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چکیده
تغییر و تحوالت مداوم محیطی ،بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیتهای گوناگون اجتنابناپذیر میسازد .از
طرف دیگر سازمانها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی
هستند .یکی از فرایندهایی که شایستگیهای موجود در کارکنان را تقویت مینماید و منجر به ایجاد بالندگی در
فرد میگردد ،آموز ش است .لذا با توجه به آنچه گفته شد ،هدف این پژوهش شناسایی مؤلفههای ارتقای کیفیت
آموزش و بالندگی مدیران شهردار ی شهر تهران است .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی
بود .جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری تهران بودند که با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد .در این پژوهش به منظور گردآوری
دادهها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد .مصاحبه با خبرگان بیانگر روا
بودن مصاحبه بود و بهمنظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا
بودن مصاحبه بود .برای تحلیل دادههای پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد .نتایج نشان داد که مؤلفههای
ارتقای کیفیت آموزشی و بالندگی مدیران شهرداری عبارتند از فردی ،آموزشی و سازمانی.
کلمات کلیدی :کیفیت آموزش ،بالندگی مدیران شهرداری ،مؤلفه فردی ،مؤلفه آموزشی ،مؤلفه سازمانی

 -6مقدمه
در دنیای امروز ،سازمانها در دنیای پیچیدهای حضور دارند که مسأله تغییر و تحوالت محیطی ،بخشی از مسائل روز آنها
میباشد .سازمانها در دنیای معاصر برای بقای خویش ناچار به انعطاف پذیری در برابر محیط پیرامون و انطباق با تحوالت هستند.
یکی از مهمترین بخشهای درون سازمانی ،سرمایه انسانی 1است که میتواند عامل کلیدی و موفقیت سازمان باشد .ارتقای سطح
دانش تئوری و عملی و بهعبارت بهتر آموزش منابع انسانی ،راه حلی برای همگام شدن با تغییرات درون و برون سازمانی است.
مدیریت در سازمانها امروزه رویکردهای کلیتر و جدیدتری را تجربه میکند (محمدپور زرندی ،طباطبایی مزدآبادی و کریمی،
 .)1931فرایندهای آموزش و بهسازی 2از فعالیتهای ضروری برای ارتقای صالحیت و شایستگی 9در مدیران است .این فعالیتها
برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط میباشد و آموزش ،ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف،
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مدیران را در اداره سازمانها یاری می کند .ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب ،تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقای
توانمندی مدیران 1امکان پذیر است (محمد پور زرندی ،دانش جعفری ،مظفری و طباطبایی مزد آبادی.)1932 ،
درجهان امروز سازمانها ناگزیرند برای رسیدن به اهداف و شیوه های مختلف و متنوعی متوسل شوند تا بتوانند خود را با
تغییرات پرشتاب تطبیق دهند .ارتقای آموزشی مدیران در سازمانها به منظور بهسازی ،سازمانها را درکسب مزیت رقابتی نسبت
به سازمان های دیگر یاری می رساند .در واقع ،آموزش به مدیران سازمانها کمک میکند تا نیازهای بلوغ سازمانی 2را شناسایی
کنند ،بالندگی نیروهای کار خود را افزایش دهند و مسایل بحرانی آنها را مشخص نمایند (حاتم پور ،یارمحمدیان ،توکلی و شمس،
.)1931
در شرایط متحول امروز ،سازمانها برای بقا ناچارند پیوسته توانمندیها و شایستگیهای خود را توسعه دهند تا بتوانند
پاسخگوی شرایط متغیر و متفاوت محیطی باشند (جینز برگ ،9برتا ،4بامبوش ،5داس ،6الپورته ،7رید 8و تیلور .)2116 ،3در این
میان ،سازمانها باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن توانایی تغییر و تطبیق مداوم است .بهعبارتدیگر ،دوام و توسعه سازمانهای
امروزی درگرو همسو شدن با تغییرات سریع ،توسعه و بالندگی 11است .چراکه تغییر و تحوالت مداوم محیطی ،بهبود و بالندگی
سازمانی 11را در موقعیتهای گوناگون اجتنابناپذیر میسازد .سازمانها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و
توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند .بالندگی سازمانی فرایندی است که یک سازمان بهوسیله آن ظرفیت داخلی خود را
گسترش میدهد تا به حداکثر اثربخشی برسد و آن را حفظ نماید (فیلبین 12و میکوش1333 ،19؛ به نقل از نجار پور استادی و نقی
زاده .)1931 ،بهعبارتدیگر ،بالندگی سازمانی ،روشی است که در اجرای آن عملکرد کارکنان سازمان بهبود مییابد و اساساً بر پایه
فرایند آموزش 14و تغییر دادن ارزشها و نگرشهای مدیران و کارکنان سازمان میباشد (چیوا.)2117 ،15
یکی از فرایندهایی که شایستگیهای موجود در کارکنان را تقویت مینماید و منجر به ایجاد بالندگی در فرد میگردد ،آموزش
است .آموزش منجر به کسب دانش ،مهارت و تواناییهای تازه در فرد میشود ،بهگونهای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل کرده و
به بالندگی فرد میانجامد (بل ،تاننبام ،فورد ،نو و کریگر.)2117 ،16
آموزش ،همان گسترش نگرش و دانش ،مهارت و الگوهای رفتاری موردنیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک شغل
معین است (عباسی و رشیدی .)1931 ،بهعقیده رابینز ،)1388( 17آموزش تجربهای است مبتنی بر یادگیری تا با تغییرات نسبتاً
پایداری که در فرد ایجاد میشود او را در انجام کار و بهبود تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی کمک کند.
بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل با همکاران است.
در مدل توسعه منابع انسانی در یک سازمان ،آموزش بهعنوان یکی از زیرمجموعههای توسعه و ارتقای کارکنان لحاظ شده
است (رستمی .)1984 ،همچنین ،آموزش ابزاری است که بهوسیله فنون و روشهای مختلف ،مدیران را در اداره سازمانها یاری
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میرساند .بهعبارتدیگر ،ایجاد یک سیستم اداری مطلوب و مناسب تا اندازهی زیادی به کمک آموزش و ارتقای توانمندیهای مدیران
و کارکنان سازمان امکان پذیر است (گابدراخمانوا ،کالیمولینا و ایگناتویچ.)2116 ،1
شهرداری تهران سازمانی غیردولتی است که اداره شهر تهران را بر عهده دارد .در این سازمان ،طی سالهای متمادی و برحسب
نیاز سازمانهای متعددی بهعنوان زیرمجموعه تأسیسشدهاند که با تفکیک کارها بین این سازمانها ،مدیریت شهری به بهترین
شکل انجام گیرد (اکرامی ،صفری و قلمکاری .)1939 ،شهرداری تهران همانند دیگر شهرداریها بهعنوان عامل افول و یا رشد شهر
تلقی میشود ،ازاینرو ،ارزیابی عملکرد و بالندگی کارکنان و بهطور خاص مدیران آنها ضروری به نظر میرسد (محمدپورزرندی و
همکاران.)1932 ،
موانع اساسی در تحقق نظام آموزشی در مجموعه شهرداری را میتوان در کمرنگی توجه به مدیریت آموزشی به مفهوم علمی
و عملی آن ،تمرکز مدیریت اداری و آموزشی و تعارض آن باسیاستهای غیرمتمرکز مدیریت شهری ،عدم تحقق اهداف آموزشی در
قالب سیاستهای غیرمتمرکز مدیریت آموزشی به علت ضعف ساختار نیروی انسانی واحدهای آموزشی مناطق ،عدم وجود ارتباط
بین سیستم منابع اداری و انسانی (حقوق و دستمزد و ارتقاء و )...با سیستم آموزشی و همچنین عدم وجود باور کافی در مدیران
ارشد از آموزش بهعنوان یک سرمایه انسانی و ابزار تحول سازمان خالصه نمود (امیری و شاه محمدی.)1983 ،
بر اساس برنامه دوم پنجساله معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ( ،)1934بر مبنای بازخوردها ،لزوم آموزش مدیران
و کارکنان بیشازپیش مورد تأکید قرارگرفته و در این راستا ،سیاستها ی راهبردی آموزش مدیران و کارکنان شهرداری تهران
موردبازنگری قرارگرفته است و آموزش مدیران و کارکنان بر آموزش شهروندان مقدم عنوانشده است .این برنامه همچنین بیان
میکند که به دلیل اینکه اصالح رفتار مدیران و کارکنان شهرداری تهران در تغییر رفتار شهروندان تأثیرگذار خواهد بود ،آموزشهای
آنان در جهت ارتقای دانش ،نگرش و مهارت آنان بسیار اهمیت دارد.
از آنجاکه بالندگی نیروی انسانی در جامعه موجب توسعه همه جانبه جامعه میشود و بهعنوان یک مزیت رقابتی نسبت به
جوامع دیگر عمل می کند ،از اینرو ،این فرایند ،دغدغه اصلی جامعه ،و مدیران سازمانهای پویا و بالنده امروزی است .در این میان،
بدیهی است که الویت دادن به آموزش و برنامه های آموزشی در جهت ارتقای سطح مدیران و کارکنان سازمانها ضمن بهبود تفکر،
ابتکار و نوآوری در آنها موجب ارتقای مهارت ،دانش و نگرش شده وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه را بهبود می بخشد
(بینش و حسینیان.)1931 ،
آموزشها ی سازمانی در شهرداری تهران دارای منتقدین زیادی است که معتقدند این آموزشها فقط منابع را هدر میدهند و
تأثیر چندانی بر عملکرد مدیران و کارکنان سازمان ندارند چون اثربخشی الزم را ندارند؛ اما هیچیک از منتقدین ،آموزش را فرایندی
زائد تلقی نمیکنند و هر سازمانی را نیازمند آموزش میبینند .پس میتوان گفت آنچه باعث کاهش اثربخشی آموزشی در این سازمان
میشود ،نحوه آموزش و استمرار آن به جهت توسعه روزافزون است (محمدپورزرندی و طباطبایی مزدآبادی.)1932 ،
همانطور که بیان شد دغدغه مسئولین شهرداری بالندگی مدیران است و یکی از روشهای بالنده کردن مدیران آموزش آنها
میباشد .موانع اساسی در تحقق نظام آموزشی در مجموعه شهرداری را میتوان به شرح زیر فهرست نمود محور چالشهای موجود
را میتوان در کمرنگی توجه به مدیریت آموزشی به مفهوم علمی و عملی آن ،تمرکز مدیریت اداری و آموزشی؛ تعارض آن
باسیاستهای غیرمتمرکز مدیریت شهری ،عدم تحقق اهداف آموزشی در قالب سیاستهای غیرمتمرکز مدیریت آموزشی به علت
ضعف ساختار نیروی انسانی واحدهای آموزشی مناطق ،عدم وجود ارتباط بین سیستم منابع اداری و انسانی (حقوق و دستمزد و
ارتقاء و )...با سیستم آموزشی و همچنین عدم وجود باور کافی در مدیران ارشد از آموزش بهعنوان یک سرمایه انسانی و ابزار تحول
سازمان خالصه نمود .شایان ذکر است برای حل مشکالت فوق تا کنون مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شناسایی

- Gabdrakhmanova, Kalimullina & Ignatovich
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نشده است ،لذا پژوهشگر قصد دارد با شناسایی مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر تهران پاسخگوی
چالشها ،دغدغهها و مسایل ذکر شده باشد.

