت انسان و توسعهی اقتصادی الزم است ،در بسیاری از کشورهای دنیا یک
مسئلهی بسیار بحرانی میباشد .اگرچه در کشورهای صنعتی کنترل آب و فاضالب به یک حد تقریباً استانداردی رسیده ،اما در
کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط هنوز مشكالت شدیدی در مورد تآمین آب و مدیریت فاضالب وجود دارد به طوری که 3
میلیارد نفر در جهان یعنی دو سوم کل جمعیّت جهان فاقد سیستم تصفیّهی فاضالب هستند(فهیمینیا و همكاران– 34 :1471 ،
 .)32طبق شكل شماره  ،2دفع نامناسب فاضالب در مناطق روستایی  34/9به مراتب باالتر از نواحی شهر  19/1میباشد(مرکز آمار
ایران.)1431 ،
شکل شماره  ،2شاخصهای بهداشتی توسعه در نواحی روستایی و شهری کشور()35 ،33
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-9-9شاخصهای مسکن
شاخص فضا و تعداد اتاق در واحد مسکونی
از جمله معیارهای قابل توجّه در بررسی های مسكن ،ضریب اشغال واحد مسكونی یا تعداد اتاق در واحد مسكونی است ،چرا که
آسایش و رفاه و تحرک خانواده در گروه دو موضوع اساسی یعنی استقالل محل سكونت و فضای کافی برای زندگی میباشد .زمانی
که فضای کافی برای کلیّه ی افراد خانواده فراهم باشد ،نمایانگر عملكرد سالم و مطلوب بخش مسكن است(ستارزاده .)14 :1433 ،بر
اساس آمار مندرج در شكل شماره  ،4خانوارهای داری فضای ناکافی(کمتر از 111متر مربع)  19/3درصد است و نسبت به نواحی
شهری که  11/9درصد است ،وضعیّت نامناسب تری دارد .همچنین از نظر تعداد اتاق در واحد مسكونی(کمتر از  4اتاق در واحد
مسكونی) ،نواحی روستایی با  31/9درصد نسبت به نواحی شهری  41/3شرایط نامناسبتری دارد(مرکز آمار ایران.)1431 ،

بافت واحدهای مسکونی از نظر دوام
معموالً واحدهای مسكونی را به کمک نوع مصالح به کار رفته در آن بیدوام(حصیر ،چادر و مشابه آن) ،کم دوام(تمام چوب،
خشت و چوب و خشت و گل) و با دوام(اسكلت فلزی ،بتون مسلح و آجر و آهن)تقسیم میکنند .خانههای با کیفیّت نازل بطور
معمول از مصالح نیمه بادوام یا بی دوام و موقتی ،مانند خشت و گل ساخته میشوند .خانههای ساخته شده از مصالح با دوام معموال
از ایمنی کافی در برابر سوانح برخوردارند ،اگر چه نیاز به سرمایهگذاری بیشتری دارند(ستارزاده .)91 ،91 :1433 ،بر اساس دادههای
شكل شماره  ،4نواحی روستایی از نظر بافت واحد مسكونی بادوام  11/1درصد ،به مراتب کمتر از نواحی شهری  43/4هستند (مرکز
آمار ایران ،سرشماری .)1431
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شاخص نحوهی تصرف واحد مسکونی
مالكیّت واحد مسكونی در ایران شامل مالكیّت :مالكیّت عرصه و اعیان ،مالكیّت اعیان ،اجارهای ،در برابر خدمت و رایگان میباشد.
شاخص نحوهی تصرف واحد مسكونی بر حسب مالكیّت از جمله شاخصهای پایه در شناخت بعد اجتماعی و اقتصادی مسكن است.
ترنر معتقد است که مسكن ایدهآل ،مسكنی است که از نظر کالبدی با استاندارهای مدرن همخوانی داشته باشد و در مكانی واقع
شود که دستیابی بی دردسر به محل کار ،خرید و تفریح را ممكن گرداند و باالخره در نحوهی تصرف مسكن ،امنیّت و وجود تصرف،
کامالً بارز میباشد(ستارزاده .)91-91 :1433 ،طبق آمار مندرج در شكل شماره  ،4وضعیّت مالكیّت مسكونی(عرصه و عیان) در
نواحی روستایی  ،31/1به مراتب وضعیّت مطلوبتری نسبت به نواحی شهری  11/9دارد(مرکز آمار ایران ،سالنامههای آماری استان-
های کشور.)1431 ،

دسترسی به امکانات (تسهیالت مسکن و تجهیزات زندگی و سوخت نامناسب برای گرما)
در دومین اجالس اسكان بشر ( )1711که در استانبول برگزار شد ،مسكن مناسب چنین تعریف شده است " :سرپناه مناسب
تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب ،یعنی آسایش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی مناسب
و امنیّت مناسب ،امنیّت مالكیّت ،پایداری و دوام سازهای ،روشنایی ،تهویّه و سیستم گرمایی مناسب ،زیر ساختهای اولیّهی مناسب،
از قبیل :آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیّت مناسب زیست محیطی ،عوامل بهداشتی مناسب ،مكان مناسب و دسترسی
از نظر کار و تسهیالت اولیّه است (زیاری و همكاران .)31-39 :1437 ،بر اساس آمار مندرج در شكل شماره  ،4دسترسی به تسهیالت
مسكن(حداقل آب لوله کشی ،برق ،تلفن ثابت و گاز لوله کشی) در نواحی روستایی  11/7درصد است ،که این آمار در نواحی شهری
 11/2است که به مراتب باالتر از نواحی روستایی است .از نظر تجهیزات زندگی(عدم دسترسی به موتورسیكلت ،خودروی سبک،
رایانه و اینترنت) ،در نواحی روستایی  12/1درصد خانوارها به هیچكدام از این وسایل دسترسی ندارند ،اما در نواحی شهری 47/3
درصد هستند .در زمینهی استفاده از سوخت نامناسب نیز در نواحی روستایی  91/1درصد است که نسبت به نواحی شهری 17/1
وضعیّت مطلوبی ندارد (مرکز آمار ایران.)1431 ،
شکل شماره  ،9شاخصهای مسکن و ساختمان در نواحی شهری و روستایی کشور سال 35
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نتیجهگیری
بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با گسترش نابرابری بین شاخصهای توسعه در سكونتگاههای روستایی -
شهری رو به رو هستند و حتی با وجود برنامهها و اقدامات صورت گرفته از طرف دولت در برنامهی مختلف توسعه ،باز کیفیّت زندگی
قشرهایی از جامعه ،به ویژه روستاییان مطلوب نیست و با همتایان شهری خود تفاوت قابل مالحظهای دارند .بر این اساس ،هدف
تحقیق حاضر ،به ارزیابی و مقایسهی سكونتگاههای روستایی و شهری بر اساس شاخصهای توسعه پرداخته است .در این پژوهش
از  19شاخص اجتماعی ،بهداشتی و مسكن برای مقایسهی نواحی روستایی و شهری استفاده گردید .بر اساس نتایج تحقیق:
نرخ بیكاری در نواحی روستایی  1/3درصد نسبت به نواحی شهری بیشتر است .علت آن را میتوان عواملی چون کمبود
فرصتهای شغلی ایجاد شده در نواحی روستایی دانست که دهههای اخیر به علت توجه زیاد به معضالت و مشكالت شهرها کمتر
مورد توجّه قرار گرفته است.
نرخ بیسوادی در مناطق روستایی  12/1درصد نسبت به نواحی شهری بیشتر بود که نشان دهندهی محرومیّت فرهنگی و
دسترسی به امكانات آموزشی کمتر در نواحی روستایی نسبت به نواحی شهری است.
نرخ خام تولد در نواحی روستایی 1/4کمتر از نواحی شهری بود که میتواند نتیجهی مهاجرت جوانان روستایی به شهرها باشد
که نرخ باروری در این نواحی را کاهش داده است.
نرخ خام مرگ و میر در نواحی روستایی  1/1درصد بیشتر از نواحی شهری بود .این آمار نشان دهندهی عدم شرایط بهداشتی
مناسب و عدم توزیع بهینه ی امكانات بهداشتی و عدم دسترسی به پزشكان متخصص و درمانگاهها و بیمارستانهای مجهز در جوامع
روستایی است.
نرخ طالق نسبت به ازدواج در جوامع روستایی  1/1درصد کمتر از نواحی شهری بود .پایین بودن این پدیدهی نابهنجار در جوامع
روستایی میتواند دالیلی از جمله ،سنت ،روابط اجتماعی قویتر بین ساکنین روستایی ،شناخت بیشتر نسبت به هم ،مذموم بودن
پدیدهی طالق در نواحی روستایی و  ....باشد.
نرخ معلولیت در نواحی روستایی  1/1درصد بیشتر از مناطق شهری بود.
هزینه مصرف دخانیات از کل هزینهی خوراکی خانوار در یک سال  1/3درصد در نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری بود.
هزینهی بهداشت خانوارها  4/2درصد در نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری بود.
دسترسی به آب سالم در نواحی روستایی  9/1درصد نسبت به نواحی شهری کمتر بود .پایین بودن سطح این شاخص نشان
دهنده ی عدم کفایت خدمات زیر بنای عمومی در نواحی روستایی است که کمبود و یا غیر بهداشتی بودن این مایع حیاتی به شدت
سالمت و زندگی نواحی روستایی را به خطر میاندازد.
دفع فاضالب نامناسب در محیطهای روستایی  21/1درصد بیشتر از نواحی شهری بود .که این وضعیّت به خاطر نبود امكانات
شهرداری در مناطق روستایی است.
نرخ تراکم (کمتر از  4اتاق در واحد مسكونی) و فضای ناکافی برای زندگی(زیر صد متر مربع) در نواحی روستایی به ترتیب 3/7
و  11/1درصد به نفع جوامع شهری بود .این دادهها نشان دهندهی عملكرد نامطلوب بخش مسكن در نواحی روستایی است.
نرخ واحد مسكونی بادوام در نواحی روستایی  24/2درصد کمتر از نواحی شهری بود .دالیل آن را میتوان بافتهای قدیمی
موجود در روستا و عدم نظارت بنیاد مسكن و شهرداری در ساخت و سازهای جدید در این مناطق دانست.
نرخ مالكیّت(عرصه و اعیان) در نواحی روستایی  17/7درصد بهتر از جوامع شهری بود .علت آن کمبود جمعیّت و زمینهای
کافی و ارزان در نواحی روستایی و همچنین استفاده از مصالح ارزانتر و موجود در طبیعت جفرافیایی این مناطق است.
نرخ تسهیالت(حد اقل آب لوله کشی ،برق ،تلفن ثابت و گاز لوله کشی) در نواحی روستایی 37/4درصد کمتر از نواحی شهری
بود ،که به طور معناداری محرومیّت روستا در دسترسی به حداقل امكانات را آشكار میسازد.
در عدم دسترسی به تجهیزات (موتور سیكلت ،خودروی سبک ،رایانه و اینترنت) نواحی روستایی  14/1درصد از نواحی شهری
محرومتر بودند .در استفاده از سوخت نامناسب(نفت ،گازوییل ،چوب و هیزم) نیز نواحی روستایی  12/1درصد بیشتر از نواحی شهری
از سوخت نامناسب استفاده میکردند.
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با توجّه به شاخصهای بررسی شده و نتایج به دست آمده در این تحقیق و با در نظر گرفتن ملزومات حرکت به سمت روستاهایی
سالمتر و ایجاد محیطی دلپذیر برای ساکنان آن و توزیع بهینهی امكانات و شاخصهای رفاه و نیل به عدالت اجتماعی در بین همهی
مناطق روستایی و شهری موارد زیر پیشنهاد میشود:
عالوه بر استفاده از نتایج سرشماریها و سایر آمارهای بك ار گرفته شده که ممكن است نواقصاتی داشته باشند ،استفاده از ابزار
پرسشنامه و مصاحبههای مستقیم در سطح موردی نیز ،برای سایر محققان پیشنهاد میشود.
این تحقیق تنها بر ابعاد عینی تأکید داشته ،لذا توجّه به جنبههای ذهنی نیز باید مد نظر سایر پژوهشگران قرار گیرد .به طور
کلّی مسؤولین ذیربط باید به مواردی ازجمله :تقویت امكانات بهداشتی و درمانی ،تقویت امكانات آموزشی و فرهنگی ،تقویّت امكانات
زیر ساختی ،نظارت بیشتر بر ساخت و ساز مسكن از نظر بافت مسكونی بادوام ،ایجاد فرصتهای شغلی مناسب با توجه به منابع
موجود در روستا ،ایجاد تسهیالت بیشتر برای روستاییان و ....توجّه بیشتری داشته باشند.
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روشهای تجـاریسـازی ایـدههای نو

بهنام ندرلو
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علم و صنعت
behnam.naderlo70@gmail.com

چکیده
امروزه خلق ثروت از طریق ایده های نو وکسب و کارهای نو به یک مقوله جدی وضروری برای کشورها تبدیل
شده است.کشوری که به خوبی بتواند چرخه ی ایده تا محصول را پیاده سازی کند بی شک رشد اقتصادی خوبی
خواهد داشت.در این مقاله به مرور روش های تجاری سازی ایده های نو0مراحل تجاری سازی‚موانع تسهیل
تجاری سازی این ایده ها0مكانیزم شكل گیری ایده های نو و چگونگی حمایت و تجاری سازی ایده های نو می
پردازیم.ودر انتها پیشنهادهایی برای نهادینه کردن امر تجاری سازی و تسهیل فرآیند تجاری سازی ارائه می
شود.
کلمات کلیدی :تجاری سازی ،ایده های نو ،بورس ایده ،فرآیند تجاری سازی ،محصول نو

مقدمه
«وقتی جسارت پرداختن به رویاها را داشته باشیم مانعی بر سر راه نخواهد ماند»
منافع ملی و سازمانی ایجاب می کند از هزینه های صرف شده برای نیروهای متخصص‚زمان‚واحد R&Dو ..حداکثر بهربرداری
شود.امروزه شرکت ها و موسسات سرمایه زیادی را به بخش  R&Dخود برای تولید ایده و محصول جدید اخثصاص می دهند اما
میزان تجاری سازی نتایج این تحقیق و توسعه بسیار کم تر از حد انتظار است.در دنیای رقابتی امروز تجاری سازی و بهره گیری از
ایده های نو امری حیاتی است.می توان گفت یكی از دالیل اصلی پیشرفت تكنولوژی در کشورهای توسعه یافته توجه به امر تجاری
سازی ایده ها و نتایج تحقیقات داخلی ان کشورها بوده است.امروزه تعاریف متعددی برای تجاری سازی نقل می شود که در یک
تعریف جامع می توان گفت تجاری سازی عبارت است از:فرآیند تبدیل علم‚فناوری‚تحقیق جدید یا یک اختراع به محصول یا
فرآیندهای صنعتی قابل عرضه به بازار(اسكاتیش اینترو وپرایز )1771باید به این نكته توجه داشت که تجاری سازی یک فرآیند
است.
تجاری سازی بخشی از نوآوری می باشد و بدون تجاری سازی نوآوری ودر نتیجه تكنولوژی وجود نخواهد داشت.یكی پیچیده
ترین مراحل نو آوری مرحله تجاری سازی می باشد.تجاری سازی کسب سود از نوآوری از طریق به خدمت در آوردن ایده های نو
وفناوری های نو برای ایجاد فرآیند تولید محصولی جدید است.موضوع تجاری سازی برای شرکت های کوچک و متوسط که توان
رقابت با محصوالت انبوه و ارزان قیمت تولید کنندگان بزرگ را ندارند از اهمیت بیش تری برخوردار است.مسیر ایده تا محصول
جدید و به بازار رساندن آن دغدغه اکثر کار آفرینانی است که با ایده های نو و خالقانه قصد ورود به کسب و کاری جدید و سود آور
را دارند.می توان گفت هیچ الگوی قطعی برای تجاری سازی وجود ندارد و تجاری سازی یک هنر است تا یک علم(بحرینی محمد
علی وشادنام )1431و این کار به عهده کارشناسان تجاری سازی است که تجاری سازی هر ایده را با اقتضاعات موجود آن به وجود
آورند.اید های نو وخالقانه برای تبدیل شدن به یک کسب و کار سود آور باید تجاری شوند و این کار مستلزم ایفاینقش بازیگران
مختلف است.در کشور ما روش های تجاری سازی به خوبی شناسایی نشده است این عمل که نیازمند مهارت های مختلفی می باشد
به ابتكار و تجربه و سلیقه فرد خالق بستگی دارد.متكی بودن به قابلیت های فردی و نبود روش های مدون و روشن برای تجاری
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کردن ایده ها مانع رشد کسب و کارهای خالقانه شده است.امروزه درصد کمی از ایدهای جدید که پتانسیل تبدیل شدن به محصول
جدید و سود آور را دارند به مرحله تولید و تجاری شدن می رسند.در ادامه با مرور روش ها و مدل های تجاری سازی ذکر شده در
منابع گوناگون آن ها را مقایسه کرده و نتایج خود را برای استفاده بهینه ازاین روش ها برای تجاری سازی ایده های نو بیان می
کنیم.قبل از پرداختی به روش ها و مدل های تجاری سازی به مراحل تجاری سازی و هم چنین خصوصیات یک اید ه ایده آل برای
تجاری سازی می پردازیم:

مراحل فرآیند تجاری سازی:

.1تولید ایده
.2بررسی و
ارزیابی ایده

.9تجاری شدن

.4توسعه ایده و
بررسی کاربردی
کردن آن

.1زمینه سازی
فنی و جرایی

.3معرفی تجاری
ایده

.1بازارسنجی و
رشد

شکل.6.مراحل فرآیند تجاری سازی

.6تولید ایده
در این جا این پرسش مطرح می شود که ایده چگونه باید تولید شود؟منشا ایده می تواند موارد زیر باشد:
مشكل یا نیاز صنعتی‚تقاضای بازار‚برسی علمی و تراوش های فكری فرد خالق‚ثحلیل و بررسی بازار‚نیازهای راهبردی
کشور‚نیاز یک شرکت ویا نیاز به یک محصول برای جایگزینی واردات و...
اما خصوصیت یک ایده ایده آل برای تجاری شدن چیست؟
 به سرمایه گذاری اولیه نیازی نداشته باشد نیاز بازار به کاال یا خدمات نوین کامال محسوس باشد مواد اولیه به مقدار کافی در دسترس باشد استفاده از آن به تدوین مقررات دولتی نیاز نداشته باشد تولید و عرضه آن به نیروی کار نیازی نداشته باشد خریداران به دفعات به خرید آن اقدام کنند ابداع کننده یا تولید کننده اندیشه از معافیت مالیاتی برخوردار شود33
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 -نیازی به شبكه توزیع جدید نداشته باشدو....