 -2مبانی نظری
ارتقای آموزش مدیران و کارکنان
رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی مدیران و کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد .اجرای
آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی ،بهطور مؤثر فعالیتهایشان را
ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند .بنابراین آموزش و بهسازی ،کوشش مداوم و برنامهریزیشده بهوسیله مدیریت برای بهبود سطوح
شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است .درگذشته چنین گمان میرفت که زمان آموختن بازمان کارکردن و زندگی کردن از
هم جدا هستند و بنابراین برای آنها آموزشی درخور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده میشد .بر این گمان انسان برای
زمانی میآموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند میپردازد و زمانی که کار و زندگی آغاز میشود ،دیگر برای آموزش و
پرورش جایی درخور توجه وجود ندارد .این اندیشه اکنون اعتبار ندارد و آموزش با زیستن انسان همراه شده است طوری که همه
مردم برای همه وقت باید به آموختن بپردازند و از تازههای دانش بشری خود را تازه سازند و با نیرو و آگاهی بیشتر زندگی سودمند
را دنبال کنند (باتور ،1فرایدی 2و مصطفی.)2119 ،9
ارتقاء و بهسازی سطح آموزش نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را رفع میکند و تضمینی برای حل مشکالت کارکنان
هست .سازمانها در ارتقای سطح آموزش خود ،اهداف مشترکی را دنبال میکنند که در ذیل به آنها اشاره میگردد:
هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان :این امر از یک طرف برای تحقق اهداف سازمان و دستیابی به سیاستها و
خطمشیهای تعیینشده برای مؤسسه و یا سازمان دارای اهمیت است و از سوی دیگر پیشرفت شغلی و حرفهای فرد در سازمان در
گرو آگاهی وی از انتظارات مسئولین و مقامات مافوق و نحوه انجام تکالیف و مسئولیتهای شغلی است
افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان :مسئله برانگیختن کارکنان برای انجام وظایف شغلی یکی از مهمترین
دلمشغولیهای مدیران سازمانها میباشد .برای آنکه روحیه کارکنان تقویت شود و رضایت آنان از حرفهشان افزایش یابد ،نظریات
گوناگونی ارائهشده است .ازجمله این نظریات ،نظریه هرم سلسله مراتبی نیازهای مازلو است .از نقطهنظر وی ،برطرف کردن نیازهای
سطوح باال نقش بسیار مهمی در انگیزش و فزونی رضایت شغلی افراد در جهت انجام وظایف شغلی دارد.
کاهش حوادث و ضایعات کاری :در بسیاری از مؤسسات ،حوادث کاری عمدتاً بهواسطه عدم آگاهی و مهارت کافی کارکنان
رخ میدهد  .این بیان خصوصاً در مورد کسانی که با ابزارها و تجهیزات حساس و توام با خطر در کارخانهها سر و کار دارند ،مصداق
بیشتری دارد .عالوه بر حوادث مختلف که بهواسطه فقدان مهارت و دانش افراد بوجود میآید ،ضایعات کاری و افزایش هزینههای
سازمان نیز ازجمله نتایج نقصان دانش و توانایی نیروی انسانی در سازمانها میباشد .بنابراین ضرورت دارد با توجه به مسائل
مطرحشده و همچنین عواقب آنها نظیر تنبیه ،توبیخ ،اخراج و ...که عمدتاً بهواسطه عدم آگاهی افراد از سیاستها ،انتظارات و
توقعات سازمان و نیز عدم آشنایی با انجام بهینه وظایف و تکالیف شغلی است ،آموزش ضمن خدمت بهطور جدی مورد توجه
سازمانها قرار گیرد.
بهروز سازی دانش و توانایی نیروی انسانی در سازمان :شالوده افزایش بهرهوری در سازمانها مستلزم تأکید بر نیروی انسانی
از نظر کیفی و ممانعت از نابهنگام شدن افراد در حرفهشان میباشد .بنا به تعریف ،نابهنگامی در حرفه عبارت است از" :تقلیل کار
آیی در انجام کار در طول زمان و باالخره فقدان دانش یا مهارت نوین است" .این مسئله باعث میشود که فرد به دالیل مختلف
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ازلحاظ حرفهای فرسوده شود و قادر به انجام وظایف و تکالیف سازمانی نباشد .اگرچه تمامی عوامل ایجادکننده نابهنگامی در حرفه
را نمیتوان از طریق آموزش برطرف ساخت ،اما بدون شک آموزش ضمن خدمت کارکنان از طریق بهسازی و نوسازی دانش و توانایی
افراد ،نقش مهمی در بهنگام سازی آنان دارد.
کمک به تغییر و تحوالت سازمانی :تغییر و تحوالتی که در محیط سازمان به وقوع میپیوندد ،عمدتاً مستلزم آمادهسازی
کارکنان ونیروی انسانی است .نکته اساسی در ارتباط با تغییرات سازمانی ،مقاومت کارکنان در مقابل آن است .کارکنان سازمانها
ممکن است به دالیل مختلفی نظیر نگرانی درباره موفقیت ،مقام و وضعیت مالی خود در وضعیت جدید ،نگرانی درباره ناتوانی در
انجام وظایف و دالیل متعدد دیگر در مقابل تغییرات مقاومت کنند .به این دلیل بهغیراز تدابیر دیگر نظیر مشارکت کارکنان در
برنامهریزی تغییر و  ...آموزش و توجیه کارکنان نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت تغییرات ایفاء مینماید .بنابراین ازجمله مهمترین
وظایف آموزش ضمن خدمت در سازمانها ،کمک به تغییرات سازمانی است .
انطباق با شرایط ،اوضاعواحوال اجتماعی:تمامی سازمانهای معاصر در محیطی فعالیت میکنند که ازلحاظ فرهنگی دارای
ارزشها و ایدئولوژی ویژهای هستند .موفقیت بسیاری از آنها درگرو شناخت این چگونگی اجتماعی و انطباق بهینه با آن است.
محیط اجتماعی سازمانها که میتوان آنها فرا سیستم اجتماعی  -درعینحال حوزه عمل و میدان فعالیت سازمانها را تا حدود
زیادی تعیین مینماید -دانست .بنابراین شناخت این فرا سیستم و درك عمیق آن برای تمامی کارکنان سازمانها خصوصاً مدیران
و تصمیمگیرندگان سطوح عالی سازمان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است (باتور و همکاران.)2119 ،
تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان :در حقیقت پیروزی و توفیق سازمان در دستیابی به اهداف تعیینشده
به میزان قابل توجهی تابع فضای اطمینان ،اعتماد تفهیم و تفاهم متقابل در محیط کار ،افزایش میزان همدلی و همکاری کارکنان
با یکدیگر ،افزایش میزان همکاری کارکنان با سرپرستان و مدیران و مهمتر از همه ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور سازمان در
واحدهای مختلف میباشد (قرونه ،میرکمالی ،بازرگان و خرازی.)1939 ،
توجه به حساسیتهای فراوان و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان مستلزم دقت و اختصاص اعتبارات مالی قابل توجه و هزینه
مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی است و از آنجاییکه هدف نهایی آموزش ،کارایی 1و اثربخشی بیشتر است ،لذا بررسی و آگاهی
از نتایج و بازده آموزشی کارکنان الزمه فرایند آموزش است و در واقع با این جزء است که حلقه آموزش تکمیل میگردد.
تعیین اثربخشی برنامههای ارتقای آموزشی به دالیل مختلف حائز اهمیت است که در ذیل به بررسی آنها پرداخته شده است:
تعیین بازده آموزش :عمدهترین هدف آموزش و ارتقای آن توسعه سرمایه انسانی در سازمانهاست .پیامد فعالیتهای آموزشی
افزایش و ایجاد دانش و مهارتهای سرمایهای یا واسطهای است .بدین معنا که دانش یا مهارتهای اکتسابی در فرایند آموزش
بهخودی خود قابل مصرف نیستند ،بلکه آنها ویژگیها یا عوامل الزم برای افزایش کارایی و اثربخشی عملیات هستند .بنابراین از
طریق سنجش میزان افزایش آگاهیها ،بهبود رفتار شغلی و قابلیتهای اکتسابی جدید میتوان بازده هزینههای مصروفه در جهت
آموزش را توجیه کرد.
ارتقای کیفیت آموزش :یک برنامه آموزشی باکیفیت برنامهای است که بهروشنی مأموریت و اهداف خود را مطابق با نیازها و
انتظارات مشتری بیان کرده و در تحقق آن اثربخش و کارآمد باشد .از طریق سنجش اثربخشی آموزشها میتوان نقاط قوت و ضعف
برنامهها را تشخیص داده و اطالعات و شناخت الزم را برای طراحی برنامههای با کیفیت کسب کرد (باتور و همکاران.)2119 ،
توسعه اعتماد جمعی :پیگیری و مورد چالش قرار دادن اثرات برنامه آموزشی به سه طریق میتواند در خصوص فعالیتهای
آموزشی نگرش مثبت ایجاد کند .اوالً بخشی از رسالت عمده برنامههای آموزشی توسعه حرفهای و پرورش قابلیتهای فکری و عملی
جدید در اعضای سازمان است .از طرف دیگر سیاستگذاران و گروه مدیریت ارشد سازمانها اهل حساب و کتاباند ،یعنی بیشتر بر
آناند تا از نتایج خط و مشیهایاعمالشده و فعالیتهایبهعملآمده در بخشهای مختلف بهطور مشخص آگاهی یابند .لذا کارگزاران
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برنامههای آموزشی با ارائه گزارش و استناد بر یافتهها و شواهدی که مؤید اثربخشی آموزشها در افزایش بهرهوری و توسعه سازمانی
هستند ،میتوانند اعتماد مدیریت عالی سازمان را نسبت به جایگاه اهمیت و اعتبار آموزشها تحکیم نمایند .ثانیاً ،مطالعات هاثورن
نشان داده است که وقتی فعالیتها و نتایج تالشهای افراد موردنظرواقعشده و به نقطه نظراتشان ترتیب اثر داده میشود ،دلگرمی،
اعتماد و رضایت آنان بهبود مییابد و میتواند موجب انگیزش درونی در خصوص وظایف محوله گردد .ثالثاً ،برنامههای آموزشی
همانند دیگر برنامههای سازمانی دارای فرایند منظم و علمی هستند .غفلت و کمتوجهی به هر یک از بخشها یا مراحل ،زمینه
ناکامی و عقیم گذاری برنامهها را فراهم خواهد ساخت (قرونه و همکاران.)1939 ،

عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش
در ارتقای سطح آموزشی چند عامل موثر هستند:

الف) عوامل فردی
ویژگیهای درون فردی :به ویژگیها و خصوصیتهای مدیران تاکید دارند و معموالً عبارتند از :توانایی شناختی ،خودکاری یا
خودکارآمدی ،انگیزش یادگیری ،انگیزش نقل و انتقال ،انگیزش درونی و بیرونی ،مسئولیتپذیری و وظیفهشناسی ،پایبندی به اخالق
حرفهای وجدان کاری ،ارزش آموزش ،برنامهریزی ،تعهدسازمانی ،کانون کنترل بیرونی(ابیلی و همکاران.)1934 ،
رحیم نیا و هوشیار ( ،)1931ویژگیها ی درون فردی برای ارتقای آموزش را برخورداری از اعتقادات قوی ،صبوربودن ،متعهد
بودن ،عالقه به کار ،اعتماد به نفس ،انعطافپذیری ،دقت ،صحت و سرعت ،تیزهوشی ،پشتکارداشتن و منظم بودن میدانند.
ویژگیها ی میان فردی :به روابط اجتماعی مدیر ،میزان مشارکت با دیگران و به اشتراك گذاری معلومات و مهارتها ،اعتماد به
زیردست ،تفویض اختیار و ...مرتبط میباشد.

ب)عوامل آموزشی
عوامل آموزشی عبارتند از نیازسنجی؛ یادگیری؛ هدفمداری؛ محتوای مرتبط؛ تمرین و بازخورد؛ یادگیری فراشناختی؛ مهارت-
ورزی و یادگیری درعمل؛ شبیهسازی و مدلسازی رفتاری.

ج) عوامل سازمانی
حمایت مدیران ارشد و سرپرستان :درصورتی آموزش و برنامههای آن امکانپذیر و دستیابی به کلیه اهداف از پیش تعیین
شده پیروزمندانه است که کارکنان ،مدیران پایه و میانی یک سازمان مورد حمایت همهجانبه مدیران ارشد و سیاستگذاران کالن
آن سازمان بوده و افراد ،امکانات ،تسهیالت و تجهیزات الزم در اختیار این برنامهها گذاشته شود.
تعهدات و اقدامات متخصصان و هیئترئیسه :میزان تعهد و اعتقاد هیئترئیسه و متخصصان در اجرای موفقیتآمیز آموزش
امری غیر قابل انکار است و هرچه این تعهد ،اطمینان خاطر و اعتقاد بیشتر باشد بدون تردید موفقیت موضوع آموزش بیشتر خواهد
بود.
فنّاوری :تغییرات فنّاوری و معرفی گاه به گاه سامانههای نوین بهصورت مستمر و فزایندهای در حال دگرگونی است ،لذا باید
مدیران با این تغییرات فنّاورانه بهطور مستمر از طریق فراگرفتن علم و دانش و مهارتهای علمی و عملی و کاربردی الزم خود را
همسو نمایند.
پیچیدگیهای سازمانی :امروزه سازمانها از نظر تعداد کارکنان و حجم فعالیت و ماموریتهای محوله به حدی گسترش
یافتهاند که ساختار سازمانی پیچیده ویا فوق پیچیدهای پیدا کردهاند .لذا چنانچه مدیران و کارکنان بخواهند در چنین سازمانی
موفق بوده و به نتایج دلخواه و خوشایندی دست پیدا کنند ،باید با همکاران و سرپرستان و زیردستان خود که در حال کنش و
واکنش میباشند ،ارتباط مناسب و سازندهای داشته باشند؛ و این میسر نیست مگر با طی دورههای آموزشی مکفی و مناسب در
حوزه ارتباطات و غیره.
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فرصت کاربرد و پاسخگویی :مدیرانی که تحت آموزش و برنامههای ارتقای آموزشی قرار میگیرند ،باید فرصتی برایشان فراهم
گردد تا یافتهها ی خود را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی پیاده کنند یعنی بایستی در سن خدمتی مناسب و به هنگام آموزش
ببینند و فرصت بازدهی قبل از فراغت از کار فراهم گردد (ابیلی و همکاران.)1934 ،

تعاریف و مفهوم شناسی بالندگی
اسحاق 1و مایلز ،)1362(2معتقدند که بالندگی سازمانی ،کوشش برنامهریزیشده و پایدار است که دانش رفتاری را برای
رسیدن به سازمانی مطلوب به کار میگیرد .فرنچ و بل ( )1384بالندگی سازمانی را تالشی درازمدت میدانند که با استفاده از
فرهنگ سازمانی به حل مسائل سازمانی کمک میکند بکار گرفته میشود و بکهارت 9میگوید بالندگی سازمانی فرایندی است
برنامهریزی شده؛ سراسری که از ردههای باالی سازمان هدایت میشود و هدف آن باال بردن اثربخشی و سالمت سازمانی از طریق
مداخلههای برنامهریزیشده است (وو.)2117 ،4
بنیس ( )1334نیز معتقد است که بالندگی سازمانی یک پاسخ به دگرگونی است ،یک راهبرد پیچیده آموزشی است برای
تغییر باورها ،نگرشها ،ارزشها و ساختار سازمانها تا بتوانند چالشهای تازه را بپذیرند و همچنین با تحوالت روزافزون ،بهتر
سازگاری پیدا کنند؛ و باالخره اینکه کونتز 5بالندگی سازمانی را یک رویکرد منظم ،منطقی ،یکپارچه و برنامهریزیشده میدانند که
برای بهتر کردن اثربخشی سازمانی به کار گرفته میشود (توراکو.)2116 ،6
یک برنامه بالندگی سازمانی کوششی است دور برد ،برنامه ریزی شده و پایدار که بر پایه یک راهبرد سراسری استوار است و
میکوشد تا با تشخیص منطقی و منظم دشواری ها و با بسیج همه نیروها و منابع موجود ،به اجرای یک برنامه دگرگونی دست بزند.

دوربرد بودن کوششهای بالندگی سازمانی یکی از دشواریهای آن به شمار میآید و اگر قرار باشد دگرگونی پدید آید و ریشه گیرد،
مدیریت سازمان و کارکنان آن باید به در از بودن زمان به کار بستن برنامه متعهد دلبسته باشند و از آن پشتیبانی کنند و هرگونه
فرایندی را که به سوی هدفهای بلندمدت و هدفهای کوتاه مدت نگرش دارد با پاداش ،استواری بخشند .کانون برنامه بالندگی
سازمانی دگرگون کردن نگرشها و رفتار است.
با آنکه در برنامه بالندگی سازمانی فراگردها ،روشهای کار ،دستورها و زمینههایی از این شمار دستخوش دگرگونی میگردند،
ولی هدف عمده دگرگونی همواره بر نگرش ،رفتار و کارکرد افراد در درون سازمان توجه و تمرکز دارد .کوششهای بالندگی سازمانی
در مرتبه نخست به گروهها توجه دارد .فرض بنیادی آن است که برای گام برداشتن به سوی تندرستی و اثربخشی سازمانی ،گروهها
و دستهها ،واحدهایی پایه ای هستند که باید دگرگون یا اصالح گردند .یادگیری فردی و دگرگونی شخصی نیز در برنامههای بالندگی
سازمانی پدید می آید ولی تنها به صورت پرتوهای فرعی برنامه ،زیرا این گونه دگرگونیهای شخصی و فردی در شمار هدفهای
نخستین بالندگی سازمانی نیستند .کوششهای بالندگی سازمانی سرشت کنشی دارند .همه دخالتها و کوششهایی که سازمان و
اعضای آن در آن شرکت می کنند ،متوجه به این هدف است که پس از پایان آن کوشش و فعالیت چیزی دگرگون شود و بهگشت
یابد .از این جهت کوششهای بالندگی سازمانی با بسیاری از دیگر کوششهای آموزشی مانند دورههای آموزشی یا کارگروههای
آموزشی مدیریت – که برای افزایش دانش ،مهارت ،یا بینش و درك شرکتکنندگان طراحی شده است – تفاوت دارد .در دورههای
آموزشی عادی هدف آن است که شرکت کنندگان چیزی را بیاموزند سپس آن را در وضعیت واقعی کار خود به کار بندند در حالی
که در کوششهای بالندگی سازمانی ،گروه ،فعالیتهایی را طراحی میکند که سرشت کنشی دارد و در پیوند با کوششهای بالندگی
سازمانی و به دنبال آنها به اجرای بیدرنگ گذاشته میشوند .در برنامههای آموزشی عادی یادگیری به گونهای ساختگی است و به
1

- Ishaq
- miles
3 - Bekhart
4 - VO
5 - Kontes
6 - Torraco
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انتقال آن به بافت واقعی کار در سازمان نمیتوان اطمینان داشت .در حالی که در برنامههای بالندگی سازمانی اعضای سازمانی
شرکت فعالی دارند و فراگیری در سراسر برنامه صورت میگیرد (بینش و حسینیان.)1931 ،

ابعاد بالندگی مدیران
بالندگی مدیران و کارکنان در سازمان از چندین بعد قابل بررسی است که به ذکر آنها پرداخته میشود:
الف) بالندگی فردی :1بالندگی فردی در سازمان زیربنای بالندگیهای دیگر است .بالندگی مدیران از مفروضات ذهنی شروع
میشود و با تغییر باورهـا و نگرشها تکامل مییابد .در مورد فرآیند شکلگیری این نوع بالندگی ،ابعاد آن را میتوان در موارد زیر
بیان نمود:

بالندگی عاطفی :2لیو )2117( 9معتقد است که آن ناشی از تحقق این درك است که هیچچیز یا هیچکس دیگـری نتوانـد
فـرد را بیـازارد ،تحریک کند و یا عصبانی نما ید ،مگر اینکه خود فرد این اجازه را به آن چیز یا کس بدهد .آنکا رامسدن)2111( 4
هفـت مؤلفهی صـمیمیت ،5همدلی ،6ابراز وجود ،7ثبات روانی ،8استقالل ،3تعادل روانی 11و توانایی رعایت حدود عاطفی 11را
بهعنوان تعریف کاملی از بالندگی عـاطفی معرفـی میکند (هندرسون و بوج.)2115 ،12
بالندگی عقلی ،19بالندگی عقلی مدیران یعنی اینکه مدیران سازمان قابلیت درك و فهم سریع ،قدرت حل مسئله ،پیشبینی
و نتیجهگیری را داشته باشـند.
بالندگی حرفهای :14بالندگی حرفهای اصطالحی است که اولین بار توسط سوپر )1357( 15در تئوری رشد شغلیاش به کار
رفت و موضوع اصلی در نظریه شـغلی وی است و عامل مهمی در رشد شغلی محسوب میشود ،به عقیده سوپر بالندگی حرفهای
عبارت است از انجام دادن تکالیف هـر مرحلـه شغلی بهطور موفقیتآمیز (اسمیتر ،هوستون و مکاینتیر.)2116 ،16
بالندگی اجتماعی 17که در آن مدیران درك درستی از وظایف خود ،انتظارات سازمان پیدا نموده و احترام متقابل شکل
میگیرد .بالندگی اجتماعی موجب تقویـت هوش فرهنگی مدیران میگردد و هوش فرهنگی ناشی از بالندگی فردی و کسب قابلیت
فردی برای درك ،تغییر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی است که از تنوع فرهنگی برخوردارند.
ب) بالندگی فرآیندی 18برای اینکه بالندگی مدیرا ن تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرآیندها و ساختارهای بالنده
میباشد .گاهی اوقات ساختارهای نامناسـب ،مانع جاری شدن آثار تحوالت ذهنی میگردد؛ بنابراین الزم است در ساختارها و

1

- Personal maturity
- Emotional maturity
3 - Live
4 - Ramsden
5 - Intimacy
6 - Empathy
7 - Assertiveness
8 - Emotional stability
9 - Independence
10 - emotional balance
11 - The ability to manage the mental & emotional range
12 - Henderson & Boje
13
- Rational maturity
14 - Professional maturity
15 - Super
16 - Smither, Houston & McIntire
17 - Social maturity
18 - Process maturity
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فرآیندهای سازمان نیز بهصورت متـوازن تحـول و بالندگی ایجاد شود .بالندگی فرآیندها را با سه رویکرد زیر میتوان انجام داد-1 :
رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر -2 1مهندسی مجدد فرآیندها -9 2رویکرد سازمان یادگیرنده.9
ج) بالندگی سازمانی :4بالندگی سازمانی ،عبارت است از کوشش برنامهریزیشده برای پدید آوردن نوعی از تحـول کـه هـدف
آن یاریدادن بـه اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی را که موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی مطلوب تر از پیش به
انجام برسانند (مک لین.)2117 ،5
برخی از پژوهشگران در پژوهشهای سازمانی خود ،آموزش را بهعنوان یکی فاکتورهای اصلی مؤثر بر بالندگی مدیران و
کارکنان سازمان معرفی کردهاند .برای نمونه :سیواکومار 6و سریدهار ،)2116( 7آموزش را در کنار عوامل دیگری همچون،
سیاستهای سازمانی و اقتصادی ،نگرشها ،محیط و توانایی ذهنی بر بالندگی شغلی افراد مؤثر میدانند.
دومینگز ،8سامپایو 3و آرزز ،)2116( 11در پژ وهشی در ارتباط با ارزیابی سیستم مدیریت یکپارچه ،مدلی جهت بالندگی
مدیران ارائه دادند و در آن به نقش آموزش بهعنوان فرایند کلیدی در توسعه بالندگی اشاره داشتهاند .همچنین کالر ،11فریشامار،12
رومن 19و هالبرگ ،)2116( 14نیز ارتقای آموزش و فنّاوری را یکی از فنهای مؤثر در ارزیابی میزان بالندگی مدیران میداند.

 -9روششناسی پژوهش
ازآنجاکه پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر تهران میباشد،
روش پژوهش بر مبنای ماهیت دادهها کیفی ،از حیث بعد محیط ،از نوع کتابخانهای -میدانی و از نظر هدف کاربردی ،از نظر زمان
مقطعی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری
تهران بودند .خبرگان ویژگی خبرگان دانشگاهی عبارت بود از اینکه ایشان در زمینه کیفیت آموزش و بالندگی صاحب نظر بودند
یعنی در این حوزه مقاله و کتاب داشتند ،مدرس دورهها و کارگاه در این زمینه برای سازمانها بودند و  ...اما ویژگی خبرگان مدیران
ارشد شهرداری عبارت بود از اینکه فعالیت آموزشی و پژوهشی در حوزه کیفیت آموزش و بالندگی داشتند ،در واحد منابع انسانی
فعالیت داشتهاند ،در دوره های برگزار شده توسط شهرداری در این حوزه شرکت کرده بودند .روش نمونهگیری بخش کیفی
هدفمند 15بود که در این پژوهش تعداد  11نمونه به عنوان مصاحبه شونده درنظر گرفته شد زیرا بعد از مصاحبه با ده نفر کدهای
جدیدی اضافه نشد و حجم نمونه به اشباع رسید .شایان ذکر است که فرایند مصاحبه در اواخر زمستان  1935انجام شد .در این
پژوهش به منظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد .در مصاحبههای انفرادی با مصاحبه
شوندگان ،برای بررسی مقدماتی هفت سؤال مصاحبه استفاده شد .ضمن این که سؤالهای فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای
درك تجارب شرکت کنندگان در حین مصاحبه مطرح میشد .در حین انجام مصاحبه پژوهشگر با پرسش سؤالهای راهنما ،صحت
برداشت خود را از گفتههای مصاحبه شوندگان کنترل کرده است .پژوهشگر در فرایند نمونهگیری از شرکت کنندگان دادهها را مورد

1

- Total quality management
- Process Reengineering
3 - Learning Organization
4 - Organizational Development
5 - McLean
6 - Sivakumar
7 - Sridhar
8 - Domingues
9 - Sampaio
10
-.Arezes
11 - Klar
12 - Frishammar
13 - Roman
14 -.Hallberg
15 -Goal-orinted
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تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید از شرکتکننده جدید کامل گردد .بعد از انجام  11مصاحبه،
عوامل اصلی و فرعی در مصاحبههای قبلی تکرار میشد و پژوهشگر به اشباع رسید .در حین مصاحبه به جمعآوری نظرات در مورد
شاخصهای مناسب برای تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای آموزش و بالندگی مدیران شهرداری پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد
نظر بررسی و نهایی شد .مدت زمان انجام مصاحبه بین  91تا  61دقیقه بود.
برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،از
نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان سازمانی شهرداری که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنین
بهطور همزمان از مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .همچنین برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین
دو کدگذار استفاده شد .در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار ،1از یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری
درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه
را کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میرود را محاسبه کرد که پایایی حاصل
از دو کدگذار با توجه به محاسبات زیر  7551درصد بدست آمد که بیانگر پایای مناسب بود .برای تحلیل دادههای کیفی پژوهش از
طریق تحلیل محتوا استفاده شد .در این طرح مراحل تحلیل دادههای کیفی گردآوری شده ،از طریق کدگذاری باز 2و کدگذاری
محوری 9انجام شده است.