.2برسی و ارزیابی ایده
پس از تولید ایده اصطالحا ایده ها باید غرباگی شوند.در ارزیابی ایده ها باید به سواالت زیر به گونه ای روشن پاسخ داده شود:
 آیا تبدیل ایده به محصول از لحاظ فنی امكان پذیر است؟ آیا ساحت کاال با به کارگیری ایده جدید سود آور است؟ کاالی جدید چه سهمی ازبازار را به خود اختصاص می دهد؟ -روند فروش کاالی جدید تولید شده با استفاده از این ایده جدید در آینده چگونه خواهد بود؟

.9توسعه ایده و بررسی کاربردی کردن آن
در این مرحله نكات مهم بازاریابی مطرح می شود:
 بازار هدف برای کاالی جدید کدام بازار است و خصوصیات ان چیست؟ کاالی جدید باید چه نیازهایی از مصرف کننده را برآورده کند؟ چگونه می توان کاال را با کمترین هزینه تولید کرد؟ -عكس العمل مصرف کننده در بازار هدف در قبال این کاال چیست؟

.4معرفی تجاری ایده
در این مرحله بنگاه قبل از تولید کاالی جدید با استفاده ار روش های آماری میزان تولید مورد نیازدر مرحله اول و نقطه سر به
سرس و هم چنین میزان سودآوری برآورد می کند.

.5بازارسنجی ورشد
در این مرحله یک مدل فیزیكی از محصول جدید تهیه و نحوه به کار گیری آن بررسی می شود.می توان نمونه اولیه را در
نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقرارت مالكیت معنوی متعهد هستند به معرض نمایش گذاشت تا مشتریان بالقوه راجع به
آن اظهار نظر کنند.پس از جمع آوری نظرها اصالحات الزم بر روی محصول صورت می گیردو در این مرحله ثعداد محدودی از کاال
به صورت آزمایشی تولید و به یكی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص شود که محصول جدید مورد قبول مشتری
واقع خواهد شد یا خیر؟

.1زمینه سازی فنی و اجرایی
در این مرحله نكاتی از قبیل :
برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی ایده تهیه موارد تبلیغاتی مورد نیاز برای معرفی کاال و شناساندن آن تدوین برنامه ساخت کاالی جدید -امور لجستیكی مربوط به کاال

.1تجاری

شدن1

در این مرحله در موضوع مطرح می شود
ایجاد شبكه های توزیع و شناسایی کانال های توزیع برای عرضه کاالی جدیداجرای یک برنامه تبلیغاتی موصر برای معرفی کاالی جدید به خریداران1. Commercialization
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باید توجه داشت که برای تجاری سازی ایده ها ی نو و یافته های پژوهشی در همه موارد نمی توان از روش های یكسانی
استفاده کرد هم چنین می توان با استفاده از روش های گوناگون و ابتكاری از تعداد مراحل ذکر شده کاست.
اما ارکان تجاری سازی موفق چه می باشد؟
قوانین مالكیت دارایی‚ برنامه های کالن سازمانی و ساختارهای مدیریتی‚ فرهنگ کار آفرینی و درگیر کردن کسب وکارهای
کوچک ‚رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی‚کیفیت پژوهش های انجام شده‚فراهم آوردن زیر ساخت های پژوهشی قوی
حال به مرور چندی از مدل های تجاری سازی می پردازیم:
با توجه به ادبیات موجود مدل های تجاری سازی به دو دسته کلی دسته بندی می شوند مدل های خطی تجاری سازی و مدل
های کارکردی‚مدل های خطی شامل یک مسیر خطی و مرحله به مرحله می باشند اما مدل های کارکردی به فعالیت های مهم و
یكپارچه کردن فعالت ها اشاره دارن و روابط بین فعالیت ها را تعریف می کنند بدون آن که لزوما مراحل معین شده در مسیر خاص
قرا گیرند.

برخی از مدل های خطی معروف
از برخی مدل های خطی معروف می توان به مدل گلداسمیت‚مدل کوکوبو‚مدل کوپر‚مدل راث ول و زیگفیلد و مدل جولی
اشاره کرد.

مدل گلداسمیت

1

یكی از بهترین مدل های خطی است که توسط دکتر رندال گاد اسمیت 1در سال  1711مطرح شده است.این مدل عناصر
کسب و کار‚بازار وتكنیک های تجاری سازی را در ماتریسی توام و متوالی و نیز نفاط تصمیم گیری قرار می دهد.مدل گلد اسمیت
کل فرآیند را از ایده اولیه تا ایجاد و خلق و راه اندازی شرکت را پوشش می دهد.و سپس راهبرد خروج برای مخترع و سرمایه گذار
را نشان می دهد.هر یک از شاخه های فنی‚بازار و کسب وکار این مدل از شش مرحله متوالی شامل تحقیق‚امكان
سنجی‚توسعه‚معرفی‚رشد و بلوغ معرفی شده اند و هر یک از این مراحل به سه بخش مفهومی‚توسعه و تجاری تقسیم می
شوند.مدل به عنوان یک سری گام های متوالی در نظر گرفته شده که از راست به چپ و باال به پایین کار می کند.مدل گلد اسمیت
بیش تر برای تجاری سازی ایده های کامال جدید مناسب است و برای نوآوری تدریجی یا ارتقا و بهبود محصوالت و فرآیندهای
موجود به کار نمی رود .مدل گلد اسمیت قدرت پیش بینی ذاتی را ندارد و خود او نیز هشدار می دهد که پیروی کورکورانه ازاین
مدل موفقیت را تضمین نمی کند بلكه موفقیت فرآیند تجاری سازی به یكپارچگی کارهای انجام شده توسط کسانی که از این مدل
پیروی می کنن بستگی دارد.

2. TheRandall Goldsmith Model
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جدول.6مدل گلد اسمیت

مدل کوکوبو

1

براساس این مدل تجاری سازی فآیندی خطی است.دراین مدل ارزیابی در انتهای هر یک از مراحل صورت می گیرد .به این
ترتیب تصمیمات الزم در مورد ادامه یا متوقف کردن فآیند گرفته می شود.بر اساس مدل کوکوبو فرآیند تجاری سازی دادای گام
های زیر می باشد :مطالعات مفهومی و امكان سنجی‚ تحقیقات پایه‚ تحقیقات کاربردی ‚تحقیقات بهره مندی‚ تحقیقات تجاری
‚طراحی مدل تجاری‚ تولید واقعی
جدول.2مدل کوکوبو
مراحل
مطالعات مفهومی و امكان سنجی

جزئیات
مطالعه امكان سنجی فناوری/تجاری

تحقیقات پایه

تحقیقات اصولی

تحقیقات کاربردی

تحقیق در مورد نحوه کاربرد

تحقیقات بهره مندی

تحقیق در مورد کاربدهای ویژه

تحقیقات تجاری

طراحی/توسعه/تولید محصول جدید

طراحی مدل تجاری

بهبود و آماده سازی محصول نهایی

تولید واقعی

تولید داخلی و تولید ارسال شده
1. The Kokobu Mode
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مدل کوپر(مرحله-دوازه)

1

مدل کوپر یكی از مضهورترین مدل های تجاری سازی است.و به مدل فآیندی مرحله-دوازه معروف است.فآیند مرحله-دوازه
یک نقشه راه عملیاتی شده برای هدایت پروژه ها ی محصوالت جدید از مرحله ایده تا مرحله تحویل آن به بازار است.به کارگیری
این مدل سبب افزایش کارایی و ثسهیل روند پروژه می شود.مشخصه اصلی این مدل تخصیص حمایت های تو سعه ای به صورت
کارا است.زیرا هر فآیند شامل مراحل و ورودی هایی می شود که پیشرفت پروزه را تعیین می کند.این مدل فآیند ایده تا بازار را به
یک مجموعه متوالی از مراحل و نقاط تصمیم گیری تفكیک می کند.مرحله جایی است که در آن اقدام می شود و دروازه جایی است
که در آن تصمیم در مورد ادامه و یا عدم ادامه مسیر توسعه صورت می گیرد.مراحا اصلی و نقاط تصمیم گیری این مدل عبارتند از:
مرحله صفر:ایده پردازی/تصمیم اول غربال ایده‚مرحله یک:بررسی اولیه/تصمیم دوم غربال ثانویه‚مرحله دوم:بررسی
تفضیلی/تصمیم سوم اقدام برای توسعه‚مرحله سوم:توسعه/تصمیم چهارم اقدام برای تست‚مرحله چهارم:انجام تست و معتبر
سازی/تصمیم پنجم اقدام برای تجاری سازی‚مرحله پنجم:تولید صنعتی و ورود به بازار

شکل.2مدل کوپر4

مدل راث ول و زیگفیلد

2

این مدل توسط راث ول و زیگفیلد ارائه شده است.یک نمودار بلوکی است که هر بلوک بیان گر روابط اجزادر فرآیند تجاری
سازی است.این مدل رد واقع ترکیبی از نسل های اول ودوم نوآوری یعنی نسل (فشار تكنولوژی) و نسل (کشش بازار) است.اسن
مدل مسیری به بازار است که از یک طرف از نیازهای موجود و نوظهور بازار و از یک طرف از تحول فناوری تاثیر می پذیرد.مدل
راث ول و زیگفیلد تاکید می کند که تجاری سازی یک جزئ الزم از فرآیند نوآوری است.همانند مدل گلد اسمیت در این مدل نیز
توالی فعالیت ها وجود دارد.اما شاخه فنی اصلی در مرکز فرآیند قرار دارد.هم چنین این مدل نیز توانایی پیش بینی ندارد و نیازمند
افراد نوآور آگاه به محیط و شرایط است تا به موفقیت برسد.

شکل . 9مدل راث ول و زیگفیلد

1. The Cooper Model
1. The Rothwell & Zegfeld Model.
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مدل جولی

1

جولی نه مرحله را برای تجاریسازی فناوری در نظر میگیرد.مراحل مدل تجاری سازی جولی عبارتند از:
.1بینش دو گانه (فن-بازار) هدف اصلی این مرحله شناسایی قابلیت تجاری سازی ایده مورد نظر است.در این مرحله دانشگا ه
ها مراکز تحقیقاتی و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولتی تامین کنندگان اصلی منابع مورد نیاز می باشند.
.2تجهیز منافع و تایید آن ها:در این مرحله برای تبدیل ایده به یک فرآیند ارزش آفرین پشتوانه مالی کافی وجود ندارد اما
حمایت کافی وجود دارد.
.4فرآوری تجاری برای تعریف توانایی تحجاری سازی:این مرحله شامل فعالیت هایی از قبیل شناسایی مشخصات فنی
محصول‚اعتبار سنجی‚ارزیابی و طرح تجاری است.مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی‚شرکت های تحقیق و کار آفرینان تامین
کنندگان در این مرحله هستند.
.3تجهیز منابع برای نمایش:این مرحله از مراحل ممهم فرآیند تجاری سازی است.این مرخله به زیرساخت های پژوهشی و
مهارت های مورد نیاز اشاره دارد.
.1نمایش محتوا در محصوالت و فرآیند(نمایش و اثبات فناوری):به عبارتی دیگر این مرحله با توسعه محصول نترادف است.توسعه
محصول شامل مجموعه ای از فعالیت ها جهت آماده سازی محصول برای معرفی به بازار از مراحا اولیه است.این فرآیند مسستمر
شامل طراحی اولیه سیستم تولید‚تست و تحلیل امكان سنجی محصول‚تكمیل محصول و سیستم تولید‚بازاریابی‚ایجاد مقدمات
تولید و انتقال محصول به بازارمی شود.مهمترین سرمایه گذاران در این مرحله شرکت های تحقیق و توسعه می باشند.
.1تجهیز اجزای تشكیل دهنده بازار:در این مرحله ضروری است اجزای تشكیل دهده بازار را شناسایی کنیم.
.9ارتقا سطح پذیرش:با استفاده از روش هایی همچون کشش بازار و فشار تكنولوژی می توان سطح پذیرش فناوری را ارتقا
بخشید.اغلب سرمایه داران ریسک پذیر در این مرحله سرمایه گذاری می کنند.
.3تجهیز دارایی های مكمل برای تحویل کاال:برای تحویل کاال به بازار جدید باید دارایی هی مكمل از قبیل:دارایی های
مالی‚پرسنل مدیریتی و فنی‚دانش فنی/محصول‚مفهوم بازار/محصول‚حق امتیاز دسترسی به مواد خام‚تجهیزات و ابزارها و فرآیند
دانش فنی‚تولید ظرفیت برای محصوالت واسطه ای‚مونتاژ مقدماتی‚محصول نهایی و دسترسی به بازار تجهیز شوند.
.7استمرار بخشیدن به تجاری سازی و تحقق یافتن ارزش بلند مدت:استمرار بخشیدن به تجاری سازی به واسطه سرمایه گذاری
هایی است که برای ارائه فناوری به بازار انجام می شود.کیلید اصلی خلق ارزش افزوده توسط فناوری جدید دوام بلند مدت محصول
یا فرآیند ایجاد فناوری به عنوان یک محصول با ارزش است.

شکل.4مدل جولی

2. The Jolley Model
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جدول .9نکات برجسته مدل های معرفی شده
مدل

گلد اسمیت

کوکوبو

کوپر

راث ول و زیگفیلد

جولی

نكات
مراحل:تحقیق‚ امكان سنجی‚ توسعه ‚معرفی ‚رش و بلوغ
کاربرد:فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های جدید
مزیت:تمرکز بر عناصر فنی بازار و کسب و کار
مراحل:مطالعات مفهومی و امكان سنجی ‚تحقیقات پایه‚ تحقیقات کاربردی‚ تحقیقات بهره مندی طراحی
مدل تجاری سازی تولید واقعی
مراحل:ایده پردازی‚ بررسی اولیه‚ بررسی تفضیلی‚ توسعه‚ انجام تست و معتبر سازی‚ تولید صنعتی ورود به
بازار
کاربرد:توسعه محصوالت جدید در سازمانهای تولیدی
مزیت:افزایش کارایی و تسریع عملكرد
مراحل:ایده توسعه تولید نمونه تولید تحاری سازی بازار
مزیت:ترکیبی از نیازهای بازار و فرصت های فناورانه است.
مراحل:فرض کردن بینش دو گانه تجهیز منافع م تایید آن ها فرآوری تجاری برای تعریف توانایی تجاری کردن
تجهیز منابع برای نمایش نمایش محتوا در محصوالت و فرآیند تجهیز اجزای تشكیل دهنده بازار ارتقای سطح
پذیرش تجهیز دارایی های مكمل برای تحویل کاال استمرار بخشیدن به تجاری سازی
کاربرد:تجاری سازی فناوری های جدید در کشورهای توسعه یافته

باید توجه داشت که هر یک از این روش ها به تنهایی در همه شرایط و برای تجاری سازی هر اید های مناسب نیست و با ید با
توجه به نوع ایده محصول مورد نظر منابع و شرایطی محیطی بهترین روش را برای تجاری سازی انتخاب نمود.

موانع تسهیل روند تجاری سازی
متاسفانه در کشور موانعی برای تسهیل تجاری سازی وجود دارد.که باید برای رفع انها برنامه ریزی کرد این موانع عبارتنداز:
شرایط مالکیت معنوی در کشور:نبود قوانین مالكیت معنوی در کشور باعث محدودیت بیان شده است و باید توجه کرد که
خالقیت بدون داشتن زیر ساخت سودی نخواهد داشت.
ضعف قانونی:میزان حمایت قانونی از افراد صاحب ایده در کشور پایین بوده و سوئ استفاده از این افراد زیاد است باید قوانین
حمایتی از این افراد تصویب و اجرایی شوند.
نبود پشتیبانی صحیح فناوری از کسب و کارهای فناوری :اساسا سازو کار کسب و کاری در کشور مخاطره امیز است.و
باید شرایط بهبود کسب و کار و ثبات بازار و کسب و کارها به کشور بازگردد
جذب منابع سرمایه گذاری :میل سرمایه گذاران خطر پذیر به سرمایه گذاری در حوزه فناوری پیشرفته با گذشت زمان تغییر
می کند مالک جذب سرمایه ،درآمد قابل توجه و افق روشن سرمایه گذاری است.سرمایه گذاران خطر پذیر باید از قابلیت اطمینان
ایده و مخصول جدید مطمئن شوند.و افراد خالق دارای ایده های نو باید این موضوع را همیشه در نظر داشته باشند که باید سرمایه
گذاران را در برابر موفقیت اید ه هایشان مطمئن سازند.
بازاریابی شرکتهای فناور:داشتن برند معتبر و تبلیغات به جاو  ..از عوامل کلیدی ورود و حضور پایدار در بازار است که متاسفانه
اغلب شرکت ها و موسسات موجود در کشور فاقد یک برند معتبر در سطح جهانی می باشند.و باید به موضوع برند سازی و تبلیغات
بیش از پیش در کشور توجه شود.هم چنین نبود سرمایه کافی‚نبود بازار افزایش قیمت ها عدم ثبات نرخ ارز بی ثباتی قوانین و ...در
روند تجاری سازی و ورد به بازار خلل ایجاد می کنند.
در کنار روش های معرفی شده راهكار ساده تر وکم هزینه تری نیز است.به تازیگی بورس ایده در فرابورس ایران تشكیل شده
است بورس ایده راه خوبی برای تجاری سازی ایده ها و یا محصوالت جدید می باشد.روش کار در بورس ایده به این ترتیب است:معامله
ایده ها در فرابورس بنا به نظر و انتخاب صاخب ایده به دو شكل قابل انجام است ‚در روش اول دارایی فكری در قالب یک مرقه
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بهادار در فرابورس عرضه می شود و پس از کشف قیمت متقاضیان آن را خریداری می کننداما در روش دوم یک یا چند دارایی
فكری اعم از(ایده ها‚ اختراع‚ طرح صنعتی‚ برند)در قالب یک شرکت سهامی خاص در بازار فرابورس عرضه شده و سهام این شرکت
به صورت بلوکی و یكجا توسط متاقاضیان دارایی فكری مورد نظر از داخل و یا خارج از کشور خریداری می شود.

نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد به پرسش"چگونگی تجاری سازی ایده های نو" پاسخ داداه شود.همانطور که مطرح شد ایده ها و
اختراعات نو بدون تجاری سازی ارزش خواستی ندارند و در صورتی این ایده ها دادای ارزش خواهند بود که بتوان از طریق آنها
ارزش افزوده ایجاد کرد.در واقع آن ها را اجرایی کرده و در غالب محصول یا فرآیندی حدید به بازار معرفی کنیم.پس فرد خالق و
ایده پرداز که ایده ای نو دارد باید مكانیزم های تجاری سازی را بشناسد و بتواند از آن ها جهت تجاری سازی ایده خود استفاده
کند.هم چنین بازیگران نقش های مختلف در این موضوع اعم از دانشگا ه ها‚صنعت‚شرکت های دانش بنیان‚شرکت های تحقیق
و توسعه‚و دولت نیز باید وظایف خود را بشناسند و آنها را به خوبی اجرا کنند.
برای کشور ما ضروری است که روند تجاری سازی اید ها و محصوالت جدید تسهیل شود و دولت ها باید قوانین الزم و حمایت
های کافی از ایده های نو جهت تجاری سازی را به اجرا درآورند.شاید بتوان گفت یكی از راهكارهای مهم و قابل دست رسی جهت
رشد اقتصادی و توسعه کشور و هم چنین گام نهادن در مسیر اقتصاد مقاومتی و خروج از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت و مواد خام
توجه ویژه به محصوالت و کسب و کارهای نو که از ایده های نو برخواسته می شود است.
در این راستا می توان از الگو های معرفی شده جهت تجاری سازی استفاده کرد و از تجربیات کشورهای توسعه یافته نیز بهره
برد.باید توجه شود که روش های تشریح شده هیچ کدام مختص یک بخش از صنعت خاص نیست و حالت های کلی برای تجاری
سازی می باشد.و هر صنعت باید مدل مخثص به خود را طراحی کند.تا بتوانیم اید های نو ونابی را که قابلیت تبدیل شدن به یک
محصول و یا فرآیند جدید و تجاری شدن را دارا می باشند هر چه سریع تر تجاری کنیم.در جهان رقابتی امروز هر چه بیشتر بهتر
و سریع تر بتوانیم از ایده ها منابع و فرایندهای خود استفاده کنیم آن گاه می توانیم انتظار موفقیت نیز داشته باشیم.
در انتها پشنهادات خود را برای نهادینه کردن تجاری سازی و تسهیل روند تجاری سازی را بیان می کنیم:
.1ترویج فرهنگ خالقیت و کارآفرینی از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش
.2وضع قوانین حقوقی الزم برای حمایت از مالكیت معنوی و دارایی های فكری
.4توجه به نیازهای آینده جامه و هدایت ایده ها و محصوالت به سمت رفع این نیازها
.3تشكیل تیم ها و کار گروه های تجاری سازی در شرکت ها و موسسات
.1معافیت مالیاتی برای شرکت های نوآور و مروج خالقیت و تجاری سازی
.1توجه ویژه به بورس ایده و آشنا کردن مردم با بورس ایده و مكانیزم کار ان
.9را ه اندازی جشنوار های مربوط به تجاری سازی و دادن جایزه به بهترین ایده های تجاری سازی شده
.3ارتباط نزدیک و واقعی بین دانشگاه صنعت و دولت
.7برند سازی و ایجاد برند های معتبر در سطح ملی و جهانی
.11مطالعه روند های مختلف تجاری سازی در کشورهای توسعه یافته و استفاده از تجربیات آنها و افزایش سطح اطالعاتی اساتید
و دانشجویان دانشگا ه های کشور در این زمینه که در نهایت باعث آشنایی مردم جامعه با این موضوع می شود.
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چکیده
مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک نوآوری مهم مدیریتی در جهت ایجاد مزیت رقابتی و توسعه پایدار و با
در نظر گرفتن نگرانی های مصرف کنندگان در کل فرآیند زنجیره تأمین ،سعی دارد ضمن جلوگیری از بروز خطا
در جمع آوری و ثبت اطالعات ،امكانات شناسایی و ردیابی کاال را نیز در طول زنجیره ،به شكلی کامالً مكانیزه
فراهم نماید و به افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند .با در نظر گرفتن ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز،
جریان اطالعات می تواند ابزار مهمی در یكپارچه سازی اجزا و کاهش عدم اطمینان ها و خطرات مدیریت زنجیره
تأمین سبز به حساب آید .در جهت اجرای صحیح مدیریت زنجیره تأمین سبز ،بررسی جریان اطالعات حسابداری
می تواند حائز اهمیت باشد .در تحقیق حاضر سعی شد با نگاهی بر مفاهیم و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین
سبز و بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین ،با نگاهی بر مفاهیم و اهداف حسابداری زیست
محیطی ،اهمیت اطالعات حسابداری سبز در اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد بررسی قرار گیرد .نتایج
حاکی از آن است که اطالعات حسابداری سبز می تواند در برقراری جریان مطلوب اطالعات بین اجزا ساختار
مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مؤثر واقع گردد.
کلمات کلیدی :زنجیره ارزش ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،جریان اطالعات ،حسابداری سبز ،حسابداری زیست
محیطی

مقدمه
در پی پیشرفت تمدن بشری و توسعه فنآوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ،دنیا با مشكالت زیست محیطی زیادی روبرو شده
است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید میکند .موج اول نگرانی در مورد محیط زیست در دهه  1791شروع شد و بالفاصله
پس از آن به دلیل تغییرات قانونی که برای اصالح برخی از مشكالت شناخته شده ،مانند انتشار گازهای سمی به اتمسفر توسط
برخی از شرکت ها اعمال شد؛ فرو نشست .وقوع و کشف بالیای بیشمار زیست محیطی دیگر ،همچون کشف چاله در الیه اوزن ،گرم
شدن کره زمین ،مصرف بی رویه منابع تجدید ناپذیر و  ...و به دنبال آن فشار اعمال شده توسط سازمان های حامی محیط زیست،
سبب شد تا موضوع محیط زیست یک بار دیگر بر جسته شود(.دوپاکو و راپوسو)2113 ،
تحقیقات پیرامون موضوعات زیست محیطی در اوایل دهه  1731شكل گرفت با این وجود ،از دهه  1771به بعد بود که همنوایی
بیشتر دانشمندان ،از پیامدهای وخیم فعالیت های اقتصادی بشر روی تعادل اکولوژیكی زمین و بقا در آینده خبر داد .در این میان،
مصرف کنندگان روز به روز نسبت به مسائل زیست محیطی و اجتماعی اگاه تر شدند و با ظهور مصرف گرائی سبز ،مصرف کنندگان
شروع به اظهار نظر در زمینه تولید ،پردازش و منبع یابی محصوالت کردند(لی .)2113 ،این امر سبب شد تا حفظ محیط زیست و
استراتژی های مربوط به آن خیلی زود در اولویت برنامه ها ،به عنوان یک نوآوری مهم سازمانی قرار گیرد و به عنوان تضمینی در
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ایجاد مزیت رقابتی و توسعه پایدار سازمان ها مطرح گردد .بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین بیش از پیش اهمیت پیدا کرد چرا
که دیگر ،ارضای نیازها و عالیق مشتریان نه فقط توسط آخرین موجودیت چسبیده به مشتری یعنی محصول نهایی ،بلكه توسط
سایر تأمین کنندگان باالدستی نیز صورت می گیرد(ایمانی و احمدی .)1433 ،به این معنی که توسعه زمانی مداوم و پایدار می
گردد که نگرانی های مصرف کنندگان در کل فرآیند زنجیره تأمین اعمال و هنگام استفاده از منابع محدود و غیر قابل تجدید ،نهایت
دقت اعمال گردیده و سعی شود از این منابع محدود حفاظت گردد .یكی از موضوعات مهم در زنجیره تأمین ،کاهش عدم اطمینان
نسبت به تقاضا ،زمان تحویل و کیفیت در طول زنجیره است(پترسون و همكاران .)2114 ،بنابراین ضرورت دارد تا سازمان ها ضمن
توجه و توسعه به مسئولیت اجتم اعی خود جهت تأمین نیازها و خواسته های مشتریان ،به منظور بهبود عملكرد زیست محیطی
زنجیره تأمین و کنترل هزینه های اجتماعی و زیست محیطی ،تمامی تكنولوژیها و ابزارهای موجود در دسترس خود را جهت
ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطالعات در هر مرحله بكار گیرد.
مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یكپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی ،انتخاب و
تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرآیند های توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف ،مدیریت بازیافت و مصرف
مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملكرد کل زنجیره تأمین است(سارکیس،
 . )2111مدیریت زنجیره تأمین سبز مستلزم استفاده از راهكارهایی است که ضمن جلوگیری از بروز خطا در جمع آوری و ثبت
اطالعات ،امكانات شناسایی و ردیابی کاال را نیز در طول زنجیره حتی در خدمات پس از فروش ،به شكلی کامال مكانیزه فرآهم نماید
تا داده های حاصل از ردیابی کاال ،به افزایش آگاهی ،شناسایی و رفع مشكالت ،ایجاد تغییرات برای بهبود عملیات و در نهایت افزایش
کیفیت و رضایتمندی مشتریان کمک کند .با توجه به اینكه علت اصلی بسیاری از عدم اطمینان ها در فرآیند زنجیره ،جریان ضعیف
اطالعات است که می تواند در برگیرنده نادرست بودن ،نا بهنگام بودن و مدیریت غلط اطالعات باشد(درودچی و نیک مهر)1431 ،؛
فلذا در جهت اجرای صحیح مدیریت زنجیره تأمین سبز ،بررسی جریان اطالعات حسابداری می تواند حائز اهمیت باشد.
در همین راستا ،در تحقیق حاضر سعی بر آن است با نگاهی بر مفاهیم و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین سبز و بررسی
تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین ،با نگاهی بر مفاهیم و اهداف حسابداری زیست محیطی ،اهمیت اطالعات حسابداری
سبز در جریان اطالعات مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد بررسی قرار گیرد.

.2مفاهیم و مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین
در دو دهه  11و  91میالدی ،سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تالش میكردند تا با تدوین استراتژی مناسب محصولی با
کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند .در آن زمان تفكر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و
هماهنگ ،پیشنیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است .به همین دلیل سازمانها به منظور
حضور در بازارهای جهانی ،افزایش کارایی و حفظ موقعیت رقابتی خود ،تمام امكانات موجود را در جهت استاندارد سازی و بهبود
فرایندهای داخلی خود بكار می گرفتند .در ادامه و در دهه  31میالدی با تغییر سبک زندگی در جوامع مختلف ،تغییرات زیادی را
در الگوهای مورد انتظار مشتریان بوجود آمد و سبب شد تا سازمانها خود را با مشتریانی روبهرو ببینند که خواستار افزایش در تنوع
محصول ،هزینه پایین ،کیفیت باالتر و دسترسی سریعتر به آن محصول هستند .این امر موجبات طرح عبارت زنجیره ارزش را فراهم
آورد و باعث گردید که بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور تغییر یابد و سازمان ها برای حفظ و بقای خود به اهمیت ارضای نیاز
مشتریان پی ببرند(ایمانی و احمدی.)1433 ،
عبارت زنجیره ارزش به این دلیل بكار گرفته شد که سازمان ها دریافتند هر فعالیتی بایستی به افزایش ارزش محصول و یا
خدمات برای مشتری منجر شود .بنابراین تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش به عنوان یک ابزار تحلیلی استراتژیكی برای درک بهتر مزیت
رقابتی واحد تجاری ،تشخیص محل های افزایش ارزش مشتری یا کاهش هزینه ها و شناخت کامل تر ارتباط واحد تجاری با
فروشندگان ،مشتریان و سایر واحد های تجاری در صنعت محسوب می گردد(بلوچر و همكاران،ترجمه مدرکیان .)1439 ،با چنین
نگرشی ،رویكردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد .با استنباط از تعاریف ارائه شده از سوی اندیشمندانی
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همچون :جانز و ریلی ،)1731(1الرام ،)1771( 2کریستوفر ،)1772( 4لی و بلینگتون ،)1772( 3بری و همكاران ،)1773(1ساندرز
( ،)1771کوپزاک ،)1779( 9تن و همكاران )1773(3و  ...مدیریت زنجیره تأمین 7را می توان به عنوان مدیریت همه فعالیتهای
مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ،از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف کننده از طریق یكپارچه سازی
و ایجاد همكاری بین شبكه ای از اشخاص که کسب و کارهای داخل یا خارج بنگاه را به منظور ارائه محصوالت و خدمات پس از
فروش به مصرف کنندگان نهایی و جلب رضایت مشتری و تقویت مزیت رفابتی انجام می دهند؛ تعریف کرد .به دیگر سخن ،مدیریت
زنجیره تامین عبارت است از یكپارچگی فعالیت های مرتبط با انتقال و جریان کاالها و خدمات ،شامل جریان اطالعاتی آن ها ،از
منابع مواد خام تا مصرف کنندگان نهایی است(بالو و همكاران .)2111 ،به عنوان یک تعریف جامع ،SCM ،نظارت بر مواد ،اطالعات
و جریان مالی است که در یک فرآیند از تأمین کننده به تولید کننده و سپس عمده فروش ،خرده فروش و مصرف کننده حرکت
می نماید(فورتس .)2117 ،هدف اصلی مدیریت زنجیره تأمین ،کاهش ریسک زنجیره تأمین ،کاهش هزینه های تولید ،افزایش
درآمد ،بهبود خدمات به مشتری ،بهینه کردن سطوح موجودی و فرایند های کسب و کار و سیكل زمانی و در نتیجه افزایش قدرت
رقابت و رضایت مشتری و سودآوری می باشد (براو و همكاران.)2117 ،
در دهه  71میالدی و در پی رقابت شدید ،افزایش جمعیت ،استفاده بی رویه از منابع و در نهایت کمیابی منابع و آلودگی محیط
زیست از یک سو و آگاهی مصرف کنندگان نسبت به مسایل زیست محیطی و اجتماعی و افزایش تقاضای آنان به مصرف محصوالت
سبز از سوی دیگر سبب شد تا مسئولیت سازمان ها و تولید کنندگان از صرف توجه به کیفیت باال و قیمت پایین و پاسخگویی در
مقابل سهامداران و کارکنان گستردگی بیشتری یافته و مسئولیت اجتماعی ایشان را در قبال محیط زیست و جامعه با تحمیل هزینه
های بیشتری شكل دهد .این موضوع سبب طرح ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز شد.

.9مفاهیم و مبانی مدیریت زنجیره تأمین سبز

11

از اواسط دهه ی 1771مصرف کنندگان روز بروز نسبت به مسایل زیست محیطی و اجتماعی آگاه تر شدند(لی )2113 ،و نگرانی
های خود را در مورد محیط زیست به شیوه های گوناگون در رفتار خرید منعكس می کردند؛ این امر سبب شد تا خیلی زود حفظ
محیط زیست و استراتژی های مربوط به آن به عنوان یک نوآوری در ایجاد مزیت رقابتی در اولویت برنامه های سازمان ها قرار گیرد.
در همین راستا ،مدیریت زنجیره تأمین سبز نیز برای اولین بار در سال  1771توسط انجمن پژوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان
به عنوان یک مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیط زیست معرفی شد .ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز در جهت به حداقل
رساندن ضایعات ( انرژی ،تولید گازهای گلخانه ای ،مواد زائد جامد و )..در امتداد زنجیره تأمین مطرح گردید GSCM .به عنوان
یک نوآوری مهم ،به سازمان در توسعه استراتژی هایی برای رسیدن به اهداف مشترک سود و بازار ،با کاهش خطرات زیست محیطی
و باال بردن راندمان زیست محیطی خود کمک می کند(نیناالوان و همكاران.)2111 ،
مزیت بكارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز بسیار فراتر از کاهش مصرف و یا آلودگی است و منافع آن تمام بخش های مختلف
سازمان را در بر می گیرد .به عنوان نمونه بسیاری از شرکت های بزرگ مانند جنرال موتورز ،هیولت پاکارد ،پراکتر و گمبل ،نایک و
 ، ...شهرت و تصویر نام تجار ی خوبی برای محصول سبز از طریق پژوهش و پیاده سازی  GSCMبه دست آورده اند(وانگ وی،
 . )2119مدیران زنجیره تأمین سبز در بسیاری از شرکت های پیشرو کوشیدند از طریق ایجاد مطلوبیت و رضایت مندی از منظر
زیست محیطی در سراسر زنجیره تأمین و بهره گیری از لجستیک سبز و بهبود عملكرد محیطی خود در کل زنجیره تأمین به عنوان
1
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یک سالح استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی پایدار ،سود ببرند و اهداف خود را بر اساس سه موضوع مهم :طراحی سبز ،تولید
سبز و بازیافت محصول پایه گذاری کنند(بوکس و استیولز.)2119 ،
لوپز 1در تحقیقی به بحث در مورد فرآیند ها ی داخلی چهار شرکت پیشرو در هنگام اتخاذ شیوه های مدیریت زنجیره تأمین
سبز در کشور برزیل پرداخت .نتایج عملی این مطالعه دیدگاه جدیدی را نسبت به رفتار شرکت هایی که شیوه هایی از  GSCMرا
اتخاذ نموده اند ارائه و در نتیجه شواهد جدیدی را برای گسترش تئوری  GSCMرا نیز مطرح کرد .نتایج تحقیق ایشان بدین شرح
است:
 .1معرفی محصوالت سبز ماشه مهم داخلی برای  GSCMاست و تغییراتی در خارج از شرکت و یا در زنجیره تامین را به وجود
می آورد.
 .2اقداماتی در مشارکت (آموزش یا محصول توسعه همكاری) با تامین کنندگان و یا جهت گیری مجدد رابطه با تامین کنندگان
(یک کد رفتاری یا شرایط قراردادی) از جمله روش های تامین کنندگان در  GSCMمی باشد.
 .4تشكیل تیم سبز یا ایجاد یک منطقه کاربردی اختصاص داده شده و یا شغل سبز است که از بحث مدیریت زیست محیطی
در شرکت حمایت می کند و حتی فراتر از آن ،می تواند در تسهیل ساختار داخلی برای تصویب  GSCMکمک کند( لوپز.)2113 ،
در تحقیقی دیگر شكاری و قطری با اشاره به اهمیت تصویر شرکت های بزرگ به عنوان یک منبع مهم سازمانی در ایجاد ،تقویت
و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها ،به بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و تصویر شرکت های بزرگ پرداختند .نتایج تحقیق
ایشان نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان مقدمه ای قوی نقش مهمی در ایجاد و حفظ تصویر شرکت های بزرگ
بازی می کند( شكاری و قطری.)2114 ،
آنچه که از این تحقیقات و تحقیقات پیشین دیگر در زمینه مدیریت زنجیره تأمین سبز بر می آید ،گره خوردن تمام استراتژی
های چرخه حیات محصوالت و خدمات سازمان ها از مرحله تحقیق و توسعه گرفته تا مرحله خدمات به مشتریان با واژه سبز می
باشد .در واقع ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یكپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی
محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف ،مدیریت
بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملكرد کل زنجیره تأمین
است(سارکیس .)2111 ،بر این اساس ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز را می توان به صورت شكل  1ارائه کرد:

شکل( :)6ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز(ایمانی و احمدی)6933 ،

آنچه که در مدل ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت ها است .با
توجه به اینكه جریان مواد در امتداد جریان اطالعات می باشد؛ لذا ،گردش مناسب و انتقال صحیح اطالعات باعث میشود تا فرآیندها
موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد .به این معنی که مدیریت اطالعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد
. Lopes
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شد تا تاثیرات فزایندهای در سرعت ،دقت ،کیفیت و جنبههای دیگر بوجود آید .در ادامه به اهمیت جریان اطالعات در ساختار
مدیریت زنجیره تأمین سبز خواهیم پرداخت.