 -4یافتههای پژوهش
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از روشهای علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد ؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل
دادهها پیش پردازش دادهها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد در برخی از گویهها گمشدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین ،برای
رفع این مشکل از روش میانه برای جایگذاری مقادیر آنها استفاده شد و تمام دادههای مفقوده جایگزین شد .به منظور شناسایی
دادههای پرت از گراف باکس پالت 4استفاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد .عالوه بر اینها در نرم افزار اکسل
برای حذف آدم های بی تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار
پاسخ هر یک از آزمودنیها به سوالهای پژوهش کمتر از  159نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد.
مؤلفهها و شاخصهای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر تهران کدامند؟
شایان ذکر است که با ده خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با هفت سؤال مصاحبه شد .سؤالهای
مصاحبه را در جدول  1آورده شده است .پاسخهای ارائه شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا توسط پژوهشگر و دو نفر از
متخصصین آمار در جدول  2و  9آورده شده است.
جدول  -6سؤالهای مصاحبه
ردیف

سؤال

1

به نظر شما چه عواملی و چگونه می توانند بر ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تأثیر داشته باشد؟

2

تعریف شما از ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری چیست؟

9

عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری چیست؟

4

ابعاد و مولفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری چیست؟

5

ویژگیهای مدیران بالنده چیست؟

6

عوامل بازدارنده و تسهیل کننده رشد آموزشی و بالندگی مدیران شهرداری چیست؟

7

راهکارهای پیشنهادی شما در خصوص ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری چیست؟
1-Inter

)coder reliability (ICR
-Open Coding
3 - AxialCoding
4 - Boxplot
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در جدول  2نیز چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در مورد بعد ارتقای کیفیت آموزش آورده شده است.
جدول  -2چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در بعد ارتقای کیفیت آموزش
بعد

ارتقای
کیفیت
آموزش

مفاهیم استخراجی اولیه

کد مصاحبه شونده

توانایی شناختی مدیران شهرداری

I3,I7,I10

خودکارآمدی مدیران شهرداری

I6,I8,I4

انگیزش یادگیری مدیران شهرداری

I4,I7

تمایل به نقل و انتقال در صورت نیاز

I2,I3,I1

وظیفهشناسی مدیران شهرداری

I2,I3,I7,I9

احساس مسئولیت پذیری در کارها و وظایف محوله به مدیران شهرداری

I6,I8,I4,I7,I9

پایبندی به اخالق حرفهای

I4,I6,I10

پی بردن به ارزش آموزش از دید مدیران شهرداری

I4,I5,I8,I9,I3,I10

برنامهریزی برای آموزش توسط مدیران شهرداری

I5,I9,I1

برخورداری از اعتقاد قوی

I1,I5,I9,I10

صبور بودن مدیران شهرداری در دورههای برگزار شده

I2,I3,I1

عالقه به کار مدیران شهرداری

I2,I3,I7,I9

اعتماد به نفس مدیران شهرداری در بکارگیری موارد آموزش دیده

I2,I3,I7,I9

انعطافپذیری باالی مدیران شهرداری پس از برگزاری دورههای آموزشی

I5,I6,I1

دقت باالی در کار مدیران شهرداری پس از برگزاری دورههای آموزشی

I2,I7,I8,I9,I3,I4

سرعت در کار مدیران شهرداری پس از برگزاری دورههای آموزشی

I6,I9, I10, I3,

داشتن انضباط و پشتکار در مدیران

I4,I5 I2, I10,

منظم بودن در کار مدیران شهرداری پس از برگزاری دورههای آموزشی

I4,I5 I2, I10,

روابط اجتماعی مدیران شهرداری

I7, I1, I4

میزان مشارکت با دیکران

I2, I3, I10

به اشتراك گذاری معلومات و مهارتها توسط مدیران شهرداری

I7, I1, I5

تفویض اختیار به زیردستان توسط مدیران شهرداری

I3, I7, I9, I4

نیازسنجی آموزشی از مدیران شهرداری

I3 I2,

قدرت یادگیری مدیران شهرداری

I1, I5, I7, I8, I10

هدفمداری از آموزش در مدیران شهرداری

I3, I7, I9, I10

مرتبط و مفید بودن محتوای آموزشی

I8, I10, I3,

دیدگاه فراشناختی در مدیران شهرداری

I1, I7, I8, I4

طراحی برنامه های برنامه ریزان دوره ها

I7, I8, I9

مهارتورزی و یادگیری درعمل برای مدیران شهرداری

I6, I10, I1

شبیهسازی و مدلسازی رفتاری دورههای برگزار شده برای مدیران شهرداری

I1, I2, I5

ارزیابی واکنش مدیران شهرداری نسبت به دورههای آموزشی

I3, I4, I9, I2

ارزیابی تغییرات رفتاری در شغل مدیران شهرداری

I8, I7, I9, I3, I5

شناسایی نتایج کلیدی دورههای آموزشی

I4, I6, I10

تدوین استاندارهای آموزشی و الگوی سنجش اثربخشی آموزشی توسط مسیولین
ذیربط

I8, I9, I10

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای برگزاری دورههای آموزشی

I1, I7, I9, I4

حمایت مدیران ارشد از برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران شهرداری

I4, I8, I10, I5

محاسبه بازگشت سرمایه دورههای برگزار شده توسط سازمان شهرداری

I6, I7, I1
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بعد

مفاهیم استخراجی اولیه

کد مصاحبه شونده

ایجاد فرصت کاربرد و پاسخ گویی به دورههای برگزار شده توسط سازمان
شهرداری

I4, I8, I10

ایجاد سیستم اداری مطلوب در مورد برگزاری دورههای آموزشی مناسب برای
مدیران شهرداری

I7, I9, I1, I5

شناسایی درست نیازها توسط دست اندرکاران برگزاری دورههای آموزشی

I1, I3, I8, I10

نقش تغییر ارزشها ،نکرشها ،مهارتها و دانش مدیران پس از اجرای دورههای
آموزشی

I5, I6, I2

ایجاد تسهیالت و  ...برای مدیران شرکت کننده در دورههای آموزشی

I1, I7, I3, I4

ارایه خدمات آموزشی اثربخش توسط سازمان برگزار کنندگان دوره

I3, I5, I7, I1, I10

در جدول  9نیز لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در مورد بعد بالندگی مدیران آورده شده است.
جدول  -9چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در بعد ارتقای بالندگی
بعد

بالندگی
مدیران

12

مفاهیم استخراجی اولیه

کد مصاحبه شونده

هوش هیجانی مدیران شهرداری

I6, I8, I4, I10

محترمانه مدیران با همکاران و متقابل رابطه داشتن

I4, I6, I3

داشتن نفوذ و ایجاد ارتباط قلبی مدیران با کارکنان

I2,I3, I1, I9

دوری از تملق و ریا و چاپلوسی

I1, I8, I10

صداقت در رفتار و گفتار

I2,I3,I7,I9

پایبندی به اخالق حرفهای

I4,I5,I8,I9,I3,I10

واقع گرایی در رفتار سازمانی

I2,I3,I1, I9

پایبندی به ارزشهای اخالقی در سازمان

I1, I8, I10, I9

نوآوری مدیران شهرداری

I2, I3, I6, I9

توانمندسازی مدیران شهرداری

I5, I6, I1, I3

تدوین برنامههای آموزشی برای مدیران شهرداری

I2,I6,I8,I9,I3,I4

انجام پژوهشهای مرتبط با مسایل سازمانی

I6,I9, I10, I3,

های حرفه ای و علمیعضویت در انجمن

I5,I8,I2,I1, I9

تولید و اشاعه دانش مدیران شهرداری

I4,I5 I2, I10,I3

رهبری پروژههای علمی

I2, I3, I10

به روز بودن در استفاده از فناوری برای یادگیری

I4, I5, I2, I3

ایجاد و طراحی برنامه آموزشی برای مدیران شهرداری

I3, I7, I9, I4

سبکهای رهبری تحول آفرین

I3, I2, I9

سبکهای رهبری خدمتگزار

I3, I2, I5, I10

عدالت سازمانی

I3, I6, I9, I10

مدیریت عملکرد

I8, I10, I3

مدیریت کیفیت

I8, I3, I6, I9, I2

مدیریت قابلیتهای سازمانی

I4, I6, I3, I5

همسویی با عملکرد سازمانی

I1, I7, I8, I4

مدیریت تحول

I6, I8, I9,I3, I5

فرهنگ سازمانی

I6, I10, I1, I5

جو سازمانی

I3, I4, I9, I2, I5

ارتباطات سازمانی

I3, I5, I6, I1, I10

شایستگی مدیران شهرداری

I4, I7, I10,I3

سال دوم -شماره سه (پیاپی :پنج) -شهریور 6931

مدیریت زمان

I3, I6, I9, I10

رهبری معنوی

I8, I10, I3, I4, I9

در جداول فوق ،مفاهیم اولیه ای که از تحلیل محتوا حاصل شده ،ارائه شده است .اطالعات جدول باال ،بیانگر محور اساسی سوالهای
پژوهش بوده و در قسمت دوم جدول پاسخ های ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگذاری باز به دست
آمده است و د ر قسمت سوم یعنی کد ،کد مربوط به مصاحبه شونده آورده شده است .در برخی از جداول تعدادی از مصاحبه
شوندگان ،به سوال یا سواالتی پاسخ نداده و یا در پاسخ به برخی سواالت به چندین عامل اشاره کردهاند .در نهایت  74شاخص از

مصاحبه با خبرگان استخراج شد.

مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش
در شناسایی مولفه های ارتقای کیفیت آموزش ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که میتوان دادههای موجود را برای
تحلیل به کار برد یا به عبارتی ،آیا تعداد داده های مورد نظر (اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند
یا خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .نتایج نشان داد ،شاخص  KMOبزرگتر از  156بوده و مقادیر
تقریباً نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصهای شناسایی شده برای تحلیل عاملی
میباشد .سطح معنیداری  15111برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی میباشد زیرا
فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد میشود .همانطور که گفته شد در شناسایی مولفههای ارتقای کیفیت آموزش مدیران
شهرداری براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا ،روی  49شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.
جدول اشتراکات برای همه شاخصها باالی  155به دست آمد و نیاز به حذف هیچ سوالی نبود .در جدول زیر نیز میتوان تبیین
واریانس کل 1را مشاهده کرد.
جدول  -4تبیین واریانس مولفههای مستخرجه
مجموع مربع بارهای استخراج شده

مجموع مربع بارهای چرخش یافته

کل

واریانس

درصد تجمعی

کل

واریانس

درصد تجمعی

کل

واریانس

درصد تجمعی

6

115636

275896

275596

115363

275896

275596

75559

175566

175566

2

95159

75992

955168

95159

75992

955168

65519

155124

92563

9

15874

45953

935527

15874

45953

935527

2534

65896

935527

4

15351

15911

415827

عوامل

مقادیر ویژه اولیه

...
49

15177

15412

1115111

با توجه به جدول فوق 9 ،عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در تحلیل باقی میمانند .این عوامل تا تقریباً 41
درصد ،واریانس شاخصهای مولفههای ارتقای کیفیت آموزش مدیران شهرداری را تبیین میکند .به منظور تحقیق درباره ماهیت
روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعاریف و نامگذاری عامل ها ،ضرایب باالتر از  154در تعریف عاملها مهم و با معنی بوده و
ضرایب کمتر از این حدود به عنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شده است .نمودار سنگریزه 2نیز موید نتایج فوق بود و همان سه
عامل شناسایی شد .مؤلفههای اکتشاف شده را در جدول زیر ،میتوان مشاهده کرد و بر اساس ادبیات ،پیشینه و نظریههای موجود
این مولفهها نامگذاری شدهاند.