.4اهمیت جریان اطالعات در فرآیند GSCM
پیشرفت تكنولوژی ،فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی موجبات افزایش آگاهی مصرف کنندگان را فراهم آورده و انتظارات
آنان را در زمینه های مختلف قیمت ،کیفیت ،تنوع محصوالت و تحویل به موقع افزایش داده است .سازمان ها برای پاسخ دادن به
نیازهای مشتریان الزم است تا دایره مسئولیت پاسخگویی خود را گسترده تر دیده و برای پیشبرد استراتژی های مدیریتی ،مسئولیت
اجتماعی خود را نیز به بهترین شكل انجام دهند .مسئولیت اجتماعی مشتمل است بر وظایفی مانند :آلوده نكردن محیط زیست،
تبعیض قائل نشدن در استخدام ،نپرداختن به فعالیت های غیر اخالقی و اگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت ( رحمان
سرشت و همكاران . )1433 ،با توجه به ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز ،جریان اطالعات می تواند ابزار مهمی در یكپارچه سازی
اجزا به حساب آید .به این معنی که ضروری است بنگاه ها ،جهت پاسخگویی به نیازهای جدید و فراهم آوردن رضایت مشتریان و
بقا در صحنه رقابت از یک سو به عقب بازگشته و با تأمین کنندگان در زنجیره تأمین ارتباط پیدا کنند و از سوی دیگر به جلو
حرکت کرده و با مشتریان پیوند یابند تا بتوانند به اهداف استراتژیک خود دست یابند(درودچی و نیک مهر .)1431 ،یكی از دالیل
اصلی که بسیاری از محققان اهمیت جریان اطالعات در زنجیره تامین را برجسته کرده اند؛ افزایش مستمر در پیچیدگی آن است(
مدنس و همكاران.)2113 ،
در زنجیره تأمین ،اطالعات با دو هدف زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
 -1هماهنگ سازی فعالیت های مرتبط با تولید ،انبارداری ،مكان یابی و حمل و نقل
 -2پیش بینی و برنامه ریزی به منظور تخمین تقاضای آینده و نحوه ی پاسخگویی( سمیعی زاده و حسینی.)1433 ،
بنگاه مسؤول پاسخگویی درباره عملكرد سازمان است و در برابر طرفهای داخلی و خارجی سازمان ،مسؤولیت دارد .برای جوابگویی
به تمامی مدعیان داخلی و خارجی ،مدیران به اطالعات مربوط ،به موقع ،دقیق وکافی نیاز دارند و هرگونه مسامحه یا بی دقتی در
ارائه این اطالعات به طرف مقابل ،میتواند موجب بروز مشكالتی در امر اداره سازمان یا به دردسر افتادن خود مدیران شود( عرب
مازار یزدی .)1494 ،بنابراین جریان اطالعات در  GSCMحائز اهمیت است و اشتراک گذاری اطالعات و اطالعات مدیریت برای
هماهنگی و همكاری میان شرکای زنجیره تامین الزم است و می تواند خطرات زنجیره تامین را کاهش دهد( مهر علیان و همكاران،
.)2112
در قریب به اتفاق سازمانها ،بخش عمدهای از اطالعات مورد بحث در قلمرو اطالعات مالی است و به همین دلیل اهمیت و نقش
برجسته این قبیل اطالعات در افزایش توان جوابگویی و تصمیم گیری مدیران کامالً مشهود است( عرب مازار یزدی .)1494 ،بنابراین
به نظر می رسد بكارگیری اطالعات مالی تمامی مراحل چرخه حیات قیمت تمام شده یک محصول بتواند به منظور هماهنگی در
فرآیند مدیریت زنجیره تأمین سبز و جلوگیری از هر گونه اختالل در مراحل آن ،این امكان را برای مدیران فراهم آورد که با دقت و
دانش بیشتری بر جریان حرکت اطالعات در سازمان خود نظارت داشته باشند و مدیریت سنجیده تر و فنی تری بر آن بنمایند .با
توجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،که هدف صورت های مالی را ارائه اطالعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت
مالی ،عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ
تصمیمات اقتصادی می داند؛ بنابراین می توان اذعان داشت که ،حسابداری با توانایی ارائه و تفسیر اطالعات مربوط به وقایع دارای
اثر مالی بر واحد های تجاری ،می تواند رویه و اطالعات مناسبی را در اختیار مدیریت قرار دهد .در ادامه ضمن معرفی حسابداری
سبز به بررسی میزان اهمیت آن در جریان اطالعات موجود در ساختار  GSCMمی پردازیم.

 .5مفاهیم و مبانی نظری حسابداری سبز( 1حسابداری محیط زیست)2

. Green accounting
. Environmental Accounting

1
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با گذر از دهه  11میالدی و طرح حسابداری مسئولیت های اجتماعی؛ در دهه  91میالدی و در پی افزایش خسارت های شرکت
های صنعتی به محیط زیست و ضرورت افشای بدهی های زیست محیطی و زیان های وارده به محیط زیست ،همچنین ،صدور
دستورالعمل ها و بیانیه هایی سازمان های بین المللی متعددی مانند برنامه محیط زیست ملل متحد ( ،)UNEPبانک جهانی و
سازمان توسعه و همكاری اقتصادی( )1974 ،ECOدر خصوص ،الزامات انجام ارزیابی زیست محیطی اثرات ناشی از اجرای طرح
های بزرگ و اختصاص تسهیالت ویژه برای طرح های دارای گزارش ارزیابی ،سبب اهمیت حسابداری زیست محیطی در حوزه
حسابداری شرکت ها شد .در همین راستا هیأت تدوین استانداردهای حسابداری اقدام به انتشار نشریه هایی ( سال ،1791نشریه
شماره 1؛ سال  ،1791تفسیر شماره 13؛ سال  ،1771نشریه شماره  )71-3نمود.
دلیل استفاده از اصطالح حسابداری زیست محیطی ،بیان این مهم است که اکو سیستمی وجود دارد که محدویت های عملی
ما در زمینه وابستگی را در مقایسه با محدویت های عمده امروزی مثل منافع یک شرکت خاص ،افراد حرفه ای ،تجارت ،اقتصاد یا
بازار بیان می کند .حسابداری محیط زیست درصدد روشنگری زوایای پنهان حسابداری از جمله هزینه های زیست محیطی است و
به درک ابعاد ،علت و پدید آورنده های آن ها کمک می کند ( نصیر زاده .)1433 ،دیگن1حسابداری زیست محیطی را اصطالحی
فراگیر می داند که تهیه اطالعات مربوط به عملكرد زیست محیطی برای ذی نفعان درون و برون سازمان را بازگو می کند( دیگن،
 .)2114بنیت 2حسابداری محیط زیست را به معنای جمع آوری تجزیه و تحلیل و استفاده از اطالعات مالی و غیر مالی با هدف
بهینه سازی عملكرد اقتصادی و استفاده معقول از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین بكارگیری این اطالعات در محاسبه
بهای تمام شده کاال و خدمات تعریف می کند( بنیت و جیمز .)2111 ،در واقع ،حسابداری محیط زیست مبتنی بر تلفیق محیط
زیست به عنوان یک منبع سرمایه و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی به عنوان یكی از هزینه های قابل قبول در فرایندهای
اقتصادی و محاسباتی می باشد( پاک گوهر .)1433 ،مارکس 4نیز حسابداری محیط زیست را یک رویه حسابداری برای بكارگیری
عواملی می داند که منجر به اثرات بالقوه یا موجود در محیط زیست می شود(مارکس.)2111 ،
آنچه که در تعاریف ارائه شده مشهود است توجه به مفاهیم نظری حسابداری و رساله تهیه و گزارش اطالعات و قراردادن آن
اطالعات در اختیار تمامی استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی در تمامی تعاریف می باشد .به طور کلی ،حسابداری
زیست محیطی با هدف توسعه پایدار ،ارتباط مطلوبی را با اجتماع برقرار کرده و فعالیت های اثر بخش و کارای حفاظت از محیط
زیست را دنبال می کند .این روش حسابداری به یک شرکت اجازه می دهد ،در جریان عادی تجارت ،بهای حفاظت از محیط زیست
و منافع حاصل از چنین فعالیتهایی را شناسایی کند ،بهترین ابزار ممكن برای اندازه گیری کمی (در ارزش پول یا واحد فیزیكی )
را فراهم کرده و مخابره ی نتایج را پشتیبانی کند .بنابراین ،حسابداری زیست محیطی ،به عنوان سامانه اطالعات زیست محیطی،
می تواند به منظور پشتیبانی توابع داخلی و خارجی شرکت ها ،بكار رود(سپاسی و کاظم پور .)1472 ،لذا ،حسابداری محیط زیست
می تواند پشتوانه حسابداری منابع طبیعی در سطح گسترده ،حسابداری بومی شناسی در سطح ادارات محلی و حسابداری مالی،
حسابداری صنعتی یا حسابداری مدیریت در سطح کوچک باشد(فهیم نژاد .)1431 ،

.1ضرورت حسابداری سبز(حسابداری محیط زیست)
نگرانی های زیست محیطی موجود و درگیری افكار مصرف کنندگان نسبت به سبز بودن محصوالت از یک طرف ،همچنین
تالش مدیران در حفظ جایگاه شرکت ها در بازارهای رقابتی و نیاز اطالعاتی ایشان جهت گزارشی شفاف و پاسخگویی نسبت به
مسئولیت اجتماعی خود از طرف دیگر ،ضرورت ایجاد ابزاری که بتواند هزینه های زیست محیطی را شناسایی و اطالعات مرتبط با
آن را برای برنامه ریزی بهینه و گزارش دهی مطلوب در اختیار مدیریت قرار دهد؛ افزایش داده است .به این معنی که ،با وجود اینكه
حسابداری با توانایی ارائه و تفسیر اطالعات مربوط به وقایع دارای اثر مالی بر واحد های تجاری می تواند رویه و اطالعات مناسبی
را در اختیار مدیریت قرار دهد؛ مشكل عدم وجود اطالعات حسابداری با صحت و دقت بیشتر در شرکتهایی که در کنار فعالیت اصلی
خود ،فعالیتهــای زیست محیطــی را هم مدیریت می کردند ،ضــرورت وجود یک سیستم هزینه یابی مناسب را آشكار ساخت و
1.
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سبب بروز نگرش تازه ای نسبت به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت صنعتی موسسات انتفاعی گردید که این موضوع نگاه موسسات
انتفاعی را از طراحی محصول و فرایندها تا خدمات پس از فروش دچار تغییرات عمده ای کرد( کاظم زاده ارسی .)1432 ،
در همین راستا ،در سالهای اخیر فشار قانون ،مردم و رسانه های گروهی بر واحدهای تجاری جهت گزارش اطالعات صحیح
بهای تمام شده کاالها و خدمات تولیدی و حمایت عمومی از منظور کردن هزینه های زیست محیطی به حساب بهای تمام شده
کاالها و خدمات ،موجب طراحی شاخه ای در حسابداری ،تحت عنوان حسابداری محیط زیست( حسابداری سبز ) شد (سپاسی و
کاظم پور . )1472 ،این حسابداری ،مدیریت هزینه های زیست محیطی و کاهش هزینه ها را از طریق برقراری ارتباط بین هزینه ها
و فعالیت های پدید آورنده آن ها ،آسان می کند( نصیر زاده )1433 ،و با افشای اطالعات مطلوب ،در جهت مسئولیت حسابدهی
شرکت ها به جامعه در قبال بكارگیری منابع محیط زیست و کاالهای عمومی برای فعالیت های تجاری ،حائز اهمیت بوده و در واقع،
حسابداری محیط زیست یک نقش مهم در اثبات تصمیمات منطقی را بر عهده دارد.

.1هدف حسابداری سبز ( حسابداری محیط زیست)
امروزه حساب داری زیست محیطی به سرعت در حال توسعه و پیشرفت است ،بویژه در شرکت های بزرگ چند ملیتی مانند
شرکت های  ، IBMزیراکس AT & T ،و  Sun OiLکه دریافته اند محیط زیست مناسب ،برای موفقیت در درازمدت ضروری است
و برای نیل به آن حسابداری زیست محیطی ابزاری حیاتی شمرده می شود( نصیر زاده .)1433 ،حسابداری زیست محیطی می تواند
در سه سطح حسابداری درآمد ملی ،حسابداری مالی و حسابداری مدیریت بكار گرفته شود بر این اساس می توان اهداف ذیل را
برای حسابداری سبز بیان نمود:
 .1تعیین فرصتهای محیطی و محدودکردن هزینه های اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند.
 .2برآورد و محاسبه هزینه های محیط زیستی شرکتها و گنجاندن آن عموما در سربار کارخانه.
 .4مشخص کردن فرصتهای محیط زیستی برای ایجاد سود خالص.
 .3ایجاد و نگهداری یک سیستم اطالعاتی محیطی برای ارتقا مدیریت عملیاتی.
 .1تعیین هزینه ها و بازده آتی ناشی از پیاده سازی سیستم اطالعاتی مدیریت محیط زیست.
 .1کمک به طراحی یک فرآیند تولیدی کاالها وخدمات سازگار با محیط زیست(.سپاسی و کاظم پور)1472 ،
به طور کلی ،حسابداری زیست محیطی با هدف اندازه گیری بهای مواد و هزینه های زیست محیطی و شناسایی ،گردآوری و
تجزیه و تحلیل اطالعات در تمامی مراحل حیات بهای تمام شده یک محصول ،امكان گزارشگری را فراهم آورده و در نهایت بر
توسعه پایدار جامعه تأکید دارد .بنابراین هدف از حسابداری زیست محیطی ،تهیه اطالعاتی جهت کمک به مدیران در امر ارزیابی
عملكرد ،کنترل ،تصمیم گیری و گزارشگری برای یک سازمان یا منطقه می باشد( حیدر پور و قرنی .)1473 ،

.3وظایف حاکم بر حسابداری سبز
با توجه به مفاهیم و مبانی حسابداری زیست محیطی و اهداف بكارگیری آن همچنین ،بر اساس چهارچوب نظری گزارشگری
مالی می توان اذعان داشت که حسابداری زیست محیطی به عنوان ابزاری جامع و فراگیر می تواند در وارد کردن مالحظات زیست
محیطی در تصمیم گیری های تجاری مؤثر واقع گردد و در جایگاه یک سیستم اطالعاتی ،اطالعات عملكرد زیست محیطی شرکت
را تهیه و به ذی نفعان داخلی و خارجی گزارش نماید .شكل 2وظایف حاکم بر حسابداری سبز را نشان می دهد:
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جامعه

شرکت ها

وظایف برون سازمانی

حسابداری

وظایف درون

محیط

سازمانی

زیست به

ارتباط با ساکنان
جامعه
اعتبار ،تشخیص و
حسابخواهی

عنوان یک
سیستم

ابزار مدیریت شرکت

اطالعاتی

تجزیه و تحلیل بهای تمام

مورد
استفاده
شرکت ها

قسمت دریافت
اطالعات

شده و تعیین ضایعات
زیستی در مراحل چرخه
حیات

می باشد
قسمت دریافت
اطالعات

شکل( :)2وظایف حاکم بر حسابداری سبز( حسابداری محیط زیست)

وظایف درون سازمانی:
قدم اول در سیستم اطالعاتی محیط زیست وظیفه ی درون سازمانی است که امكان تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و تعیین
ضایعات در هر یک از مراحل چرخه حیات قیمت تمام شده یک محصول(شامل :طراحی ،تولید ،انبارداری ،توزیع و )...را فراهم آورده
و ضمن تقویت مدیریت عملیاتی در طراحی فرآیند تولید کاالها و خدمات سازگار با محیط زیست ،امكان اداره کردن زنجیره تأمین
را برای مدیریت فراهم می کند.

وظایف برون سازمانی :
در وظیفه برون سازمانی ،به وسیله ی افشای نتایج حاصل از اندازه گیری کمی از فعالیت های حفاظت محیط زیست ،امكان
مقایسه با منافع کسب شده و پیشرفت موثر و کارا ناشی از فعالیت های حفاظت محیط زیست را برای تشخیص و اتخاذ تصمیم
مناسب استفاده کنندگان برون سازمانی( باالخص مشتریان) فراهم آورده و ضمن ایجاد اعتماد مسئولیت پاسخگویی مدیران را نیز
فراهم می آورد.
با توجه به وظایف گفته شده ،شرکت ها برای اجرای حسابداری محیط زیست باید دامنه حسابداری زیست محیطی خود را از
طریق تجزیه و تحلیل چرخه حیا ت و زنجیره ارزش گسترش داده و با بكار گیری حسابداری محیط زیست در روش های هزینه یابی
بر مبنای فعالیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت ،مدیریت کیفیت جامع ،مهندسی ارزش و نگرش های زیست محیطی ،هزینه ها و آثار
زیست محیطی را شناسایی نمایند و برای حفظ مزیت رقابتی سازمان و ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران تمامی اجزا زنجیره
تأمین را بكار گیرند .زیرا حسابداری محیط زیست برای گردآوری اطالعاتی نیازمند تمامی گروه های یاد شده بوده و این افراد برای
رسیدن به دیدگاه مشترک ،نیاز به گفتگو با یكدیگر دارند( پاک گوهر.)1433 ،