1 Total

Variance Explained
2 - Scree plot
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مؤلفههای ارتقا بالندگی مدیران شهرداری
در شناسایی مولفههای ارتقای کیفیت آموزش ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل به
کار برد یا به عبارتی ،آیا تعداد داده های مورد نظر (اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟
بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .نتایج نشان داد ،شاخص  KMOبزرگتر از  156بوده و مقادیر تقریباً
نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصهای شناسایی شده برای تحلیل عاملی میباشد.
سطح معنیداری  15111برای آزمون بارتل ت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی میباشد زیرا فرض
یکه بودن ماتریس همبستگی رد میشود .همانطور که گفته شد در شناسایی مولفه های بالندگی مدیران شهرداری براساس نتایج
حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا ،روی  91شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .جدول اشتراکات برای همه

شاخصها باالی  155بهدست آمد و نیاز به حذف هیچ سوالی نبود .در جدول زیر نیز میتوان تبیین واریانس کل را مشاهده کرد.
جدول  -5تبیین واریانس مولفههای مستخرجه
مجموع مربع بارهای استخراج شده

مجموع مربع بارهای چرخش یافته

کل

واریانس

درصد تجمعی

کل

واریانس

درصد تجمعی

کل

واریانس

درصد تجمعی

6

65974

215562

215562

65974

215562

215562

65971

215552

215552

2

95313

125613

995171

95313

125613

995171

95572

115524

925176

9

25114

65788

935353

25114

65788

935353

25444

75889

935353

4

15389

15741

415711

91

15195

15496

111

عوامل

مقادیر ویژه اولیه

...

باتوجه به جدول فوق ،سه عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در تحلیل باقی میمانند .این عوامل تا تقریباً
 41درصد ،واریانس شاخصهای مولفههای بالندگی مدیران شهرداری را تبیین میکند .به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین
متغیرها و نیز دستیابی به تعاریف و نامگذاری عامل ها ،ضرایب باالتر از  154در تعریف عاملها مهم و با معنی بوده و ضرایب کمتر
از این حدود به عنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شده است .نمودار سنگریزه نیز موید نتایج فوق بود و همان سه عامل شناسایی
شد .مؤلفههای اکتشاف شده را در جدول  ،8میتوان مشاهده کرد و بر اساس ادبیات ،پیشینه و نظریههای موجود این مولفهها در
نامگذاری شدهاند .در نهایت مولفههای شناسایی شده بعد از تعدیل توسط حمایت ادبیات موجود در جدول  6آمده است:
جدول  -1مولفههای مستخرجه شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجود
شماره
عامل
ارتقای
کیفیت
آموزش

بالندگی

14

نام عامل

تعداد
شاخص

شماره گویهها

1

ارتقای کیفیت آموزش در سطح سازمانی

8

49 ،42 ،41 ،41 ،93 ،98 ،97 ،96

2

ارتقای کیفیت آموزش در سطح آموزشی

19

،99 ،92 ،91 ،91 ،23 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،29
95 ،94

9

ارتقای کیفیت آموزش در سطح فردی

22

،14 ،19 ،12 ،11 ،11 ،3 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،9 ،2 ،1
22 ،21 ،21 ،13 ،18 ،17 ،16 ،15

1

بالندگی مدیران در سطح فردی

3

3 ،8 ،7 ، 6 ،5 ، 4 ،9 ،2 ،1

2

بالندگی مدیران در سطح آموزشی

8

17 ،16 ،15 ،14 ،19 ،12 ،11 ،11
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9

بالندگی مدیران در سطح سازمانی

14

،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،29 ،22 ،21 ،21 ،13 ،18
91 ،91 ،23

بحث و نتیجهگیری
امروزه بهدلیل شتاب فزاینده علوم بشری ،پیشرفت روزافزون فناوری ،پیچیدگی سازمان بهدلیل ماشینی شدن ،جابجایی شغلی،
روابط و مسائل نیروی انسانی بهرهوری و کاهش صدمات کاری ،نیازهای تخصصی و حرفهای و اصالح عملکرد شغلی ،توجه به آموزش
و ارتقای آن یکی از مهمترین راهکارهای است که به کمک آن مدیران و کارکنان به رشد و بالندگی می رسند (قرونه و همکاران،
 .)1939در سازمان های امروزی که شهرداری نیز از آن مستثنی نیست ،مدیران به دلیل منابع محدود و دادههای ناکافی که در
اختیار دارند ،نمیتوانند تصمیمات درستی در جهت نیل به اهداف سازمان اتخاذ کنند .ازاینرو ،همسو شدن با تغییرات و ارتقا و
بالندگی ،امری ضروری اس ت .بالندگی مدیران بر پایه توجه به ارتقای آموزش و تغییر ارزشها و نگرشهای آنان است .تا به کمک
آن مدیر بتواند ظرفیت سازمان را افزایش داده و به حداکثر اثربخشی برساند (دفت2111،؛ به نقل از نجارپور استادی و تقی زاده،
.)1931
ازاینرو ،ارتقای آموزش و بالندگی مدیران ،امروزه یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سازمانهاست ،ازجمله شهرداری
تهران است و سازو کارهای حل این مشکل ،به عواملی مانند ،توانایی شناختی مدیران شهرداری ،خودکارآمدی مدیران شهرداری،
انگیزش یادگیری مدیران شهرداری ،تمایل به نقل و انتقال در صورت نیاز ،وظیفهشناسی مدیران شهرداری ،احساس مسئولیت
پذیری در کارها و وظایف محوله به مدیران شهرداری ،پایبندی به اخالق حرفه ای ،پی بردن به ارزش آموزش از دید مدیران
شهرداری ،برنامهریزی برای آموزش توسط مدیران ،نیازسنجی آموزشی از مدیران شهرداری ،قدرت یادگیری مدیران شهرداری،
هدفمداری از آموزش در مدیران شهرداری ،مرتبط و مفید بودن محتوای آموزشی ،دیدگاه فراشناختی در مدیران شهرداری ،طراحی
برنامههای برنامه ریزان دوره ها ،مهارتورزی و یادگیری درعمل برای مدیران شهرداری ،شبیهسازی و مدلسازی رفتاری دوره های
برگزار شده برای مدیران شهرداری ،ارزیابی ،حمایت مدیران ارشد از برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران شهرداری ،محاسبه
بازگشت سرمایه دوره های برگزار شده توسط سازمان شهرداری ،یجاد فرصت کاربرد و پاسخ گویی به دوره های برگزار شده توسط
سازمان شهرداری ،ایجاد سیستم اداری مطلوب در مورد برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای مدیران شهرداری ،شناسایی درست
نیازها توسط دست اندرکاران بستگی دارد .براثر ارتقای آموزش مدیران ،آنها به یکی از سرمایههای سازمانی تبدیل میشود که این
امر به توسعه پایدار ،مزیت رقابتی و موفقیت سازمان منجر میگردد .با توجه به اهمیت ارتقای آموزش و بالندگی مدیران که در
پژوهشهای مختلف نیز بر آن تاکید شده است ،شناسایی مؤلفههای ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران هدف
اصلی این پژوهش بود.
شناسایی و بررسی ابعاد و مؤلفه های ارتقای آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران مهمترین گام در پژوهش حاضر بوده
است .ابعاد و مؤلفه های استخراج شده در این پژوهش کامال بر اساس مبانی نظری و دیدگاه محققان این حوزه بود و همخوانی آنها
با ادبیات موجود و تحقیقات انجام شده مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس برنامه دوم پنجساله معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ( ،)1934بر مبنای بازخوردها ،لزوم آموزش مدیران
و کارکنان بیشازپیش مورد تأکید قرارگرفته و در این راستا ،سیاستها ی راهبردی آموزش مدیران و کارکنان شهرداری تهران
موردبازنگری قرارگرفته است و آموزش مدیران و کارکنان بر آموزش شهروندان مقدم عنوانشده است .این برنامه همچنین عنوان
کرده است که اصالح رفتار مدیران و کارکنان شهرداری تهران در تغییر رفتار شهروندان تأثیرگذار خواهد بود ،آموزشهای آنان در
جهت ارتقای دانش ،نگرش و مهارت آنان بسیار اهمیت دارد.
اما آنچه در عمل مشاهده میشود ،کم توجهی به مدیریت آموزشی به مفهوم علمی و عملی آن ،تمرکز مدیریت اداری و
آموزشی و تعارض آن باسیاستهای غیرمتمرکز مدیریت شهری ،عدم تحقق اهداف آموزشی در قالب سیاستهای غیرمتمرکز مدیریت
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آموزشی به علت ضعف ساختار نیروی انسانی واحدهای آموزشی مناطق ،عدم وجود ارتباط بین سیستم منابع اداری و انسانی (حقوق
و دستمزد و ارتقاء و )...با سیستم آموزشی و همچنین عدم وجود باور کافی در مدیران ارشد از آموزش بهعنوان یک سرمایه انسانی
و ابزار تحول سازمان است.
در روند ارتقای کیفیت و بالندگی مدیران باید به آموزش و کارآموزیهای مداوم و بیتوقف ،بازآموزیهای برنامهریزی شده که
منجر به دانش افزایی و بهبود مهارتها در آنان میشود ،اقدامات پژوهشی ،کنترل و ارزیابی مستمر ،ارتقای کیفیت آموزش و
یادگیری و تأمین فرصتهای برابر برای همه مدیران توجه ویژه داشت .بطور کلی ،موفقیت برنامههای ارتقای آموزش و بالندگی
مدیران در گرو توجه به تمام ابعاد ارتقای آموزش و بالندگی مدیران شهرداری است و هر کدام از ابعاد مورد بررسی در این پژوهش
در ارتقاء کیفیت خدمات آنان نیز تاثیرگذار هستند.
در یک نگاه کلی میتوان گفت که با توجه به تأکیداتی که در نظامنامه شهرداری نسبت به فرایند آموزش انجام شده است،
فعالیتهایی که در جهت ارتقای آموزش انجام می شود ،اوال بیشتر بر آموزش کارکنان تأکید دارد و همچنین بر کسب مهارتهای
پایه جهت رسیدن به بهره وری توجه دارد و معموالً کوتاه مدت هستند و تقریبا در قالب آموزشهای ضمن خدمت اجباری میباشند.
همچنین ،حمایت و عوامل انگیزشی الزم جهت بهبود فعالیتها ملموس نمیباشد .به همین دلیل ضروری است مفهوم ارتقای کیفیت
آموزشی با توجه به تغییرات و عدم قطعیتهای روزافزون محیطی برای مدیران به خوبی باز شود تا به آنها در جهت بهبود کیفیت
برنامههای آموزشی و رسیدن به بالندگی کمک کند.
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چکیده
تحوالت پیچیده و پر شتاب جهانی در عرصه های علم -فناوری -ارزشها و معیارها بسیاری از سازمانهای موفق جهانی
را بر آن داشته است تا اهداف و روشهای خود را در جهت شناخت هر چه بیشتر مشتریان هدایت کنند .در این مقاله
سعی شده است که عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده مورد بررسی قرار گیرد .ابتدا فرایند تصمیم
گیری خرید مورد توجه قرار گرفته است و آنگاه انواع تصمیمات خرید و عوامل تعیین کننده در این تصمیم گیری
مورد بحث و توجه قرار گرفته است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مصرف کننده برای رفع حوایج خود ناچار به
خرید ا ست و خرید او مستلزم شناخت و ارزیابی گزینه های موجود در دسترس اوست و مصرف کننده با توجه به
این مسایل نسبت به خرید اقدام می کند که این خرید ممکن است تحت تأثیر شرایط مختلف قرار گیرد .اولین
شناختها درباره مارکها و گزینه های مختلف خرید از خانواده در رفتار مصرف کننده شکل می گیرد و کم کم با در
معرض قرار گرفتن محرکهای محیطی و خارجی تغییر شکل می یابد و تحت تأثیر گروههایی که عضو آنهاست و یا
درکی که از پیرامون خود می کند و باتوجه به طبقه اجتماعی که در آن زندگی می کند و سبک زندگی که برای

خود برگزیده است تغییر می یابد.
واژگان کلیدی :عوامل ،خرید ،تصمیم گیری ،مصرف کننده.