نتیجه گیری
امروزه ،افزایش جمعیت ،گسترش روز افزون صنعت ،استفاده بی رویه از منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست از یک سو و
آگاهی مصرف کنندگان نسبت به مسایل زیست محیطی و اجتماعی و افزایش تقاضای آنان به مصرف محصوالت سبز از سوی دیگر؛
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بیش از پیش ،سبب درگیر کردن تولیدکنندگان محصوالت به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع طبیعی شده و مسئولیت اجتماعی
شرکت ها در قبال محیط زیست و جامعه را با تحمیل هزینه های بیشتری ،از صرف توجه به کیفیت باال و قیمت پایین و پاسخگویی
در مقابل سهامداران و کارکنان گسترش داده است .این امر موجب طرح مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک نوآوری مهم
مدیریتی در جهت ایجاد مزیت رقابتی و توسعه پایدار سازمان ها گردده است.
مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یكپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول،
انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف ،مدیریت بازیافت
و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملكرد کل زنجیره تأمین می باشد.
حال آنكه با در نظر گرفتن ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز ،جریان اطالعات می تواند ابزار مهمی در یكپارچه سازی اجزا به
حساب آید .جریان اطالعات باعث میشود تا فرآیندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد بنابراین وجود اطالعات
مربوط و بهنگام بین اجزاء زنجیره حائز اهمیت است و می تواند عدم اطمینان ها و خطرات  GSCMرا کاهش دهد.
همزمان با سیر تكاملی مدیریت زنجیره تأمین سبز و به دلیل افزایش خسارت های شرکت های صنعتی به محیط زیست و
ضرورت افشای بدهی های زیست محیطی و زیان های وارده به محیط زیست از سوی ایشان ،حسابداری محیط زیست با در نظر
گرفتن چهارچوب مبانی نظری گزارشگری ،مطرح گردید .حسابداری سبز به عنوان ابزاری جامع و فراگیر ،با هدف اندازه گیری بهای
مواد و هزینه های زیست محیطی و شناسایی ،گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات در تمامی مراحل حیات بهای تمام شده یک
محصول ،امكان گزارشگری را فراهم آورده و ضمن تقویت مدیریت عملیاتی در طراحی فرآیند تولید کاالها و خدمات سازگار با محیط
زیست ،امكان اداره کردن زنجیره تأمین را برای مدیریت به ارمغان می آورد و در نهایت با تأکید بر توسعه پایدار ارتباط مطلوبی را
با اجتماع برقرار کرده و فعالیت های اثر بخش و کارایی حفاظت از محیط زیست را دنبال می کند .به عبارت دیگر حسابداری زیست
محیطی در جهت مسئولیت حسابدهی شرکت ها به جامعه در قبال بكارگیری منابع زیست محیطی و کاالهای عمومی برای فعالیت
های تجاری ،با افشای اطالعات مطلوب می تواند به عنوان سامانه اطالعات زیست محیطی در تصمیم گیری های تجاری مثمر ثمر
واقع گردد و در جایگاه یک سیستم اطالعاتی ،اطالعات عملكرد زیست محیطی شرکت را تهیه و به ذی نفعان داخلی و خارجی
گزارش نماید و در برقراری جریان مطلوب اطالعات بین اجزا ساختار مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مؤثر واقع گردد و در اجرای صحیح
آن نقش بسزایی را ایفا کند.
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بررسی نحوه تصمیمگیری و ارتباطسنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد
اطالعاتی مدیران مس سرچشمه کرمان
آرش ارجمند کرمانی ،6هدایت

تیرگر2

 -1کارشناس ارشد مدیریت دولتی -سیستم های اطالعات مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
 -2استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

چکیده
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نحوه تصمیمگیری و ارتباطسنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد اطالعاتی مدیران
مس سرچشمه کرمان است؛ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان مس سرچشمه کرمان به تعداد  113نفر میباشد
حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران  221نفر محاسبه و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده
است .ابزار جمعآوری اطالعات سه پرسشنامه؛ پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری مدیران برگرفته از نظریههای
تننبام اشمیت و وروم – یتون ،پرسشنامه سواد اطالعاتی مدیران محقق ساخته مبتنی بر مؤلفههای تعیین شده
توسط انجمن کتابخانههای دانشكدهای و تحقیقاتی آمریكا و پرسشنامه خالقیت سازمانی رندسیپ است که پس از
سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری
از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .بدین ترتیب که برای طبقهبندی ،تلخیص و تفسیر دادههای
آماری از روش آمار توصیفی و و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیهها ،نخست با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی ،مدلهای اندازهگیری پژوهش در نرم افزار  Amos Graphicsبرآورد و آزمون شدند؛ سپس ،از طریق فن
رگرسیون چندگانه ،دادهها به مدلهای معادلة ساختاری برازش شدند .برای بررسی مدلهای پژوهش ،شش شاخص
مجذور کای ،مجذور کای بهنجار شده ،برازش افزایشی ،برازش تطبیقی ،توکر لوئیس و ریشه دوم مربعات خطای
برآورد بررسی و ارزیابی شدند .نتایج حاصل نشان میدهد که نحوه تصمیمگیری مدیران (آمرانه ،مشورتی،
مشارکتی) با خالقیت سازمانی کارکنان و سواد اطالعاتی ،همچنین سواد اطالعاتی با خالقیت سازمانی کارکنان در
مس سرچشمه کرمان رابطه دارد؛ رابطهای که به وسیله سواد اطالعاتی مدیران میانجیگری میشود.
واژگان کلیدی :نحوه تصمیمگیری مدیران ،سواد اطالعاتی ،خالقیت سازمانی

مقدمه
تصمیمگیری از اجزای تفكیکناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوهگر است .در تعیین
خطمشیهای سازمان ،در تدوین هدف ها ،طراحی سازمان ،انتخاب ،ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیمگیری جزء
اصلی و رکن اساسی است .تصمیم گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در امور سازمانبه قدری مهم است که برخی صاحبنظران
سازمان را شبكه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیمگیری تعریف کردهاند (الوانی.)42 :1471 ،
هربرت سایمون )1739( 1تصمیمگیری را جوهر اصلی مدیریت میداند .به نظر وی تصمیمگیرنده فردی است که در تقاطع
راهها ،در لحظه انتخاب آماده است که در یكی از مسیرها پاگذارد .هوی و مسیكل )2113( 2نیز تصمیمگیری را مسئولیت اصلی

. Herbert Simon
. Hoy & Miskel
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همه مدیران می دانند و به نظر آنها مدیریت فرایندی است که نه تنها منتهی به اتخاذ تصمیم ،بلكه منتهی به اجرا نیز میشود
(الوانی.)23 :1471 ،
پیتر دارکر ) 1713( 1بر این باور است که تأکید مدیریت آینده بر فراگرد تصمیمگیری و درک این فراگرد میباشد .همه مدیران
با فراگرد تصمیمگیری سر و کار دارند ،زیرا حرفه آنها چنین اقتضا میکند .به عقیده واگنر و هلنبک )2111( 2تصمیمگیری به معنی
فرایند جمعآوری دادهها برای ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین آنها برای حل مسئله است .به گونه کلی تصمیمگیری به معنای
انتخاب یک راهكار از میان دو یا چند گزینه در یک رفتار پیشگیرانه و به منظور حصول به یک هدف یا دستاورد خاص با حداقل
مخاطره و ریسک ممكن است .به همین دلیل تصمیمگیری هسته مرکزی برنامهریزی را تشكیل میدهد .لذا برنامهریزی بدون
تصمیمسازی وجود نداشت (رابینز.)32 :1433 ،
به گونه کلی مدیران همواره بنا بر ضرورت شغلی در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه میشوند که لزوم اتخاذ تصمیم
از جانب آنان ضروری است .به همین دلیل وظیفه تصمیم گیری یكی از وظایف مهم و اساسی آنان در فرایندهای سازمانی میباشد
(هادیزاده مقدم و طهرانی.)123 :1439 ،
رابینز و دسنزو )1779( 4فرایند تصمیمگیری را به صورت هشت مرحله نشان میدهند که این هشت مرحله در نمودار  1نشان
داده شده است.

نمودار .6فرایند تصمیمگیری (طبری و قربانی)94 :6933 ،

تصمیمات پاسخهای ما به پدیدهها و وقایع محیطی میباشند و از سه جنبه تشكیل شدهاند:
 .1میبایست بیش از یک راهكار به منظور پاسخگویی به پدیده مورد نظر وجود داشته باشد .به عبارتی چنانچه فقط یک راهكار
برای حل یک مسأله و یا بهرهگیری از یک فرصت وجود داشته باشد ،تصمیمگیری معنایی نخواهد داشت.
 .2تصمیمگیران پیشبینیهای خود را از وقایع آینده بر پایه یكسری احتماالت و با یک درجه اطمینان خاص ایجاد میکنند.
 .4پیامدهای ناشی از هر راهكار میبایست در قالب میزان تحقق ارزشهای شخصی و اهداف ،مورد ارزیابی قرار گیرند ( Oliveira,
.)2007: 12
سواد اطالعاتی به عنوان مجموعهای از مهارتها به منظور توانایی شناسایی درست منابع اطالعاتی ،دسترسی و همچنین توانایی
استفاده هدفمند از آنها ،وسیله و ابزار توانمندی فردی به شمار میرود (فرجی خیاوی و همكاران.)111 :1474 ،
سواد اطالعاتی به مجموعه دانش و تواناییهایی گفته میشود که فرد بتواند نیاز اطالعاتی خود را به صورت دقیق تشخیص داده،
شناسایی کند و آنها را بر حسب ارتباط با نیاز اطالعاتی خود بازیابی و ارزیابی کند (آزاد پیلهرود.)211 :1439 ،
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قاسمی سواد اطالعاتی را مفهومی معرفی میکند که شامل همه دیگر شكلهای سواد شامل سواد سنتی ،سواد رسانهای (توانایی
انتقادی و تولید رسانههایی مثل تلویزیون ،اخبار و آگهی) و سواد عددی (توانایی درک و حل مسئله از دادهها و اعداد) میباشد
(قاسمی.)111 :1434 ،
ریولتال 1معتقد است سواد اطالعاتی را میتوان به عنوان شكل قرن بیست و یكمی سواد در نظر گرفت که در آن دسترسی به
اطالعات در محیط دیجیتالی به اندازه خواندن و نوشتن در دهههای قبل اهمیت دارد (.)RivoItella, 2008: 220
افرادی که برای استفاده از منابع اطالعاتی در کارهایشان آموزش میبینند را میتوان باسواد اطالعاتی نامید .آنها مهارتها و
فنون الزم برای استفاده گسترده از ابزارهای اطالعاتی و منابع ردیف اول جهت بهرهبرداری از راهحلهای موجود در منابع اطالعاتی،
به منظور حل مسائل خود را فرا میگیرند (.)Corrall, 2008: 28
انجمن کتابخانههای دانشگاهی و پژوهشی آمریكا )2111( 2ویژگیهای یک فرد برخوردار از سواد اطالعاتی را چنین بر میشمرد.
 توانایی در تعیین درجه نیاز به اطالعات؛ توانایی در دسترسی مؤثر و بهینه به منابع اطالعاتی؛ آگاهی از چگونگی ارزیابی منتقدانه منابع اطالعاتی و مأخذ آنها؛ مهارت در ایجاد پیوندهای الزم بین اطالعات برگرفته از منابع اطالعاتی برگزیده و دانستههای قبلی خود؛ توانایی به کارگیری و استفاده بهینه از اطالعات بدست آمده برای انجام مقصود مورد نظر؛ اصالح از مالحظات قانونی ،اقتصادی و اجتماعی مربوط به استفاده و دسترسی به اطالعات ( American library.)Association, 2005
سازمانها با توجه به تغییرات بسیار زیاد و سریع در تكنولوژیها در هزارة سوم ،باید از توانایی رقابت و ماندگاری همیشگی
برخوردار باشند و در صورتی این مهم امكانپذیر است ،که توانایی توسعه و ایجاد خدمات نوآورانه را داشته باشند .خالقیت ،نقش
مهمی در توسعة آتی کشورها ایفا میکند .مطالعات قبلی در مورد خالقیت ،بر این دیدگاه تأکید دارد که خالقیت ،عامل مهمی در
توانایی رقابت و توسعة ملی است (.)Burgelman, 2006: 62
محققان تصور میکردند خالقیت ،زمانی به اوج خود میرسد که افراد توسط تعهد درونی ،چالشپذیری ،رضایت شغلی و
مكانیزمهای خود کنترلی و خود نظمی تحریک شوند .اما به مرور زمان ،محققان خالقیت در تحقیقات خویش ،دیدگاه خود را از
سطح متغیرهای فردی به سطح متغیرهای زمینهای توسعه دادند و دریافتند که محیط ،فرصتهایی را از طریق رفع محدودیتها و
پاداش دادن برای شكوفایی خالقیت فراهم میکند .از اوایل دهة  1711به بعد ،تصور و باور سنتی و غیرعلمی از خالقیت به عنوان
نبوغ ،رو به افول گذاشت و جای خود را به دیدگاه جدیدی داد که حاصل تحقیقات و پژوهشهای علمی و نظاممند صاحبنظران
خالقیت از جمله مكینون ،4تیلور ،3مازلو ،بارون ،1بارون و هرینگتون 1و تورنس 9است .از این دیدگاه ،خالقیت استعدادی بالقوه و
همگانی است و میتوان با شناخت عوامل مؤثر بر آن ،آن را پرورش داد و شكوفا کرد (صادقی امیرمالی.)42 :1431 ،
بنابراین سازمانهای موفق ،سازمانهایی هستند که خالقیت و نوآوری ،نوک پیكان حرکت آنان را تشكیل میدهد .به عبارتی سازمانهای
امروزی برای ادامه حیات ،بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها ،افرادی خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق
ساخته و جوابگوی نیازهای جامعه باشند .میتوان گفت در سیستم اقتصاد جهانی و رقابت روزافزون موجود ،خالقیت و نوآوری در حكم بقا
و کلید موفقیت سازمان است ،به طوری که نبود خالقیت و نوآوری را برابر با نابودی سازمان دانستهاند .سازمانی که خالقیت و نوآوری
نداشته باشد ،نمیتواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه محو میشود (.)Randall, 2008: 95
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خالقیت سازمانی را می توان به این صورت تعریف کرد :توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در کارهای تجاری که برای کل
سازمان جدید است .به عبارت دیگر خالقیت سازمانی فرایند تولید ایدههای نوین سازمانی و یافتن راههای جدید حل مسائل سازمان
است (.)Wong & Chin, 2007: 1294
4
ورنون )1771( 1و مایكلینسر 2و شاور ( )2111خالقیت را به عنوان توانایی فرد برای تولید تفكرات ،بینشها و اعمال جدید و
اثربخش که کاربرد اجتماعی ،اقتصادی و علمی باالیی داشته باشد ،تعریف میکنند (.)Castiglione, 2008: 163
خالقیت توانایی تولید ایدههای نو (جدید) که برای یک زمان معینی مفید میباشد (.)Woerkum & Aarts, 2007: 852
میرکمالی نیز خالقیت را نوعی توان و مهارت ذهنی میداند که میتواند با به تصویر کشیدن مسائل و پدیدهها و تجزیه و تحلیل آنها،
ایدهها و راهحلهای جدید و غیر معمول بیافریند (میرکمالی.)17 :1439 ،
بر اساس نظریه استرنبرگ و لوبارت )1777( 3خالقیت مستلزم ترکیب و تعامل عوامل زیر است :توانایی ذهنی برای درک مسائل
به شیوه غیرسنتی و نوین ،برخورداری از دانش کافی در زمینه مورد مطالعه ،اندیشیدن به روشهای نو درباره حل مسئله و اندیشه
کلنگر ،برخورداری از حمایت اجتماعی ،محیط تسهیلکننده و پاداشدهنده و در نهایت داشتن ویژگیهای شخصیتی معین مانند
خطرجویی ،پشتكار و خودکارآمدی (طالعیفر و همكاران.)192 :1437 ،
به نظر وایزبرگ 1خالقیت زمانی شكل میگیرد که فرد راهحل تازهای برای مسئلهای که با آن روبرو شده به کار میرود .این تعریف
شامل دو عنصر است :اول راهحل مسئله و دوم تازه و نوبودن راهحل برای حلکننده مسئله (احمدی و درویش.)21 :1471 ،
داشتن استعداد ذاتی و خالقیت افراد ،پایه و اساس مهمی برای داشتن جامعه خالق است .غنیسازی خالقیت افراد از طریق
داشتن فرهنگ و سنت تغییرپذیر و متحول ،تأسیس مؤسسات آموزشی به منظور افزایش سرمایههای منابع انسانی و پربار نمودن
کیفیت آن و توجه به ارزشهای جامعه که به پیشرفت و ابتكارنیروی انسانی منتهی میشود ،میسرخواهد شد (.)Yusuf, 2009: 1
بیشتر سازمانها ،در تالشاند تا کارکنان جدیدی استخدام کنند که توانایی منطبق شدن با تغییرات پیشبینی نشده و تعامل
مؤثر با افراد گوناگون را داشته باشند .با وجود این ،پیشرفتهای اخیر ،باعث شده است تا رهبران سازمانها به جای جذب افراد با
چنین خصوصیاتی به ترویج و افزایش خودمحوری و خالقیت در کارمندان خود بپردازند ،میزان ناتوانی و ضعف آنها را خود حذف
کنند و به پرورش ویژگیهای مطلوب شغلی کارکنان توجه داشته باشند ( .)Moss & et al, 2009: 165
لذا به نظر می رسد برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی و کسب سواد اطالعاتی ،همچنین افزایش خالقیت کارکنان شیوه
تصمیمگیری مدیران مهم باشد .مطالعات بر روی خالقیت عمدتاً برای کشف ویژگیهای مرتبط با شخصیت و همچنین تواناییهای
شناختی مانند انعطافپذیری ذهنی تمرکز د ارند .به هرحال تحقیقات زیادی بر روی بهبود خالقیت در سطوح فردی تمرکز کردهاند،
اما نسبتاً گزارشات کمی برای اداره خالقیت سازمان وجود دارد .از طرف دیگر به رغم آن که داشتن سواد اطالعاتی که مجموعة
توانمندیهای فرد است که چه موقع به اطالعات نیاز دارند ،و نیز توانایی مكانیابی ،ارزیابی و به کارگیری مؤثر اطالعات است و
باعث دانستن چگونگی دستیابی به اطالعات مورد نیاز در مورد شرایط بازار و انجام تصمیمهای کاری و ریسکهای تجاری میشود
(میرزاصفی و همكاران .)233 :1433 ،امید است که نتایج حاصل از این تحقیق زمینه بهبود نحوه تصمیمگیری مدیران و به تبع آن
افزایش سواد اطالعاتی آنان و تقویت خالقیت سازمان کارکنان مس سرچشمه کرمان و سایر سازمانها را فراهم نماید .بر این اساس
پژوهش حاضر درصدد بررسی نحوه تصمیمگیری مدیران و ارتباط سنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد اطالعاتی مدیران مس
سرچشمه کرمان است.
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث روش ،توصیفی و همبستگی است .همچنین این تحقیق همبستگی است .چرا
که در تحقیق حاضر ،نحوه تصمیمگیری و ارتباطسنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد اطالعاتی مدیران مس سرچشمه کرمان مورد
مطالعه و بررسی قرار میگیرد .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان زن و مرد شرکت مس سرچشمه کرمان در سال  71-73به تعداد 113
نفر است .برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری  221نفر بدست آمده است.
در تحقیق حاضر برای تعیین روایی پرسشنامهها از روایی صوری یا نمادین استفاده گردید .بدین ترتیب که پرسشنامه
اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران قرار گرفت تا در رابطه با اینكه سؤاالت مطرح شده ،آنچه را که مدنظر است،
اندازهگیری میک ند یا خیر؟ اظهارنظر نمایند .سپس نظرات اساتید و صاحب نظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم در
سؤاالت به وجود آمد.
برای آزمون پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .بدین ترتیب با یک مطالعه مقدماتی روی 41
کارمند جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری  SPssمیزان پایایی برای سؤاالت نحوه تصمیم گیری مدیران ،سواد
اطالعاتی مدیران و خالقیت سازمانی کارکنان طبق جدول  1به دست آمد .مقدار این آمار نشان میدهد که اوالً سؤاالت
پرسشنامه همبستگی باالیی با یكدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه های تحقیق ،از پایایی باالیی برخوردار میباشند.
جدول  :6آزمون پایایی سؤاالت پرسشنامهها

متغیرها

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

تصمیمگیری آمرانه

1

1/331

تصمیمگیری مشورتی

1

1/312

تصمیمگیری مشارکتی

1

1/341

سواد اطالعاتی مدیران

11

1/711

خالقیت سازمانی کارکنان

11

1/723

یافته های پژوهش
 -6برآورد و آزمون مدلهای اندازهگیری
مدل اصلی پژوهش دارای  1مدل اندازهگیری است :مدل اندازهگیری تصمیمگیری آمرانه ،مدل اندازهگیری تصمیمگیری
مشورتی ،مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشارکتی ،سواد اطالعاتی ،خالقیت سازمانی .این مدلها  1مدل تحلیل عاملی تأییدی هستند
که حمایت دادههای نمونهای از آنها ،راه را برای آزمون مدلهای معادلة ساختاری و در نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش هموار
میسازد.

 -6-6مدل اندازهگیری تصمیمگیری آمرانه
بر اساس نتایج جدول  2در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا هیچ یک از شاخصها مؤید مدل نبودند؛ از میان اصالحات پیشنهادی
نرمافزا و طبق نتایج جدول  2در ارتباط با مدل مزبور ،همه شاخصها ،مدل اصالح شده را تأیید میکنند.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری تصمیمگیری آمرانه
شاخصها

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

تصمیمگیری آمرانه

1/111

9/191

1/311

1/911

1/313

1/211

تصمیمگیری آمرانه -اصالح شده

1/112

1/199

1/737

1/791

1/733

1/113
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 -2-6مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشورتی
بر اساس نتایج جدول  4در ارتباط با مدل مزبور همه شاخصها مؤید مدل هستند؛ و نیازی به اصالح مدل نیست.

جدول  .9شاخصهای برازش مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشورتی
شاخصها
تصمیمگیری مشورتی

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

1/211

1/277

1/774

1/731

1/774

1/134

 -9-6مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشارکتی
بر اساس نتایج جدول  3در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا فقط سه شاخص مجذور کای بهنجار شده ،برازش افزایشی و برازش
تطبیقی مؤید مدل بودند؛ لذا الزم بود اصالحاتی در مدل ایجاد شود .از میان اصالحات پیشنهادی نرمافزار و نتایج جدول  3در
ارتباط با مدل مزبور ،همه شاخصها به جز شاخص خطای مربعات برآورد ،مدل اصالح شده را تأیید میکنند.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشارکتی
شاخصها

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

تصمیمگیری مشارکتی

1/111

3/317

1/723

1/311

1/724

1/114

تصمیمگیری مشارکتی -اصالح شده

1/129

2/931

1/792

1/741

1/792

1/114

 -2مدل اندازهگیری سواد اطالعاتی
بر اساس نتایج جدول  1در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا فقط شاخص مجذور کای بهنجار شده در سطح اطمینان  71درصد
مؤید مدل بود؛ از اینرو مدل به اصالح نیاز دارد؛ از میان اصالحات پیشنهادی نرمافزار ،به برقراری همبستگی میان برخی متغیرهای
خطا بسنده شد ،زیرا سایر اصالحات پیشنهادی به لحاظ نظری پشتیبانی نمیشوند .پس از اصالح ،طبق نتایج جدول  1در ارتباط
با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش این مدل به جز شاخص معناداری مجذور کای و خطای مربعات برآورد ،در سطح خطای 1
درصد مؤید آن هستند .بنابراین برآیند شاخصها بر تأیید مدل داللت دارند.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل اندازهگیری سواد اطالعاتی
شاخصها

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

سواد اطالعاتی

1/111

4/131

1/311

1/332

1/311

1/121

سواد اطالعاتی  -اصالح شده

1/111

2/121

1/724

1/711

1/722

1/171

 -9مدل اندازهگیری خالقیت سازمانی
بر اساس نتایج جدول  1در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا فقط شاخص مجذور کای بهنجار شده در سطح اطمینان  71درصد
مؤید مدل بود؛ از اینرو مدل به اصالح نیاز دارد؛ از میان اصالحات پیشنهادی نرمافزار ،به برقراری همبستگی میان برخی متغیرهای
خطا بسنده شد ،زیرا سایر اصالحات پیشنهادی به لحاظ نظری پشتیبانی نمیشوند .پس از اصالح ،طبق نتایج جدول  1در ارتباط
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با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش این مدل به جز شاخص معناداری مجذور کای و خطای مربعات برآورد ،در سطح خطای 1
درصد مؤید آن هستند .بنابراین برآیند شاخصها بر تأیید مدل داللت دارند.

جدول  .1شاخصهای برازش مدل اندازهگیری خالقیت سازمانی
شاخصها

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

خالقیت سازمانی

1/111

2/771

1/374

1/313

1/372

1/111

خالقیت سازمانی  -اصالح شده

1/111

2/312

1/721

1/714

1/723

1/173

 -4برآورد و آزمون مدلهای معادلة ساختاری
مدل معادلة ساختاری در این پژوهش شش فرضیه فرعی و سه فرضیه اصلی را شامل میشود .بر اساس نتایج برآورد و آزمون
مدلهای عاملی تأییدی ،مشخص شد هر  1مدل در مدل اندازهگیری توسط دادههای گردآوری شده حمایت میشوند؛ به این ترتیب
شرط الزم برای برآورد و آزمون مدلهای معادلة ساختاری پژوهش تحقق یافته است.
طبق نتایج جدول  9در ارتباط با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش در سطح معناداری  71درصد تأیید میشود؛ یعنی در این
سطح از اطمینان ،تصمیمگیری آمرانه مدیران و خالقیت سازمانی کارکنان با ضریب  ، -1029تصمیم گیری مشورتی و خالقیت
سازمانی با ضریب  ، 1023تصمیم گیری مشارکتی و خالقیت سازمانی با ضریب  ،1031تصمیم گیری آمرانه و سواد اطالعاتی با
ضریب  ،-1042تصمیم گیری مشورتی و سواد اطالعاتی با ضریب  ،1049تصمیم گیری مشارکتی و سواد اطالعاتی با ضریب  1019و
سواد اطالعاتی و خالقیت سازمانی با ضریب  1074رابطه معناداری داشته است.
جدول .1نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه ها

سطح
معنی داری

بار
عاملی

مجذور کای
بهنجار شده

شاخص
برازش
افزایشی

شاخص توکر-
لوئیس

شاخص
برازش
تطبیقی

ریشه دوم
مربعات
خطای برآورد

تصمیمگیری آمرانه و
خالقیت سازمانی

10111

-1029

10392

10741

10711

10727

10117

تصمیمگیری
مشورتی و خالقیت
سازمانی

10111

1023

10341

10711

10714

10711

10111

تصمیمگیری
مشارکتی و خالقیت
سازمانی

10111

تصمیمگیری آمرانه
مدیران و سواد
اطالعاتی آنان

10111

تصمیمگیری
مشورتی مدیران و
سواد اطالعاتی آنان

10111

1031

-1042

1049

20124

20111

20117

10712

10713

10711

10334

10713

10714

10711

10719

10711

10194

10193

10197
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تصمیمگیری
مشارکتی مدیران و
سواد اطالعاتی آنان

10111

سواد اطالعاتی
مدیران و خالقیت
سازمانی کارکنان

10111

20113

1019

1074

10711

20117

10371

10391

10717

10711

10719

10193

10193

مدل کلی تحقیق
نمودار  2نشاندهندة مدل کلی تحقیق است .طبق نتایج جدول  3در ارتباط با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش به جز
شاخص مجذور کای و توکر لوئیس در سطح اطمینان  71درصد مؤید مدل هستند .به این ترتیب ،به سبب تأیید مدل معادلة
ساختاری و نیز معناداری ضرایب رگرسیونی ،مدل کلی تحقیق در سطح معناداری  71درصد تأیید میشود؛ یعنی در این سطح از
اطمینان ،تصمیمگیری آمرانه ،تصمیمگیری مشورتی و تصمیمگیری مشارکتی به ترتیب با ضریب  -1/21درصد 23 ،درصد و 34
درصد با سواد اطالعاتی مدیران رابطه داشته و سواد اطالعاتی مدیران نیز با ضریب  93درصد با خالقیت سازمانی کارکنان رابطه
دارد.

.

-

.

.

نمودار  .2مدل معادلة ساختاری کل تحقیق
جدول  .3شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق
شاخصها
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P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA
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نحوه ت صمیمگیری ،سواد اطالعاتی
و خالقیت سازمانی

1/111

2/137

1/712

1/374

1/711

1/111

همچنین نتایج حاصل از اجرای بوت استراپ 1برای مسیر نحوه تصمیمگیری مدیران/سواد اطالعاتی مدیران/خالقیت سازمانی
کارکنان نشان میدهد که حد پایین فاصله اطمینان برای این مسیر  1/111و حد باالی آن  1/199است .قرار نگرفتن صفر در این
فاصله اطمینان حاکی از معناداری این مسیر غیرمستقیم و در نتیجه تأیید کننده نقش میانجی متغیر سواد اطالعاتی مدیران در
رابطه بین دو متغیر نحوه تصمیمگیری مدیران و خالقیت سازمانی کارکنان است (سطح اطمینان  71و تعداد نمونهگیریهای بوت
استراپ  2111بوده است).

نتیجهگیری
با توجه به نتایج فرضیه یک تحقیق میتوان گفت که در سطح اطمینان  71درصد ،تصمیمگیری آمرانه مدیران با خالقیت
سازمانی کارکنان با ضریب  29درصد رابطه معناداری داشته و با توجه به منفی بودن این ضریب رابطه معكوس میباشد .همچنین
فرضیه دوم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  23درصد ،فرضیه سوم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  31درصد،
فرضیه چهارم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  42درصد و معكوس ،فرضیه پنجم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب
 49درصد ،فرضیه ششم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  19درصد و فرضیه هفتم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب
 74درصد ،از نظر آماری مورد تایید قرار گرفتند.
با توجه به نتایج کلی تحقیق میتوان گفت که رابطه معنیداری بین نحوه تصمیمگیری مدیران (از لحاظ آمرانه بودن ،مشورتی
بودن و مشارکتی بودن) با خالقیت سازمانی کارکنان مس سرچشمه کرمان وجود دارد .رابطهای که توسط متغیر سواد اطالعاتی
مدیران میانجیگری میشود .در تبیین نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان گفت که هر چقدر مدیران مس سرچشمه کرمان بیشتر
از تصمیمگیری مشارکتی استفاده کرده و کمتر به سراغ تصمیمگیری آمرانه و دستوری پیش روند این امر سبب خواهد شد که سواد
اطالعاتی آنان بیشتر شده و مدیران سازمان از انوع منابع اطالعاتی برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی شناخت و آگاهی کافی
پیدا کرده و نیازهای اطالعاتی سازمان به موقع درک و شناسایی شود .و بین نیاز و منابع اطالعاتی به راحتی ارتباط برقرار شود .که
این امر نیز به نوبه خود زمینه افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان سازمان را فراهم میکند.
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Decision making manner analysis and assessment with
organizational creativity and managers' information
knowledge of Mes Sarchashme Kerman
Arash Arjmand Kermani, Hedaiat Tirgar

Abstract
The main purpose of the present study is the analysis of the decision making manner and its assessment
with organizational creativity and managers' information knowledge in Mes Sarcheshme Kerman. The
population of the present study includes the whole employees in Mes Sarcheshme Kerman, 290 people.
Statistical sample volume was chose according to the Kokeran formula, 165 people and by using of
randomly sampling. Data collection instrument was three questionnaires: managers decision making styles
accorded to tanenbaum Schmitt and verum yeti, mangers' information knowledge questionnaire based on
determined conponents by the American scientific and faculties libraries and Rendsip organizational
creativity questionnaire which after the stability and validity evaluation and confidence, were available for
statistical sample. For data analysis we used of statistical descriptive and inferential methods. Therefore for
classification, summarization and explanation of statistical data from descriptive statistical method and in
inferential level for hypothesis analysis, at first we used of validity functional analysis, determined models
of the study were evaluated and tested in Amos Graphics software. Then by using of multi regression
technology, data were fitted by structural equations models. For analyzing the study models, six indexes:
K square, normalized K square, increasing fitting, comparative fitting, Toker Louis and determination error
square second root were analyzed. The results show that managers decision making manner (imperiously,
advisory, collaborative) has relationship with the organization creativity of Mes Sarcheshme Kerman
employees, the relationship that mediated with managers information knowledge.
Keywords: managers decision making manner, information knowledge, organizational creativity.
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بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطههای
مالی(بانکها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران
حبیب اهلل نخعی ،6سیده مریم

زهرایی2

 -1استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی -واحد بیرجند
 -2کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسالمی –واحد بیرجند

چکیده
در ایران طی سالهای اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالكیت شرکتها مورد توجه قرار گرفته است .از آنجا که
عملكرد بهینه بانکها و موسسات مالی در یک کشور میتواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد ،لذا
بررسی شرایطی که موجب بهبود عملكرد بانکها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر میرسد .بنابراین هدف
تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالكیت و عملكرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه
گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1437تا  1474است .با استفاده از
روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی  27بانک ،شرکت سرمایهگذاری و بیمه به دست آمد .برای بررسی فرضیههای
پژوهش از نرمافزار آماری  ،Eviewsو روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان
داد که ساختار مالكیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالكیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند .اما ساختار
مالكیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالكیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.
واژگان کلیدی :بازده دارایی  ،بازده حقوق صاحبان سهام ،مالكیت نهادی ،مالكیت حقیقی و تمرکز مالكیت

-6مقدمه
سهامداران هر شرکت را افراد و مؤسساتی با عالیق ،اهداف ،افقهای سرمایهگذاری و تواناییهای مختلف تشكیل میدهند .با
توجه به پیچیدگیهایی که در اداره امور شرکتها وجود دارد ،از سهامداران انتظار نمیرود در اداره امور شرکت مسئولیتی به عهده
گیرند .نفوذ سهامداران در شرکتها فقط در مجامع عمومی امكانپذیر است و در مواردی از جمله :تصویب صورتهای مالی ،انتخاب
اعضای هیئتمدیره و بازرس قانونی ،اصالح اساسنامه شرکت ،تصویب معامالت فوقالعاده و . ..متمرکز میباشد .از طرفی برخی از
ساختارهای سرمایهای به بعضی از سهامداران این امكان را میدهد که به میزان کنترلی نامتناسب با مالكیتی که در شرکت دارند
دسترسی داشته باشند .همه این موارد ممكن است بر عملكرد یک شرکت تأثیرگذار باشد ،چرا که بسیاری از سرمایهگذاران در
بررسی هزینه فایده اعمال حقوق مالكیت خود ممكن است به این نتیجه برسند که با میزان معقولی از تحلیل و استفاده از حقوق
خود میتوانند به بازده مالی و رشد سرمایه بیشتری دست پیدا کنند (سعیدی و شیری قهی .)1471،طبق نظریه نمایندگی ،بین
مالكان و مدیران شرکت ها ممكن است تضاد منافع وجود داشته باشد .با توجه به اینكه در روابط نمایندگی هدف مالكان حداکثر
سازی ثروت است و برای دستیابی به این هدف بر کار نمایندگان نظارت و عملكرد او را ارزیابی میکنند .پس باید در این راستا
عواملی که بر عملكرد شرکت تأثیرگذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند .برخی از مالكان ممكن است انگیزهها و
استراتژیهای متفاوتی برای نظارت داشته باشند که به بهبود عملكرد شرکت بیانجامد (کرمانی.)1439،
امروزه با توجه به تأکید زیاد بر مجزا شدن مالكیت از مدیریت ،به ساختار و ترکیب مالكیت شرکتها به عنوان ابزار کنترل و
نظارت بر شرکت و منافع سهامداران توجه زیادی میشود .حفظ منافع و حقوق سهامداران از یک طرف ایجاب میکند تا سهامداران
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برای کنترل و نظارت و حفظ حقوق خود در شرکت ها به دنبال توجه به ابعاد ساختار مالكیت به عنوان یكی از اصول راهبری و
افزایش ارزش شرکت باشند (ساقی.)1437،
در ایران طی سالهای اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالكیت شرکتها مورد توجه قرار گرفته است .از آنجا که عملكرد بهینه
بانکها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد ،لذا بررسی شرایطی که موجب
بهبود عملكرد بانکها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر میرسد .ترکیب مالكین یا سهامداران بانکها از حیث تمرکز یا پراکندگی
و نیز نوع مالكیت آنها میتواند در بهبود عملكرد آنها تأثیرگذار باشد .تحوالت اخیر صورت گرفته در رابطه با خصوصیسازی و به
دنبال آن تغییر ساختار مالكیت و سهامداران و وارد شدن آنها به بورس اوراق بهادار منجر به خارج شدن بانکها از مالكیت صرفاً
دولتی و تأسیس بانكهای خصوصی با سهامداران گوناگون گردید؛ بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا
بین ساختار مالكیت و عملكرد مالی واسطه های مالی پذیرفته شده در بورس ارتباط معناداری وجود دارد؟