 -6مقدمه
یکی از جنبه های مشترك بین همه ما بودن توجّه به میزان تحصیالت -سیاست ها یا تعهّدات ما این است که همگی مصرف
کننده هستیم ،بدین معنا که ما بر مبنای نظم خاصی غذا -لباس -مسکن -حمل و نقل -تحصیل -وسایل خانه -مرخصی ها-
خدمات و ایده ها را استفاده یا مصرف می کنیم .ما به عنوان مصرف کنندگان نقش اساسی در سالمت اقتصاد (داخلی -عملی -بین
المللی) ایفا می نماییم .تصمیماتی که در مورد مصرف تقاضا برای موادّ خام -حمل و نقل -تولید -کارهای فنی و همچنین استخدام
کارکنان و استقرار و تخصیص منابع می گیریم ،موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد .بنابراین
رفتار مصرف کننده یک فاکتور جامع در رکود و یا جریان افتادن تمامی فعالیت های بازرگانی در جامعه ای که گرایش مصرف کننده
می باشند .نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی هم از جنبه علمی هم از جنبه محلی از جنبه جهانی درك رفتار مصرف کننده
است .این امر هم برای شرکت های تجاری و هم سازمان های غیر انتفاعی و همینطور سازمانهای دولتی که قوانین مربوط به بازار
را تدوین می کنند ،کاربرد دارد .البتّه درك رفتار مصرف کننده و ارزیابی عملکرد مصرف کنندگان در جوامع مختلف با توجّه به
تفاوتهای فرهنگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .سازمانها و شرکتها در برهه ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله
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عصر دانش -عصر فرا صنعتی -عصر جامعه اطالعاتی – عصر جوامع موقّت -و عصر جهانی شدن مطرح شده است .همواره باید با
شناسایی و مطالعه رفتار مصرف کنندگان به کسب مزیت رقابتی بپردازند (هاس.)47 :1335 ،1
امروزه بسیاری از شرکتها از سازمانها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می کنند .آنها متوجّه شدهاند که
تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان از ملزومات اساسی گرایش بازاریابی است .بدین ترتیب مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان
و تجزیه و تحلیل فرآیند رفتار مصرف کننده و الویت بندی عوامل تأثیر گزار بر این فرآیند اند از عمده وظایف بازاریابان است که در
نتیجه آن سلیقه بازار هدف که از لحاظ پارامترهای سن -درآمد -ذائقه -سطح تحصیالت و  ...با یکدیگر متفاوت اند ،شناسایی کاال

یا خدمت مناسب آن بازار عرضه می شود (محمدی فر.)21 :1977 ،
 -2پیشینه تحقیق
رفتار مصرف کننده رشته نوپایی است .اولین کتابهایی که در این زمینه نوشته شده است مربوط به دهه  1361بوده اند با این
وجود س ابقه آن؛ پیشتر بر می گردد .برای مثال در اوایل دهه  1311نویسندگان در مورد چگونگی استفاده از اصول روانشناسی در
تبلیغات بحث پرداخته اند .در دهه  1351ایده های فروید توسّط محققین انگیزش تصمیم داده شد و توسّط بازاریابان مورد استفاده
قرار گرفت و این مقارن با زمانی بود که نیاز به مطالعه مشتری است و به فرآیند کاالها -صنعت یا شناخت مشتری و نیازهای او آغاز
می شود و نه با موادّ خام و مهارت فروش و ( ...هت و اسپه.)18 :2111 ،2
پذیرش کلی این مفهوم که هدف شرکتهای بازرگانی ارضاء خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان با شناخت طرفهای مبادله
می باشند .اساس مطالعه رفتار مصرف کننده را شکل می دهد .در مراحل اولیه بسط این زمینه و رشته اغلب به آن رفتار خریدار
اطالق می شد که بر تعامل بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان حین خرید تأکید داشت ،امّا بازاریابان امروزه دریافته اند که
مصرف کننده یک فر ایند مستمر است و نه آنچه که به سادگی در لحظه خرید روی می دهد .اگر چه مبادله بخش مهمی از رفتار
مصرف کننده است ،امّا دیدگاههای وسیعتر امروزه بر کل فرآیند مصرف که در بر گیرنده عوامل مؤثّر بر رفتار مصرف کننده قبل در
حین و بعد از خرید است تأکید دارند (روستا و ابراهیمی.)12 :1986 ،

 -9مدل رفتار خرید مصرف کننده
معموالً هر مصرف کننده با تصمیمات زیادی برای خرید مواجه است .بیشتر شرکتهایی که دربارة رفتار خرید مصرف کنندگان
به تحقیق می پردازند ،می کوشند دربارة آنچه مصرف کنندگان می خرند ،روش و تعداد خرید و علّت آنها پاسخهای مناسبی بیابند.
ولی آگاه شدن از علتهای رفتار مصرف کننده یا خریدار چندان ساده نیست ،زیرا اغلب پاسخهای مربوط به این سئواالت در ذهن و
فکر و مغز مصرف کننده وجود دارد .نقطه آغازین این مطالعات مدل محرك -پاسخ است .رفتار مصرف کننده بر این اساس شکل
می گیرد که عوامل تحریک کننده و انگیزش بسیاری به همراه عوامل و محرکهای بازاریابی (یا همان آمیخته های بازاریابی) وارد
جعبه سیاه مصرف کننده می شود و او واکنشهای مشخّص از خود نشان می دهد .جعبه سیاه مصرف کننده از دو بخش تشکیل
شده است .نخست ویژگی های شخصی خریدار است که بر شیوه ای که اولین محرکها را به تصویر در می آورد و در برابر آنها از خود
واکنش نشان می دهد ،اثر می گذارد و دوّم فرآیند تصمیم گیری خریدار است که بر رفتار او اثر می گذارد (کوتلر ،لیلین ،مورتی و
اسکیدهار.)92 :1337 ،9
فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده :زمانی که ک االیی خریداری می شود ،معموالً مصرف کننده از فرآیند تصمیم گیری
استفاده می کند که به این صورت است -1 :شناخت مشکل -2 ،جمع آوری اطالعات -9 ،ارزیابی گزینه ها -4 ،خرید و  -5ارزیابی
1 - Hass
2 -Hatt & Speh
3 -Kotler, Leilien, Morthy & Skidhar
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پس از خرید که این  5مرحله نشان دهنده یک فرآیند عمومی است که مصرف کننده از شناسایی یک محصول یا خدمت مورد نیاز
تا ارزیابی آن و خرید طی می کند .این فرآیند مطالعه نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان است (بیکر و هارت.)13 :2118 ،1
 ) 1شناخت مشکل :اولین مرحله فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده شناخت مشکل است .شناسایی مشکل زمانی شروع می
شود که مصرف کننده تح ت تأثیر محرکهای درونی و بیرونی قرار دارد .این چنین خواسته هایی معموالً توسّط آگهی های تجاری و
دیگر اقدامات تبلیغاتی ایجاد می شود (بینگهام ،گومز و نولز.)12 :2115 ،2
 )2جمع آوری اطّالعات :پس از شناخت مشکل ،مصرف کنندگان به جمع آوری اطّالعات در مورد گزینه های مختلف موجود
به منظور برطرف کردن خواسته هایشان می پردازند .جمع آوری اطّالعات می تواند داخلی یا خارجی یا به هر دو صورت باشد .جمع
آوری اطّالعات داخلی عبارت است از فرآیند یادآوری اطّالعات ذخیره شده در حافظه که از تجربیات پیشین فرد از مصرف نشأت
می گیرد .در جمع آوری اطّالعات خارجی فرد به دنبال اطّالعاتی است که در محیط خارجی وجود دارد .مقدار زمانی که فرد صرف
جمع آوری اطّالعات خارجی می کند ،وابسته به میزان خطر پذیری – معلومات -تجربیات پیشین و سطح رضایتی است که از مصرف
کاال یا خدمت به دست می آورد .معموالً هر قدر خری د کاال خدمات خطر بیشتری داشته باشد ،مصرف کنندگان بیشتر به مشاهده
و جستجوی مارکهای گوناگون خواهند پرداخت (کیپس.)24 :2115 ،9
 9و  ) 4ارزیابی گزینه ها و خرید :پس از ارزیابی گزینه های موجود ،مصرف کننده یا تصمیم به خرید یکی از محصوالت را
گرفته و یا تصمیم می گیرد هیچ یک از محصوالت را خریداری نکند ،در صورتی که خریدی صورت گیرد ،مرحله بعدی ارزیابی
محصول پس از خرید آن است (داویر و تانر.)14 :2119 ،4
 ) 5رفتار پس از خرید :تفاوت میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کاال تعیین می کند که آیا مصرف کننده از خرید کاال
راضی یا نار اضی است .هر قدر فاصله میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کاال بیشتر باشد ،نارضایتی وی بیشتر خواهد شد.
انواع تصمیمات خرید :تصمیمات خرید که توسّط مصرف کنندگان گرفته می شود ،در سه گروه قرار دارند .تصمیم گیری
پیچیده -محدود و عادی (هاوکینز ،بست و کونی.)21 :2111 ،5
 -1تصمیم گیری پیچیده :تصمیماتی که برای حل مسائل پیچیده اتّخاذ می شود ،مطابقت زیادی با دیدگاههای سنتی تصمیم
گیری دارد .فرآیند تصمیم گیری برای حل مسائل پیچیده معموالً با انگیزه دستیابی به کاالی مناسب آغاز می شود .تمصیمات اتّخاذ
شده و همواره با مقدار زیادی خطر همراه است .هر محصول بر اساس اهمیت تصمیم به دقّت ارزیابی می شود و میان ارزیابی اغلب
با توجّه به ویژگی های یک مارك خاصی و مالحظه نحوه عملکرد متناسب با وضعیت مطلوب ،انتخاب صورت می گیرد (لوین و
دونتو.)21 :2115 ،6
 -2تصمیم گیری محدود :تصمیم گیری محدود معموالً آسانتر و قابل درك تر است .خریداران انگیزه چندانی برای جمع آوری
اطّالعات ندارند و در ارزیابی گزینه ها سخت گیری نمی کنند .آنها از قواعد ساده ای برای انتخاب یکی از گزینه ها استفاده می
کنند .اینگونه روشهای شناختی باعث می شود که مصرف کنندگان به جای اینکه در آینده تصمیم گیری خود را از اوّل آغاز کنند،
بتوانند از یک راهنمای عمومی بر این منظور استفاده کنند (بیکر.)6 :2118 ،
 -9ت صمیم گیری عادی :ب سیاری از ت صمیمات خرید به صورت عادی و روزمرّه و زمانیکه کاال درون قف سه فرو شگاه دیده می
شود ،گرفته می شوند .انتخاب گزینه کا الها با حدّاقل تالش و بدون آگاهی از ویژگی های مح صول و معموالً خودکار صورت می
گیرد .خرید بر اساس عادت و تکرار رفتار خرید به مصرف کنندگان این امکان را می دهد که حدّاقل انرژی را صرف تصمیم گیری
خرید این گونه کاالها کنند .م صرف کنندگان زمانی با ت صمیم گیری پیچیده مواجه می شوند که بخواهند کاالیی گران قیمت را
1 - Baker & Hart
2 -Bingham, Gomes, & Knowles
3 -Cips
4 -Dwyer & Tanner
5 -Hawkins, Best, & Coney
6 - Lewin & Donthu
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که آشــنایی چندانی هم نســبت به آن ندارند ،خریداری کنند .این فرایند پیچیده ترین نوع تصــمیم گیری در خرید اســت .در این
تصمیم گیری مصرف کنندگان تا حدود زیادی با محصول درگیر می شوند (شاهی ،احمد و عباسیان.)51 :1986 ،

 -4عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان
فرآیند تصمیم گیری خرید تحت تأثیر دو دسته از عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل است که برخی از مهمترین آنها
عبارتنداز :عوامل فرهنگی -اجتماعی و گروهی شامل :خانواده -فرهنگ و خرده فرهنگ – سن – مرحله زندگی – شخصیت  -گروه
های مرجع و رهبران ایده -طبقه اجتماعی عوامل درونی و فردی مانند :ادراك -نگرش -یادگیریها و کسب زندگی .حال به بررسی
تأثیر این عوامل در تصمیم گیری و رفتار خرید مصرف کننده می پردازیم (روستا و ابراهیمی.)41 :1986 ،

 -6-4فرهنگ و خرده فرهنگ
فرهنگ ،یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده رفتار و خواسته فرد به شمار می رود .رفتار بشر عمدتا ًیادگرفتنی است .یک
بچه هنگام رشد در یک جامعه ،ارزشهای بنیادین ،برداشتها ،خواسته ها و رفتارهای متفاوتی را از افراد فامیل و سایر مبادی اصول
فرهنگی و تربیتی می آموزد .معموالً یک بچه امریکایی ارزشهایی نظیر موفقیت و پیشرفت ،فعالیت و فراگیری ،سودمندی و اهل
عمل بودن ،ترقی ،راحتی مادی ،استقالل فردی ،آزادی ،آسایش و راحتی برونی ،نوع دوستی ،مفید بودن ،تناسب اندام و سالمتی را
می آموزد یا با آن مواجه است .بازاریابان باید همواره برای یش بینی کاالهای جدیدی که احتماالً خواهان دارند ،جهت گیریهای
فرهنگی را دقیقاً زیر نظر داشته باشند .مثالً جهت گیری فرهنگی به سوی نگرانی در مورد سالمتی و تناسب اندام ،سبب پیدایش
صنعت عظیم وسایل و تجهیزات ورزشی و پوشاك ،غذاهای سبک و طبیعی و خدمات بدنسازی و بهداشتی می شود .تمایل به رسمی
و تشریفاتی نبودن نیز تقاضا برای پوشاك معمولی ،اسباب و اثاثیه منزل ساده تر و سرگرمیهای سبکتر را به دنبال داشته است .میل
و عالقه به استفاده از اوقات فراغت نیز سبب افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات راحتی ،نظیر اجاق میکروویو و غذای فوری شده
است .این عالقه همچنین ایجاد صنعت بزرگ خرید با کاتالوگ را به همراه داشته است .در امریکا بیش از  6511شرکت وجود دارند
که کاالی خود را با کاتالوگ می فروشند .این شرکتها در هر سال ،خانوارهای امریکایی را با  8/5میلیارد کاتالوگ مورد هجوم قرار
می دهند (کرین ،برکویتز و هارترلی.)8 :2114 ،1