-2پیشینه تحقیق
ماه آور پور ( )1431در تحقیقی با عنوان "بررسی اثرات تمرکز مالكیت بر عملكرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران " تعداد  13شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرارداد .نتایج تحقیق وی نشان داد بین تمرکز
مالكیت و معیار  EPSرابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .از طرفی بین درصد مالكیت سهامداران عمده و معیار بازدهی رابطه
معنیداری وجود ندارد اما بین درصد مالكیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معنیداری وجود دارد .حساس یگانه و دیگران
( )1493در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت پرداختند .نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه
مثبت بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و مؤید فرضیه نظارت کارآمد است .بااینوجود یافتههای تحقیق بیانگر عدم
وجود ارتباط معنیدار بین تمرکز مالكیت نهادی و ارزش شرکت است .یعنی فرضیه همگرایی منافع را تائید نمیکند .نمازی و
همكاران ( )1439در تحقیق خود با عنوان "تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
" 11 ،شرکت را در طی سالهای  1432تا  1431بررسی نمودند .آنها ساختار مالكیت را به دوطبقه نهادی و خصوصی تقسیم
کردند که مالكیت خصوصی را نیز به سه دسته سرمایهگذاران شرکتی ،مدیریتی و خارجی تقسیم نمودند .نتایج بهدستآمده از مطالعه
آنان نشان داد رابطه معنادار و معكوس بین میزان مالكیت سهامداران نهادی و مالكیت مدیریتی بر عملكرد شرکت وجود دارد و
همچنین رابطه بین مالكیت شرکتی و عملكرد رابطهای معنیدار و مثبت است
سعیدی و شیری قهی ( )1471به بررسی تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .در این تحقیق ساختار مالكیتی بهعنوان متغیر مستقل و نسبت کیو توبین (معیار عملكرد مالی شرکتها) بهعنوان متغیر
وابسته و معیار اندازهگیری عملكرد در نظر گرفتهشده است .قلمرو مكانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال  1434لغایت  1439در نظر گرفته شد که درمجموع با توجه به محدودیتهای اعمالشده
93شرکت بهعنوان نمونه انتخاب گردید .آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که
رابطهای بین انواع مختلف مالكیت و عملكرد وجود ندارد ،لیكن در روش رگرسیون تعمیمیافته رابطه خطی معنیدار و معكوس بین
دارندگان بیش از  5%سهام شرکتها و عملكرد آن به دست آمد و تأثیر دیگر شاخصهای ساختار مالكیت یعنی میزان مالكیت
سهامداران حقیقی ،حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملكرد شرکت تأیید نشد .توبره ریزی ( )1474رابطه بین نظام راهبری شرکتی
با عملكرد مالی و رفتار ریسکپذیری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرارداد .نتایج این تحقیق
نشان داد که بین سهامداران نهادی و بازده داراییها و بین نسبت مدیران غیرموظف و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و
معنادار ،بین درصد سهامداران نهادی ،تمرکز مالكیت و درصد سهام شناور آزاد با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنادار
وجود دارد.
1
آکیموا و اشوودایر ( )2113در تحقیق خود به بررسی تأثیر ساختار مالكیت بر راهبری شرکتی و عملكرد شرکتهای
خصوصیسازی شده اکراینی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالكیت تأثیر معنیداری بر عملكرد شرکت دارد .مالكیت
داخلی اثر معنیدار غیرخطی بر عملكرد شرکت دارد بدین ترتیب که در سطوح پایین مالكیت داخلی ،تأثیر آن مثبت است ولی
Akimova & Schwodiauer
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هنگامیکه میزان مالكیت داخلی به نزدیكی حدی میرسد که مالكان داخلی اکثریت سهام را در اختیار داشته باشند ،این تأثیر منفی
میرود .در مورد مالكان اکراینی خارج از شرکت که میزان معینی از تمرکز مالكیت سهام در دست آنهاست تأثیر معنیداری بر
عملكرد شرکت مشاهده نشده است و باالخره در مورد تأثیر مالكیت خارجی بر عملكرد شرکت ،نتایج نشان میدهد مالكیت خارجی
تا زمانی تأثیر مثبت بر عملكرد شرکت دارد که مالكان خارجی سهم کمتری نسبت به مالكان داخلی در اختیار داشته باشند.
الفاروق 1و همكاران ( )2007در مقالهای به بررسی ساختار مالكیت و عملكرد شرکت در  660شرکت بنگالدش پرداختند .آنها
با استفاده از روش معادالت همزمان ،ارتباط دوسویهای را میان مالكیت و عملكرد شرکت موردمطالعه قراردادند و به این نتیجه
رسیدند که ساختار مالكیت تأثیری بر عملكرد شرکت ندارد اما رابطه منفی میان عملكرد شرکت و ساختار مالكیت وجود دارد.
کاپوپولس و الزاری تو )2119( 2تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت را با استفاده از اطالعات  175شرکت یونانی موردبررسی
قراردادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالكیت متمرکزتر به گونه مثبت با سودآوری باالتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب
سودآوری باالتر به مالكیت با پراکندگی کمتر نیاز است .لی )2008( 4در تحقیق خود اثر ساختار مالكیت را بر عملكرد مالی شرکتهای
کرهای را موردبررسی قرارداد .وی دو معیار تمرکز مالكیت (توزیع سهامی که در اختیار اکثریت سهامداران است) و ماهیت سهامداران
(سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاران نهادی) را بهعنوان معرف ساختار مالكیت در نظر گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد عملكرد
شرکت با افزایش تمرکز مالكیت شرکت بهبود مییابد اما اثر مالكیت نهادی و مالكیت خارجی ناچیز است .همچنین نتیجهگیری شد
که یک رابطه  Uشكل معكوس بین تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت وجود دارد .بدین گونه که عملكرد شرکت وقتی به اوج میرسد
که تمرکز مالكیت در یک سطح متوسط باشد .اوکتتگور )2011( 3در تحقیق خود در شرکتهای کشور آفریقایی کنیا تحت عنوان
"بررسی رابطه بین ساختار مالكیت و عملكرد شر کت "به این نتیجه رسید که بین ساختار مالكیت ،تمرکز و مالكیت دولتی با
عملكرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالكیت پراکنده و مالكیت شرکتی با عملكرد شرکت
رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
وانجیرو 1و همكارانش ( )2114ارتباط بین ساختار مالكیت و عملكرد شرکت را برای سالهای  2119تا  2111موردبررسی
قراردادند .در این پژوهش شش متغیر تمرکز مالكیت ،مالكیت دولتی ،مالكیت خارجی ،مالكیت نهادی ،مالكیت فردی ،مالكیت
مدیریتی در نظر گرفته شد .همچنین برای اندازهگیری عملكرد از بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده نمودند .نتایج
حاصل نشان داد که تمرکز مالكیت ،مالكیت دولتی ،مالكیت خارجی و مالكیت نهادی رابطه منفی با عملكرد دارند اما مالكیت
مدیریتی ،مالكیت فردی ارتباط مثبت با عملكرد شرکت داشتهاند .ظهوری و تكتاک )2113( 1به بررسی رابطه بین ساختار مالكیت
و عملكرد بانکهای اسالمی پرداختند .به همین منظور نمونهای از  14بانکهای اسالمی در بیش از  11کشور برای دوره زمانی
 2117-2111انتخاب نمودند .نتایج نشان داد که درصد تمرکز مالكیت نهادی  37درصد بوده و سرمایهگذاران دولت در جایگاه دوم
قرار داشتند ،سپس ساختار خانوادگی و درنهایت سهامداران حقیقی .با استفاده از بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام عملكرد
بانکهای اندازهگیری شد که نتایج نشان داد که بین تمرکز مالكیت و عملكرد بانکهای اسالمی رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین
نتایج نشان داد تالش مشترک ساختار خانوادگی و دولتی برای عملكرد بانکها سودمند است .همچنین بانکها با سهامداران نهادی
و خارجی عملكرد مناسبی نداشتهاند .درنهایت بحران مالی تأثیر منفی بر عملكرد بانک اسالمی داشته است .کوینن )2111( 9در
مطالعهای به بررسی رابطه بین ساختار مالكیت و عملكرد شرکت پرداخت .برای اندازهگیری عملكرد از نسبتهای بازده دارایی و
ارزش بازار به ارزش دفتری و رشد فروش استفاده نمود .همچنین برای اندازهگیری ساختار مالكیت از متغیرهای میزان سرمایه 1
سهامدار بزرگ و میزان سرمایه نگهداری شده توسط بزرگترین سهامدار استفادهشده است .نتایج حاصل نشان داد که شواهد
محكمی مبنی بر اینكه ساختار مالكیت بر عملكرد شرکتها تأثیر داشته باشد یافت نشد.
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-9روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است .و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی میباشد .در این تحقیق بخشی
که برای تدوین مبانی نظری بوده است از طریق روش کتابخانهای یعنی مطالعه کتب ،مقاالت و پایاننامهها انجام گرفته است .بخشی
نیز که در ارتباط با متغیرها میباشد ،از طریق روش میدانی یعنی استفاده از لوح فشرده و نرمافزارهای موجود استخراج شده است.
منبع مورد استفاده برای جمعآوری دادههای مورد نیاز ،صورتهای مالی شرکتها بوده است
جامعه آماری این تحقیق شامل بانک ،شرکتهای سرمایهگذاری و بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای
 1437تا  1474است که حجم نمونه پس از محدودیت های زیر مشخص می شود :
تا قبل از فروردین سال  1437در بورس پذیرفته شدهاند و تا پایان اسفند سال  1474به صورت فعال در بورس حضور داشتهاند؛
کلیه نمادهای آنها طی دوره مالی ( )1437/11/11تا ( )1474/12/27فعال باشد ،لذا شرکتهایی که نمادهایشان طی دوره
مذکور حذف شدهاند و همچنین نمادهایی که طی این دوره اضافه شدهاند ،از جامعه آماری کنار گذاشته شدهاند؛
شرکتهایی که اطالعات آنها ناقص است حذف خواهند شد
با استفاده از روش حذف سیستماتیک (حذف مواردی که دارای یكی از شرایط فوق هستند) نمونه نهایی 29بانک ،شرکت
سرمایهگذاری و بیمه به دست آمد.

ساختار مالكیت

عملكرد مالی

مالكیت نهادی
بازده دارایی

مالكیت حقیقی
بازده حقوق صاحبان سهام

تمرکز مالكیت
شکل ( )6مدل مفهومی تحقیق

 6-9فرضیههای تحقیق
با توجه به مدل مفهومی تحقیق فرضیه های بصورت زیر ارائه می شوند.

 6-6-9فرضیه های اصلی
 -1بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
 -4بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -3بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
جدول( )6نحوه اندازه گیری متغیرها
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نوع متغیر
مستقل

نحوه اندازه گیری

نام متغیر
مالكیت سهامداران نهادی

مجموع درصد سهام شرکت که متعلق اشخاص حقوقی (شرکتها)

مالكیت سهامداران حقیقی

مجموع درصد مالكیت سهامداران حقیقی هر شرکت

تمرکز مالكیت سهامداران

مجموع سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از  1درصد سهام شرکت را در اختیار دارند

بازده دارایی
وابسته

سود خالص
دارایی ها

بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص
حقوق صاحبان سهام

اهرم مالی

= بازده دارایی

= بازده حقوق صاحبان سهام

کل بدهی ها

کنترلی

دارایی ها
اندازه شرکت

= اهرم

لگاریتم دارایی های شرکت

 2-9روش تجزیه وتحلیل دادهها
در این پژوهش در ابتدا متغرهای تحقیق را از لحاظ ویژگی های توصیفی مثل انحراف معیار،میانگین،حداکثر و ...مورد بررسی
و سپس در ادامه برای تجزیهوتحلیل مدلها از تحلیل پانلی 1استفاده شده است .در این مدلها وجود یا عدم وجود اثرات و همچنین
ثابت یا تصادفی بودن اثرات در مدلها بررسی شده و در نهایت مناسبترین مدل برآورد شده است .همچنین در خصوص استفاده
از این مدلها ،پیش فرضهای آن ها از جمله نرمال بودن متغیرهای وابسته ،نداشتن خود همبستگی ،عدم هم خطی و ناهمسانی
واریانس با آزمونها مناسب بررسی شده است .در صورت نقض هر کدام از این پیشفرضها راهكار مناسبی جهت رفع مشكل به کار
گرفته شده است .در این تحقیق دادههای جمعآوری شده در نرم افزار اکسل وارد شده و محاسبات مقادیر متغیرهای تحقیق در آن
انجام گرفته است و برای تجزیهوتحلیل فرضیه ها از نرمافزار  Eviews9استفاده شده است.

-4نتایج تحقیق
 6-4آمار توصیفی
در این تحقیق متغیرها از لحاظ میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر و میانه مورد بررسی قرار گرفتهاند.که نتایج آن در
جدول زیر آمده است.
جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

میانگین
0.708

میانه
0.825

حداکثر
1.747

حداقل
0.047

انحراف معیار
0.302

تعداد مشاهدات
145

بازده دارایی

0.186

0.2133

0.457

-1.809

0.207

145

بازده حقوق صاحبان سهام

0.0598

0.028

0.330

-0.118

0.080

145

مالكیت حقیقی

25.510

16.528

93.02

0.57

22.939

145

مالكیت نهادی

74.489

83.472

99.43

6.98

22.939

145

اندازه شرکت

7.261

7.113

9.161

4.811

1.004

145

تمرکز مالكیت

59.189

69.985

96

0

28.209

145

اهرم

1 - Panel
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 2-4بررسی پیش فرض های رگرسیون
از آنجایی که در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون استفاده می شود الزم است پیش فرض های آن بررسی
و از صحت آنها اطمینان حاصل شود.

 6-2-4بررسی پایایی متغیرها
عمدتاً ناپایایی متغیرها یا به عبارتی تصادفی بودن سری زمانی متغیرها منجر به کاذب شدن رگرسیون برآوردی میشود .به
همین منظور در این پژوهش از آزمون لوین ،لین و چاو برای بررسی پایایی استفاده شده است.
جدول ( )9آزمون پایایی متغیرها
متغیرها

نوع آزمون

آماره

سطح معنیداری

نتیجه

اهرم

سطح

-20.3674

بازده دارایی

سطح

پایا

بازده حقوق صاحبان سهام

سطح

-27.9854
-20.6279

0.0000
0.0000

پایا

0.0000

پایا

مالكیت حقیقی

سطح

-25.2955

0.0000

پایا

مالكیت نهادی

سطح

-25.2955

0.0000

پایا

اندازه شرکت

سطح

-18.6397

0.0000

پایا

تمرکز مالكیت

سطح

-56.2880

0.0000

پایا

بر اساس جدول باال با توجه به اینكه مقدار سطح معنیداری برای همهی متغیرها کوچکتر از  1011بدست آمد در نتیجه فرض
صفر رد میشود و متغیرهای فوق در سطح پایا هستند.

 9-2-4آزمون هم خطی چندگانه
یكی از مهمترین مفروضات در آزمون رگرسیون خطی چندگانه ،این است که یک متغیر مستقل نباید با دیگر متغیرهای مستقل
رابطه خطی داشته باشد .ب رای این منظور از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است چنانچه ضریب همبستگی کمتر از 101
باشد نشان دهنده عدم هم خطی بین متغیرها است .در صورتی که ضریب همبستگی بین  101و  103باشد نشان دهند هم خطی
ناقص میباشد و در نهایت چنانچه ضریب همبستگی بزرگتر از  103باشد نشان دهنده هم خطی کامل است و باید در جهت رفع
آن تالش شود.
جدول ( :)4نتایج آزمون هم خطی چندگانه
متغیر مستقل

مالكیت حقیقی
-0.27216

مالكیت نهادی
0.272161

تمرکز مالكیت
0.125638

اهرم
1

اندازه شرکت

-0.27489

0.274894

0.047972

0.614155

اهرم

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل در حد بسیار ضعیف ،ضعیف و متوسط
میباشد .در نتیجه بین متغیرهای مستقل مشكل هم خطی کامل وجود ندارد.

 4-2-4واریانس ناهمسانی
یكی از موضوعات مهمی که در اقتصادسنجی به آن برخورد میکنیم موضوع واریانس ناهمسانی است .واریانس ناهمسانی به
این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای واریانسهای نابرابر هستند .برای انجام آزمون فوق از نرمافزار
 STATAاستفاده شده است.
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جدول ( )5آزمون واریانس ناهمسانی
آزمون واریانس ناهمسانی

آماره

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

52.64

سطح
معنیداری
0.0032

نتیجه
وجود واریانس ناهمسانی

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری
وجود دارد.

132.04

0.0000

وجود واریانس ناهمسانی

بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

52.31

0.0037

وجود واریانس ناهمسانی

بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری
وجود دارد.

132.04

0.0000

وجود واریانس ناهمسانی

بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

52.60

0.0033

وجود واریانس ناهمسانی

بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری
وجود دارد.

128.87

0.0000

وجود واریانس ناهمسانی

با توجه به اینكه مقدار سطح معنیداری برای همه مدلها کوچکتر از  1011بدست آمد در نتیجه همهی آنها دارای واریانس
ناهمسانی هستند .برای رفع این مشكل از رگرسیون تعمیمیافته پانل دیتا 1استفاده خواهد شد.

 5-2-4آزمون  Fلیمر
برای انتخاب مسئله ناهمگنی واحدها میتوان از  Fلیمر کمک گرفت .در صورت تأیید ناهمگنی واحدها ،الگو از طریق دادههای
پانل برآورد میشود و در غیر این صورت به روش  OLSمعمولی برآورد میشود.
جدول ( :)1نتایج آزمون  Fلیمر
فرضیه

آماره

سطح
معنیداری

نتیجه

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

3.497059

101111

استفاده از روش
پانل دیتا

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه
معناداری وجود دارد.

3.512073

101111

استفاده از روش
پانل دیتا

بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

3.591341

101111

استفاده از روش
پانل دیتا

بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه
معناداری وجود دارد.

3.56221

101111

استفاده از روش
پانل دیتا

بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

3.194756

101111

استفاده از روش
پانل دیتا

بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه
معناداری وجود دارد.

3.327258

101111

استفاده از روش
پانل دیتا

نتایج جدول بیانگر رد شدن فرضیهی صفر و وجود ناهمگنی مقاطع میباشد و در واقع بیانگر مناسب بود روش پانل دیتا برای
همهی فرضیه ها است.

Panel Egls
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 1-2-4آزمون هاسمن
بعد از اینکه مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی قابل لحاظ کردن است و روش دادههای ترکیبی
برای برآورد مناسب است ،باید مشخص شود که خطای تخمین ،ناشی از تغییر در مقاطع است یا اینکه در طی زمان رخ داده است.
در نحوهی در نظر گرفتن چنین خطاهایی با دو اثر ثابت و اثر تصادفی مواجه میشویم .از آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر
ثابت و تصادفی استفاده میشود
جدول ( )1نتایج آزمون هاسمن
فرضیه ها

آماره

سطح معنیداری

نتیجه

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

11.0892154
3.732432

0.0101
0.2704

اثرات ثابت

11.099703
3.831877

0.0112
0.2802

9.619794
2.208411

0.0221
0.5303

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود
دارد.
بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری
وجود دارد.
بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود
دارد.