 -2-4خرده فرهنگ
هر فرهنگ خود دارای چندین خرده فرهنگ یا گروههایی از مردم تشکیل می شود که دارای نظامهای ارزشی مشترکی
هستند .این نظام ها خود بر پایه عادات و رسوم و تجربیات زندگی مشترك استوارند .گروههای ملی نظیر ایرلندی ها ،لهستانی ها،
ایتالیایی ها و هیزپانیک ها در درون جوامع بزرگتری یافت می شوند .این گروهها دارای عالئق و سلیقه های ویژه ای هستند.
گروههای مذهبی نظیر کاتولیک ها ،مورمونها ،پرسبیتارین ها و کلیمیان نیز جزء خرده فرهنگها هستند .این خرده فرهنگها دارای
رجحان های خاص و محدودیتهای مذهبی ویژه خود هستند .گروههای نژادی نظیر سیاهپوستان و آسیایی ها از عقاید و فرهنگ
مخصوص به خود برخوردارند .مناطق جغرافیایی نظیر جنوب ،کالیفرنیا و نیوانگلند از خرده فرهنگهای شاخصی با روشهای زندگی
مخصوص به خود تشکیل شده است .بسیاری از این خرده فرهنگها ،خود قسمتهای مهمی از بازارند و غالباً بازاریابان نیز برای تأمین
نیازهای همین قسمتهای بازار اقدام به تولید کاالهای ویژه به کمک برنامه های بازاریابی ویژه می کنند (لیچتنتال و شانی:2111 ،2
.)31

1 -Kerin, Berkowitz & Hartley
2 - Lichtenthal & Shani
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 -9-4سن و مرحله زندگی
مردم در طول زندگی خود خریدار کاالها و خدمات متفاوتی هستند .در دوران طفولیت ،مصرف کننده غذای کودك اند .در
دوران رشد و بلوغ همه نوع غذایی را مصرف می کنند و در سالهای واپسین زندگی احتماالً به رژیم های غذایی خاصی پناه می برند.
سلیقه مردم در انتخاب لباس ،اسباب و اثاثیه و تفریحات ،شدیداً تحت تأثیر سن آنان قرار دارد (کوتلر.)19 :2112 ،1
جدول  -6مراحل دوره زندگی خانواده
جوانی

میانسالی

واپسین سالی

مجرد
متاهل بدون فرزند
متاهل با فرزند
نوزادجوانبالغجدا شده با فرزند

مجرد
متاهل بدون فرزند
متاهل بافرزند
نوجوانبالغمتاهل بدون فرزند وابسته
جدا شده بدون فرزند
جدا شده با فرزند
جوانبالغجدا شده بدون فرزند بالغ

متاهل واپسین
مجرد واپسین

مرحله دوره زندگی خانواده نیز در خرید مؤثر است .این دوره زندگی ،شامل مراحلی است که خانواده در طول زمان آن را طی
می کند .مراحل دوره زندگی خانواده در جدول فوق آمده است .بازاریابان غالباً بازارهای هدف خود را بر حسب مراحل دوره زندگی
تعیین می کنند و برنامه های بازاریابی و محصوالت خود را متناسب با این مراحل تعیین می کنند .مراحل دوره زندگی روانی نیز
در همین زمینه مطرح است .بزرگساالن در طول زندگی گذرگاهها و تحوالت شخصی خاصی را تجربه می کنند .هم بدین سان ،یک
خانم خریدار کاال ممکن است از مکان یک مدیر مسئول مارك کاال و همسری راضی و خشنود به فردی ناراضی تبدیل شود که برای
تحقق خود شدیداً در تالش است .در واقع ،چنین تحولی ممکن است انگیزه اصلی عالقه او به عکاسی باشد .بازاریابان باید تغییرات
دلبستگی های خرید را مورد توجه قرار دهند ،تغییراتی که با تحوالت روحی بزرگساالن همراه هستند (بینات.)24 :1985 ،

 -4-4شغل
شغل هرکس ،نوع کاالها وخدماتی را که او می خرد ،تحت تأثیر قرار می دهد .یک کارگر کفش ،لباس و وسایل ناهارخوری
کارگری می خرد و تفریحات او هم ممکن است فقط به بازی بولینگ خالصه شود .درصورتی که مدیر عامل یک شرکت ،پوشاك و
کفش گرانقیمت می خرد ،با هواپیما سفر می کند ،عضو کلوپ ملی و خریدار قایق تفریحی است .بازاریابان به دنبال گروههای شغلی
اند .گروههایی که دلبستگی و عالقه ای باالتر از حد متوسط برای کاالها و خدمات آنان از خود نشان دهند .یک شرکت حتی می
تواند در تولید کاالی مورد نیاز یک گروه شغلی خاص ،مهارت حاصل کند .مثالً شرکتهای تولید کننده نرم افزار کامپیوتر ،کاالهای
مورد نیاز مدیران مارکهای کاال ،حسابداران ،مهندسان ،حقوق دانان و پزشکان را تولید و ارائه می کنند (لودون و دال.)197 :1339 ،2

1 -kotler
2 - Loudon & Della
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 -5-4شخصیت و تصور شخصی
شخصیت کامالً متمایز هر فرد ،اعم از زن و مرد ،رفتار خرید او را تحت تأثیر قرار می دهد .شخصیت ،مجموعه خصوصیات
روانی منحصر به فردی است که به واکنشهای نسبتاً پایدار و دائمی یک فرد نسبت به محیط خود می انجامد .شخصیت ،معموالً بر
حسب ویژگیهای زیر تعریف می شود:
اعتماد به نفس

استیال

تفوق و تسلط

معاشرت جویی

خودمختاری

تدافعی بودن

تغییر

وابستگی

تفاوت

تجاوزکاری

ثبات عاطفی
پیروزی
نظم
انعطاف پذیری
خالقیت

شخصیت می توا ند در تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده برای انتخاب و خرید اغلب کاالها و مارکهای خاصی مفید واقع
گردد .مثالً تولیدکنندگان قهوه به این نتیجه رسیده اند کسانی که قهوه زیاد مصرف می کنند ،بسیار معاشرتی اند .از این رو شرکت
های تولید کننده قهوه از آگهی های تبلیغاتی ا ستفاده می کنند که مردم را در کنار فنجان قهوه ای جوشان ،در حال گفتگو و
استراحت نشان می دهد (داویر و تانر.)92 :2119 ،
بسیاری از بازاریان از مفاهیم وابسته به شخصیت استفاده می کنند .تصور شخصی یا تصور ذهنی از جمله همین مفاهیم است.
واقعیت این است که داراییهای مردم بیانگر هویت آنان است .به عبارت دیگر "ما هرچه داریم ،همان هستیم" .از این رو برای پی
بردن به رفتار مصرف کننده ،بازاریاب باید بدواً نسبت به رابطه بین تصور شخصی و دارایی های مصرف کننده آگاهیهای الزم را به
دست آورد .ما همه تصویر بسیار پیچیده ای از خود داریم .برای مثال اگر خانمی خود را شخصی خالق و فعال بداند ،دوربین عکاسی
را می خرد که این صفات را نمایش می دهد .حال اگر شرکت نیکون دوربین عکاسی خود را به عنوان دوربینی مخصوص افراد مبتکر
و خالق و فعال معرفی کرده باشد ،ذهنیت ایجاد شده برای این مارك با تصویر ذهنی خانم عکاس جور در می آید .باید اذعان کرد
که تئوری تصور شخصی آنچنان هم ساده نیست .اگر تصور واقعی خانم اسمیت از خود (آنطور که خود می بیند) با تصور ایده آل او
نسبت به خود (آنطور که دوست دارد خود را ببیند) و تصور دیگران نسبت به او (آنطور که فکر می کند ،دیگران او را می بینند)
متفاوت باشد ،چه می شود؟ خانم اسمیت هنگام خرید دوربین عکاسی واقعاً رضایت کدامین "خود" را تأمین خواهد کرد؟ اغلب
بازاریابان خرید و انتخاب خریداران را منبعث از تصور خود واقعی ایشان می دانند ،درحالی که بعضی دیگر ،تصور خود ایده آل و باز
عده ای سایر ت صورهای خود را مسبب خرید می پندارند .از این رو است که تئوری تصور شخصی در پیش بینی واکنشهای مصرف
کننده نسبت به تصور ذهنی از مارك کاال ،موفقیتی ابهام آمیز داشته است (رایز و رایز.)93 :1981 ،

 -1-4باورها و عقاید
مردم باورها و عقاید خود را از راه عمل و یادگیری کسب می کنند .این باورها و عقاید نیز به نوبه خود بر رفتار خرید آنان تأثیر
می گذارد .یک باور عبارت از یک عقیده تو صیفی ا ست که یک فرد ن سبت به چیزی دارد .خانم جنیفر ا سمیت باور دارد دوربین
نیکون دوربینی ا ست که عک سهای خوبی می گیرد ،با دوام ا ست و قیمت آن  551دالر ا ست .این باورها ممکن ا ست بر پایه
اطالعات ،نظر و وفاداری ا ستوار با شند .این باورها ممکن ا ست یا در اح سا سات تأثیر دا شته با شند یا ندا شته با شند .مثالً این باور
خانم اسمیت که دوربین نیکون سنگین است احتماالً یا در تصمیم او تأثیر دارد یا ندارد .بازاریابان به باورهای مردم درباره کاالها و
خدماتی خاص و چگونگی شکل گرفتن این باورها عالثه مندند .همین باورها چون هاله ای گرداگرد کاال و تصویر ذهنی مارك قرار
می گیرند و مردم نیز بر ا ساس باورهای خود عمل می کنند .اگر بع ضی از این باورها به دلیل نادر ست بودن مانع خرید شوند،
بازاریاب باید با توسل به برنامه های خاصی نسبت به تعدیل و اصالح آن اقدام کند .مردم درباره دین ،سیاست ،پوشاك ،مو سیقی،
غذا و تقریباً هر چیز دیگری اعتقاداتی دارند .یک عقیده ،ارزیابیها ،احساسات و تمایالت نسبتاً پایدار یک شخص را نسبت به یک
کاال یا یک طرز فکر نشان می دهد .این اعتقادات هستند که مردم را به چیزی عالقه مند یا از آن متنفر می کنند و باعث رفتن به
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طرف چیزی یا گریز از آن می شوند .براین ا ساس ،خانم ا سمیت ممکن ا ست دارای این عقاید با شد" :همی شه باید بهترین ها را
خرید"" ،بهترین محصوالت جهان توسط ژاپنی ها تولید می شود" و "اظهار خویشتن و خالقیت از جمله بهترین چیزهای زندگی
است" و بنابراین دوربین عکاسی نیکون با عقاید فعلی خانم اسمیت جور و هماهنگ است .بررسی و تحقیقات درباره عقاید مختلفی
که در اطراف کاالی یک شرکت به وجود می آید ،می تواند برای آن شرکت بسیار سودمند واقع شود (ماهین.)95 :1333 ،1