اثرات تصادفی
اثرات ثابت
اثرات تصادفی
اثرات ثابت
اثرات تصادفی

 9-4نتایج فرضیه ها
با مشخص شدن موارد باال حال میتوان از رگرسیون پانل دیتا استفاده کرد .نتایج حاصل از بررسی فرضیههای تحقیق در زیر
آمده است.
 6-9-4فرضیه اول :بین مالکیت سهامداران نهادی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )3نتایج رگرسیون مالکیت سهامداران نهادی با بازده دارایی
متغیرهای مستقل

ضریب رگرسیون

سهامداران نهادی

-0.020791

-3.327233

اهرم مالی

2.841235

21.03193

0.0000

اندازه شرکت

-1.373459

-11.17881

0.0000

معنیدار

مقدار ثابت

9.545658

9.006742

0.0000

معنیدار

ضریب تعیین

0.932018

آماره F

49.97398

ضریب تعیین تعدیل شده

0.913367

سطح معنیداری F

0.000000

آماره دوربین واتسون

2.037217

آمارهt

سطح معنیداری

نتیجه

0.0012

معنیدار
معنیدار

*متغیر وابسته :بازده دارایی
بر اساس جدول باال تأثیر متغیرهای سهامداران نهادی ،اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازده دارایی معنیدار است .با توجه به
عالمت ضرایب رگرسیونی می توان گفت که سهامداران نهادی و اندازه شرکت تأثیر منفی بر بازده دارایی و اهرم مالی تأثیر مثبتی
بر آن دارد .همچنین مقدار ثابت معادله معنادار است و در معادله نهایی وارد میشود.
با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین – واتسون حاکی از عدم وجود مشكل خود همبستگی است .بر اساس احتمال آماره F
( )F˂0.05معادله رگرسیون در کل معنادار میباشد .ضریب تعیین تعدیل شدهی مدل برابر  0.913میباشد که نشان میدهد 91.3
درصد از تغییرات متغیر وابسته ،قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل میباشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات
سایر عوامل میباشد که در اینجا نادیده گرفته شدهاند .نمودار زیر نرمال بودن باقیماندهها را نشان میدهد.
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20

Series: Standardized Residuals
Sample 1389 1393
Observations 145
-2.04e-16
0.042636
2.287964
-3.275820
0.937212
-0.228221
3.733213

16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

12

8

4

4.506733
0.105045

Jarque-Bera
Probability
0
2

1

0

-1

-2

-3

نمودار ( )1بررسی نرمال بودن باقیمانده -فرضیه اول

 2-9-4فرضیه دوم :بین مالکیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )3نتایج رگرسیون مالکیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام
ضریب رگرسیون
-0.000616

 tآماره
-0.268331

سطح معنیداری
0.7888

اهرم مالی

-1.891846

-3.421979

0.0008

معنیدار

اندازه شرکت

-0.093539

-0.879387

0.3807

غیر معنیدار

مقدار ثابت

2.030194

3.371935

0.0010

معنیدار

ضریب تعیین

0.341712

آماره F

24.39736

ضریب تعیین تعدیل شده

0.327706

سطح معنیداری F

0.00000

آماره دوربین واتسون

2.034032

متغیرهای مستقل
سهامداران نهادی

نتیجه
غیر معنیدار

*متغیر وابسته :بازده حقوق صاحبان سهام
بر اساس جدول باال تأثیر متغیر اهرم مالی بر حقوق صاحبان سهام معنیدار و تأثیر سهامداران نهادی و اندازه شرکت معنیدار
نیست .با توجه به عالمت ضرایب رگرسیونی میتوان گفت که اهرم مالی تأثیر منفی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارد .همچنین
مقدار ثابت معادله معنادار است و در معادله نهایی وارد میشود.
با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین – واتسون حاکی از عدم وجود مشكل خود همبستگی است .بر اساس احتمال آماره F
( )F˂0.05معادله رگرسیون در کل معنادار میباشد .ضریب تعیین تعدیل شدهی مدل برابر  0.327میباشد که نشان میدهد 32.7
درصد از تغییرات متغیر وابسته ،قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل میباشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات
سایر عوامل میباشد که در اینجا نادیده گرفته شدهاند .نمودار زیر نرمال بودن باقیماندهها را نشان میدهد.
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12

Series: Standardized Residuals
Sample 1389 1393
Observations 145
3.54e-17
0.013785
0.891307
-0.983579
0.474767
-0.172729
2.066087
5.990527
0.050023

10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8

6

4

2

Jarque-Bera
Probability

0
0.8

0.6

0.4

0.0

0.2

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

نمودار ( )2بررسی نرمال بودن باقیمانده  -فرضیه دوم

 9-9-4فرضیه سوم :بین مالکیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )60نتایج رگرسیون مالکیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی
سهامداران حقیقی

ضریب رگرسیون
0.020791

متغیرهای مستقل

 tآماره
3.327233

نتیجه

سطح معنیداری
0.0012

معنیدار

اهرم مالی

2.841235

21.03193

0.0000

معنیدار

اندازه شرکت

-1.373459

-11.17881

0.0000

معنیدار

مقدار ثابت

7.466547

9.744729

0.0000

معنیدار

ضریب تعیین

0.932018

آماره F

ضریب تعیین تعدیل شده

0.913367

سطح معنیداری F

آماره دوربین واتسون

2.037217

49.97398
0.000000

*متغیر وابسته :بازده دارایی
بر اساس جدول باال تأثیر متغیرهای مالكیت سهامداران حقیقی ،اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازده دارایی معنیدار است.
با توجه به عالمت ضرایب رگرسیونی میتوان گفت که مالكیت سهامداران حقیقی و اهرم مالی تأثیر مثبتی بر بازده دارایی
اما اندازه شرکت تأثیر منفی بر آن دارد .همچنین مقدار ثابت معادله معنادار است و در معادله نهایی وارد میشود.
با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین – واتسون حاکی از عدم وجود مشكل خود همبستگی است .بر اساس احتمال
آماره  )F˂0.05( Fمعادله رگرسیون در کل معنادار میباشد .ضریب تعیین تعدیل شدهی مدل برابر  10714میباشد که
نشان میدهد  7104درصد از تغییرات متغیر وابسته ،قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل میباشد و بقیه تغییرات
متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات سایر عوامل میباشد که در اینجا نادیده گرفته شدهاند .نمودار زیر نرمال بودن باقیماندهها
را نشان میدهد.
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20

Series: Standardized Residuals
Sample 1389 1393
Observations 145

16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.98e-16
0.042636
2.287964
-3.275820
0.937212
-0.228221
3.733213

12

8

4

4.506733
0.105045

Jarque-Bera
Probability
0
2

1

-1

0

-3

-2

نمودار ( )9بررسی نرمال بودن باقیمانده -فرضیه سوم

 4-9-4فرضیه چهارم :بین مالکیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول ( )66نتایج رگرسیون مالکیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام
سهامداران حقیقی

ضریب رگرسیون
0.000616

 tآماره
0.268331

سطح معنیداری
0.7888

غیرمعنیدار

اهرم مالی

-1.891846

-3.421979

0.0008

معنیدار

اندازه شرکت

-0.093539

-0.879387

0.3807

غیر معنیدار

مقدار ثابت

1.968599

2.822166

0.0055

ضریب تعیین

0.341712

آماره F

معنیدار
24.39736

ضریب تعیین تعدیل شده

0.327706

سطح معنیداری F

متغیرهای مستقل

آماره دوربین واتسون

نتیجه

0.000000

2.034032

*متغیر وابسته :بازده حقوق صاحبان سهام
بر اساس جدول باال تأثیر متغیر اهرم مالی بر حقوق صاحبان سهام معنیدار و تأثیر مالكیت سهامداران حقیقی و اندازه شرکت
معنیدار نیست .با توجه به عالمت ضرایب رگرسیونی میتوان گفت که اهرم مالی تأثیر منفی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارد.
همچنین مقدار ثابت معادله معنادار است و در معادله نهایی وارد میشود.
با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین – واتسون حاکی از عدم وجود مشكل خود همبستگی است .بر اساس احتمال آماره F
( )F˂0.05معادله رگرسیون در کل معنادار میباشد .ضریب تعیین تعدیل شدهی مدل برابر  0.327میباشد که نشان میدهد 32.7
درصد از تغییرات متغیر وابسته ،قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل میباشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات
سایر عوامل میباشد که در اینجا نادیده گرفته شدهاند .نمودار زیر نرمال بودن باقیماندهها را نشان میدهد.
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12

Series: Standardized Residuals
Sample 1389 1393
Observations 145
-2.72e-17
0.013785
0.891307
-0.983579
0.474767
-0.172729
2.066087
5.990527
0.050023

10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8

6

4

2

Jarque-Bera
Probability

0
0.8

0.6

0.4

0.0

0.2

-0.4

-0.2

-0.8

-0.6

-1.0

نمودار ( )4بررسی نرمال بودن باقیمانده -فرضیه چهارم

 5-9-4فرضیه پنجم :بین تمرکز مالکیت سهامداران با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )62نتایج رگرسیون تمرکز مالکیت سهامداران با بازده دارایی
متغیرهای مستقل

ضریب رگرسیون
-0.001624

 tآماره
-2.087836

سطح معنیداری
0.0391

معنیدار

اهرم مالی

2.005207

24.27981

0.0000

معنیدار

اندازه شرکت

-0.641309

-9.314459

0.0000

معنیدار

مقدار ثابت

3.368335

8.123452

0.0000

معنیدار
120.1670

تمرکز مالكیت

ضریب تعیین

0.970559

آماره F

ضریب تعیین تعدیل شده

0.962482

سطح معنیداری F

آماره دوربین واتسون

1.824508

نتیجه

0.000000

*متغیر وابسته :بازده دارایی
بر اساس جدول باال تأثیر متغیرهای تمرکز مالكیت سهامداران ،اهرم مالی و اندازه شرکت بر بازده دارایی معنیدار است .با توجه
به عالمت ضرایب رگرسیونی میتوان گفت که اهرم مالی تأثیر مثبتی بر بازده دارایی اما تمرکز مالكیت سهامداران و اندازه شرکت
تأثیر منفی بر آن دارند .همچنین مقدار ثابت معادله معنادار است و در معادله نهایی وارد میشود.
با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین – واتسون حاکی از عدم وجود مشكل خود همبستگی است .بر اساس احتمال آماره F
( )F˂0.05معادله رگرسیون در کل معنادار میباشد .ضریب تعیین تعدیل شدهی مدل برابر  10712میباشد که نشان میدهد 7102
درصد از تغییرات متغیر وابسته ،قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل میباشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات
سایر عوامل میباشد که در اینجا نادیده گرفته شدهاند .نمودار زیر نرمال بودن باقیماندهها را نشان میدهد.
24

Series: Standardized Residuals
Sample 1389 1393
Observations 145
-1.39e-16
0.032635
2.298765
-3.267825
0.937141
-0.221723
3.725569
4.368699
0.112551

20

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

16

12

8

4

Jarque-Bera
Probability

0
2

1

0

-1

نمودار ( )5بررسی نرمال بودن باقیمانده -فرضیه پنجم
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 1-9-4فرضیه ششم :بین تمرکز مالکیت سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )69نتایج رگرسیون تمرکز مالکیت سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام
متغیرهای مستقل

ضریب رگرسیون
-0.001804

 tآماره
-0.976488

سطح معنیداری
0.3305

معنیدار

اهرم مالی

-1.873874

-3.353903

0.0010

معنیدار

اندازه شرکت

-0.097931

-0.946604

0.3455

معنیدار

مقدار ثابت

2.110260

3.912272

0.0001

ضریب تعیین

0.342227

آماره F

معنیدار
24.45320

ضریب تعیین تعدیل شده

0.328232

سطح معنیداری F

آماره دوربین واتسون

2.037273

تمرکز مالكیت

نتیجه

0.000000

*متغیر وابسته :بازده حقوق صاحبان سهام
بر اساس جدول باال تأثیر متغیر اهرم مالی بر حقوق صاحبان سهام معنیدار و تأثیر تمرکز مالكیت سهامداران و اندازه شرکت
معنیدار نیست .با توجه به عالمت ضرایب رگرسیونی میتوان گفت که اهرم مالی تأثیر منفی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارد.
همچنین مقدار ثابت معادله معنادار است و در معادله نهایی وارد میشود.
با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین – واتسون حاکی از عدم وجود مشكل خود همبستگی است .بر اساس احتمال آماره F
( )F˂0.05معادله رگرسیون در کل معنادار میباشد .ضریب تعیین تعدیل شدهی مدل برابر  0.328میباشد که نشان میدهد 32.8
درصد از تغییرات متغیر وابسته ،قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل میباشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات
سایر عوامل میباشد که در اینجا نادیده گرفته شدهاند .نمودار زیر نرمال بودن باقیماندهها را نشان میدهد.
12

Series: Standardized Residuals
Sample 1389 1393
Observations 145
2.07e-17
0.007521
0.880067
-0.958061
0.476250
-0.167040
2.148695
5.052825
0.079945

10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8

6

4

2

Jarque-Bera
Probability

0
0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

نمودار ( )1بررسی نرمال بودن باقیماندهها -فرضیه ششم
جدول()64خالصه نتایج
شماره فرضیه

فرضیه

نتیجه

1

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

پذیرش فرض

2

بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

عدم پذیرش فرض

4

بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

پذیرش فرض

3

بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

عدم پذیرش فرض

1

بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

پذیرش فرض

1

بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

عدم پذیرش فرض
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نتیجه گیری
در تحقیق حاضر بین تمرکز مالكیت سهامداران با بازده دارایی رابطه منفی و معناداری به دست آمد اما بین تمرکز مالكیت
سهامداران با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری به دست نیامد .همانطور که در بحث تمرکز مالكیت مطرح شد ،مالكیت
متمرکز مزایا و معایب خاص خود را دارد .از طرفی مؤسسات نهادی میتوانند به دالیلی که قبالً ذکر شد در بهبود عملكرد شرکت
مؤثر باشند اما هنگامیکه یک موسسه نهادی سهم بزرگی از سهام یک شرکت را در اختیار دارد ،به جای اینكه منافع کل سهامداران
را در نظر بگیرد ،اهداف و منافع خاص خود را پیگیری خواهد کرد که نهایتاً موجب ضعف در عملكرد شرکت خواهد شد .این امر
بیانگر فرضیه همگرایی منافع است که بیان میکند سهامداران نهادی بزرگ ،اتحاد و پیوستگی استراتژیكی با مدیریت شرکت دارند.
در نتیجه مدیران به جای اینكه منافع کل سهامداران را دنبال کنند ،در اختیار سهامداران نهادی بزرگ درآمده و در جهت منافع
آنها کار خواهند کرد .لذا نتیجه به دست آمده در تحقیق حاضر ،با مبانی تئوریكی آن همخوانی دارد.
نتایج دیگر فرضیه تحقیق نشان داد که بین مالكیت سهامداران نهادی با بازده دارایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین
مالكیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد .این نتیجه نشان میدهد که مالكان نهادی
بیشتر به دنبال منافع و مقاصد خود بوده و عملیات شرکت را به گونهای اداره کردهاند که موجب کاهش عملكرد شرکت شدهاند .بر
اساس فرضیه همسویی استراتژیک ،گاهی ممكن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و بهواسطه انطباق
منافع این دو گروه ،منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود .در صورت بروز چنین وضعیتی ،آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت
مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران ،کاهش مییابد در این حالت درواقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالكان
مشاهده می رود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده ،این تعارض درنهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.
با توجه به دیگر نتایج تحقیق مشخص شد بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
اما بین مالكیت سهامداران حقیقی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد .سهامداران حقیقی از آنجایی که بیشتر
به سود فكر میکنند و در راستای تحقق آن تالش میکنند میتوانند تأثیر مثبتی بر روی عملكرد شرکت داشته باشند .بهصورت
کلی نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که ان واع ساختار مالكیت تأثیر متفاوتی بر عملكرد مالی شرکتها داشتهاند .بهصورت کلی
بررسی پژوهشهای انجام شده نشان میدهد نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی از تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکت در تحقیقات
گذشته به دست آمده است .برخی محققان با توجه به نتایج مختلف به دست آمده در تحقیقات گوناگون اینگونه استدالل کردهاند
که شاید نتایج به -دست آمده حاکی از آن است که نوع ساختار مالكیت با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف میتواند اثرات
مثبت یا منفی بر عملكرد شرکت داشته باشد .برخی محققان نیز درونزا بودن ساختار مالكیت را جوابی بر شواهد نامطمئن و متفاوتی
که در این زمینه به دست آمده است میدانند .بدین معنی که ساختار مالكیت را پی آمد عملكرد شرکت میدانند؛ به عبارت دیگر
اینگونه استدالل میکنند که عملكرد شرکت است که ساختار مالكیت شرکت را تعیین میکند .نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات
2
داخلی سعیدی و شیری قهی ( )1471حساس یگانه و دیگران ( )1493و تحقیقات خارجی کوینن )2111( 1ظهوری و تكتاک
( )2113و الفاروق 4و همكاران ( )2007همخوانی دارد .همچنین با تحقیقات داخلی توبره ریزی ( )1474نمازی و همكاران ()1439
و تحقیقات خارجی آکیموا و اشوودایر )2113( 3ویگ و لمن )1999( 1همخوانی ندارد.

پیشنهادات تحقیق
 -1نتایج تحقیق حاضر نشان داد که متغیرهای ساختار مالكیت میتوانند نقش مهمی را در عملكرد شرکتها ایفا کنند .با عنایت
به اینكه لزوم توجه به مكانیسمهای راهبری شرکتی در آییننامه نظام راهبری شرکتی بورس تهران نیز مورد تأکید قرار گرفته
است ،لذا الزم است دولت و شرکتها با درکی صحیح از مقوله راهبری شرکتی ،نسبت به ایجاد یک ساختار مالكیت مناسب
که منجر به بهبود عملكرد آنها خواهد شد ،اقدام کنند.
1Coenen
2

Zouari & Taktak
Al Farooque
4 Akimova & Schwodiauer
5 Weig & Lehmann
3
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 -2نتیجه به دست آمده نشان داد که تمرکز مالكیت نهادی تأثیر منفی بر عملكرد (بازده دارایی) شرکتها دارد یعنی چنانچه
بخش عمدهای از سهام یک شرکت در اختیار تعداد محدودی از سهامداران نهادی باشد ،میتواند تأثیر منفی بر عملكرد
شرکت بگذارد .لذا بهتر است مالكیت سهام شرکتها در اختیار چندین موسسه نهادی باشد تا این سرمایهگذاران نهادی بتوانند
با کنترل صحیح عملیات شرکت ،منجر به بهبود عملكرد شرکت شوند.
 -4نتیجه به دست آمده نشان داد که مالكیت سهامداران حقیقی تأثیر مثبتی بر عملكرد شرکتها (بازده دارایی) دارد .لذا بهتر
است مالكیت سهام شرکتها بیشتر در اختیار سهامداران حقیقی باشد زیرا فعالیت آنها در راستای بهبود وضعیت شرکت و
به دنبال آن افزایش سود ،منجر به بهبود عملكرد شرکت خواهند شد.
 -3بر اساس نتیجه تحقیق مالكیت سهامداران نهادی تأثیر منفی بر عملكرد (بازده دارایی) داشت .این نتیجه نشان میدهد که
مالكان نهادی بیشتر به دنبال منافع و مقاصد خود بوده و عملیات شرکت را به گونهای اداره کردهاند که موجب کاهش عملكرد
شرکت شدهاند؛ بنابراین پیشنهاد میشود که جهت بهبود عملكرد شرکتها میزان مالكیت سهامداران نهادی کاهش یابد تا
عملكرد شرکتها بهبود پیدا کند.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی:
-1
-2
-4
-3

بررسی تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکتها به تفكیک صنایع و مقایسه صنایع مختلف
بررسی اثر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکتها با توجه به چرخه عمر
بررسی تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد مالی و اقتصادی شرکتها
بررسی تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شرکتها با توجه به تأثیر تحریمها
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