-7-4خانواده و نقش آن در تصمیم گیری خرید
خانواده جایگاه ویژه ای در اجتماع داشته و در واقع واحد اولیه و پایه ای اجتماع است .هنجارها و احساساتی که خانواده
قانونمند می کنند ،منابع خود را از جامعه گسترده ترکیب می کنند و جامعه به نفع آیده آل آن ها و ثبات خانواده است .تأثیر
خانواده بر اعضای آن فراگیر است .تأثیرات نگرشها -عالیق و انگیزه های سنتی خانواده نه تنها در سال های تکوینی مشهود است،
بلکه احتماالً در خانواده های بعدی گسترش هم خواهد یافت .کودکان در خالل سالهای اولیه زندگی ممکن است عادات مصرف
زیادی از قبیل یادگیری نام مارکهای تجاری خاص را فرا گیرند که این امر بخشی از روش زندگی آنها در آینده خواهد بود .خانواده
یک سازمان خرید کننده کامل و پیچیده است که نیازهای دو نسل یا بیشتر را در بر می گیرد .رفتار خرید بوسیله ماهیت خانواده
به شدّت تأثیر می پذی رد و مسئولیت های آن ممکن است تقاضا برای دامنه معکوسی از کاالها و خدمات را ایجاد کنند .سبک زندگی
خانواده به میزان زیادی جایگاه آن را در اجتماع مشخّص می کند .از طریق خانواده ،افراد به جامعه معرفی می شوند و استانداردهای
قابل قبول زندگی را یاد می گیرند .خانواده هم یک گروه اولیه (که بوسیله تعامل رودررو و صمیمی دارند) و هم یک گروه مرجع (با
اعضایی که بر ارزشها -هنجارها و استانداردهای خاص خانوادگی در رفتار هایشان داللت دارند) می باشد (کرین ،برکویتز و هارتلی،
.)51 :2111
با این وجود تحت قوی بودن تأثیر خانواده اوّالً التزامات و تعهّدات بین خانواده ها بسیار قویتر از سایر گروه هاست و ثانیا
خانواده نقش مصرف کننده نهایی را دارد .بنابراین خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی فعالیت دارد ،یعنی درآمد کسب می کند و
خرج می کند .در این راستا اعضای خانواده باید اولویت های مصرف فردی و جمعی خود را مشخّص کنند و در مورد محصوالت و
مارکهایی که نیازهای آنها را برآورده می کند و مکان خرید این محصوالت و چگونگی مصرف این کاال تصمیم گیری نمایند .همچنین
نگرشهای مصرف کنندگان در مورد خرج کردم و پس انداز و حتی نوع کاالها و مارکهای خریداری شده ،اغلب به صورت ثابت در
حین رشد در خانواده شکل می گیرد .شناخت عامل خانواده در تصمیم گیری مصرف کننده به دالیل زیر اهمیت دارد:
 -1بسیاری از تصمیمات خرید در خانواده انجام می گیرد.
 -2رفتار مصرف در واحد خانواده آغاز می شود.
 -9نقش های خانواده و ترجیحات کاالهایی که کودکان مشاهده می کنند ،مدل هایی هستند.
 -9خانواده خود از آنها استفاده کرد .آنها را تغییر یا رد می کنند.
 -4تصمیمات خرید خانواده ترکیبی از تعامالت خانواده و تصمیم گیری فردی است.
 -5خانواده به عنوان تفسیرگر نیروهای اجتماعی و فرهنگی بر افراد عمل می کند (رایز و رایز.)52 :1981 ،
اعضای خانواده به طرق مختلف در ارتباط با تصمیم خرید و فرآیند مصرف هستند .در این زمینه  6نقش ممکن است توسّط
اعضاء ایفا می گردد .اولین کسی که خرید را مطرح می کند یا به عبارتی دیگر عضوی از خانواده که مسئله یا نیاز را تشخیص می
دهد ،آغازگر یا تحریک کننده نام دارد .نقش دوّم تأثیر گذار است .این شخص دیگران را ترغیب به خرید می کند .نقش سوّم را
گردآورنده اطّالعات در مورد کاالها یا مکان خرید ایفا می کند .نقش تصمیم گیرنده در برگیرنده اختیار داشتن جهت اتّخاذ تصمیم
خرید است .لزومی ندارد که تصمیم گیرنده و خریدار یک نفر باشند .برای مثال در خرید از یک سوپر مارکت در مورد مارك و کاال
ممکن است تصمیم گیرنده کس دیگری باشد .فرید اکسپر نوجوان خانواده با این وجود ممکن است خریدار نقش استراتژیک عمده
1 - Mahin
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ای در مورد تصمیمات راجع به مارك ایفا کند .برای مثال در یک مطالعه مشخّص شد که یک سوّم مصرف کنندگان نوشابه های
الکلی تصمیم راجع به مالک را به عهده خریدار (عموماً همسران زن گذاشته بودند) ،در عین حال  31درصد خرید کنندگان از
ترجیحات مصرف کنندگان آگاه بوده اند (کیپس.)94 :2118 ،

 -6-7-4تأثیر گذاری اعضای خانواده بر تصمیمات
محققین بویژه در توانایی اعضای خانواده در تأثیر گذاری بر تصمیمات توجّه زیادی داشته اند سه عامل بر تأثیر گذاری اعضای
خانواده مؤثّر است :توانایی مالی اعضای خانواده -اهمیت تصمیمات از نظر اعضاء و نقش جنسیت از دیدگاه آنان .تغییر نقش ها در
س طوح فرآیند تصمیم گیری خانواده :تغییر الگوهای نقش زنان و شوهران تأثیرات بسیاری در تصمیم گیری داشته است .الگوهای
ازدواج در گذشته به این معنی بود که همه تصمیمی با توجّه به عالیق مشترك زن و شوهر گرفته نمی شود .زن بر فعالیت های
خانگی تمرکز داشت و شوهر مشغول فعا لیتهای حرفه ای بیرون بوده امروزه نقش جنسیت به سمت مساوات گر این تغییر کرده و
به این بدین معنی است که الگوهای قدیمی از اعتبار برخوردار نبوده و تصمیمات جدیدتر و بهتر دیگری باید گرفته شوند .عالوه بر
تعداد تصمیماتی که باید گرفته شوند موضوع چگونگی مذاکره زن و شوهر نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .زنانی که نقش های
سنتی از ازدواج را پذیرا هستند ،بیشتر تمایل دارند تا با همسران خود مذاکره کرده و آنها را متقاعد کنند که بر اساس عالیق
مشترك یعنی در مورد بهترین ها برای خانواده تصمیم بگیرند ،در حالیکه زنانی که از نقش های مدرن تبعیت می کند ،بر اساس
عالیق شخصی و فردی خود یعنی آنچه که برای وی بهترین است با شوهر خود مذاکره می کنند .برای برخی کاالها زنان نقش
زیادی در تحریک جمع آوری اطّالعات و سطوح خرید نسبت به شوهران دارند .در حالیکه در مورد کاالهایی که گران قیمت بوده و
از پیچی دگی فنی زیادی برخوردار هستند .شوهران مشارکت بیشتری در تصمیم گیری دارند متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که
بر ماهیت تصمیمات خرید خانواده تأثیر می گذارند این عوامل عبارتند از  :فرهنگ –طبقه اجتماعی –گروههای مرجع –سطح
منحنی عمر -تحرك – موقعیت جغرافیایی و کودکان (مک کویسشن.)41 :1383 ،1
فرهنگ :نقش زن و شوهرها از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوتهای زیادی دارند که این امر ممکن است به تفاوتهای زیادی در
تصمیم گیری های مصرف کننده منجر شود .سیستمهای عمومی خانواده ای که در کل جهان بازار یابان با آنها مواجه می شوند در
یکی از سه الگوی کلی زیر جای می گیرند:
 -1در فرهنگ مسلمانان زنان غالباً پیرو شوهر بوده و نقش فزونی ترین داشته و کنترل کمتری بر امورات خانواده دارند.
 -2در فرهنگ آمریکایی التین زنان آزادتر هستند ،امّا هنوز عضو پایین تر خانواده تلقی می گردند و شوهر اختیار نهایی
تصمیم گیری در تمام امور را دارد.
 -9در اروپا و امریکای شمالی فرهنگ مساوات ،الگویی سیاسی است .در این فرهنگ تشابه درگیری زن و شوهر برای فعالیتهای
مختلف خانواده مشهود است.
طبقه اجتماعی ،در طبقات اجتماعی باال و پایین عمده تصمیمات بصورت مستقل اتّخاذ می شوند .در حالیکه تصمیم گیری
مشترك بیشتر در طبقات متوسّط متفاوت تر است (رایف و فیکو.)52 :1987 ،

-8-4گروههای مرجع و تعامالت اجتماعی
برخی نوی سندگان خاطر ن شان ساخته اند که هر چه تعامل اجتماعی و ارتباط هم سر با دو ستان و خوی شاوندان بی شتر با شد،
میزان تصمیم گیری مشترك کاهش می ی ابد .این امر بدین علّت است که در چنین حالتی برخی تصمیمات با مشاوره با دوستان و
اقوام گرفته می شوند تا م شاور م صرف با هم سر .سطح منحنی عمر :ماهیت ت صمیم گیری خانواده در طول منحنی عمر تغییر می
یابد ،برای مثال زنان دارای کودکان زیر  7سال در مقای سه دیگر زنان م سئولیت کمتری در قبال ت صمیمات اقت صادی دارند .بعالوه
1 - MC- Quiston
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خانواده ها در سطوح منحنی عمر ت صمیمات م شترك فراوانی می گیرند .با این همه شواهد حاکی از آن ا ست که ت صمیم گیری
م شترك در طول منحنی عمر کاهش می یابد .چنین تمایالتی در قالب افزایش کارایی یا شای ستگی هم سران در ت صمیم گیری
خرید در خالل رشد و توسعه خانواده که قابل قبول یکدیگر نیز هست ،شرح داده می شوند .تحرك :تحرك اجتماعی و جغرافیایی
میزان ارتباطات درون خانوادگی و تصمیم گیری مشترك را افزایش می دهد (مک کویستون و دیکسون.)27 :1331 ،1

 -3-4موقعیت جغرافیایی
در تحقیقات اندکی که در زمینه تأثیر محلّ اقامت بر تصمیم گیری خانواده انجام شده ،مشخّص شده است که خانواده های
روستایی بیشتر از خانواده های شهرنشین تصمیمات مشترك می گیرند .همچنین زنان نقش تأثیر گذاری ندارند (بینگهام ،گومز و
نول.)46 :2115 ،

-61-4کودکان
در یک تحقیق انجام شده در زمینه تأثیر گذاری کودکان بر تصمیمات خانواده تأثیر گذاری کودکان و فرزندان  9سال به پایین
و  19سال به باال مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه  25کاال در  5قسمت تقسیم بندی شده-1 :کاالهای مربوط به کودکان،
 -2فعالیتهای خانواده -9 ،تحصیالت کودکان -4 ،کاالهای بادوام و  -5کاالهای کم دوام .کودکان بیشترین تأثیر را در مورد کاالهای
مربوط به آنها و کمترین تأثیر دارد .مورد کاالهای کم دوام داشتند و بیشتر در مراحل اولیه تصمیم گیری درگیر بودند تا در مرحله
نهایی همچنین مشخّص شد که کودکان به میزان بسیار اندکی تصمیم گیری مستقل می کنند (علیخانی و معصوم زاده زواره،
.)8 :1987

-66-4گروههای مرجع و رهبران ایده
گروه به طور کلی به دو یا چند شخص که هنجارها -ارزش ها یا اعتقادات مشترك داشته و روابط بین آنها چه صریح و چه
ضمن تعریف شده است ،اطالق می گردد .رفتار افراد گروه با یکدیگر وابسته است .گروهها یکی از عوامل مؤثّر بر اجتماعی شدن و
یادگیری مصرف کننده هستند ،بنابراین درك چگونگی عملکرد در گروه جهت استنباط مصرف کننده ضروری است .گروه مرجع
گروهی است که دیدگاهها یا ارزش های آن توسّط یک فرد به عنوان مبنایی برای رفتار مورد استفاده قرار می گیرد (موریس،2
.)5 :1338
بنابراین گروه مرجع گروهی است که افراد آن را به عنوان راهنمایی برای رفتارش در شرایط خاصی بر می گزیند .هنگامی که
فردی فعّاالنه در گروه خاص عضو باشد ،آن گروه در واقع برایش گروه مرجع خواهد بود .یک فرد ممکن است به طور همزمان به
گروههای زیاد ی تعلّق داشته باشد ،امّا در هر موقعیت خاصی تنها یک گروه به عنوان گروه مرجع برای وی عمل خواهد کرد .گروهها
را می توان با توجّه به متغیرهای چند گانه ای طبقه بندی کرد .عموماً سه معیار طبقه بندی خاص در این زمینه مورد استفاده قرار
می گیرند :عضو -نوع تماس و جذابیت .عضو یک معیار دو گانه است یک فرد یا عضویت گروه هست یا نیست .درجه تماس به میزان
ارتباط و تماس بین شخصی اعضای گروه با یکدیگر اطالق می گردد .جذابیت به مطلوب بودن عضویت در یک گروه خاص برای
مشخّص اطالق می شود و دامنه از منحنی تا بحث در بر می گیرد .گروههای مرجع سه نوع تأثیر بر افراد می گذارند .این سه نوع
عبارتند از :تأثیرات اطالعاتی تأثیرات تجویزی و تأثیرات شناسایی (کاتلر و آرمسترانگ.)25 :1977 ،
 تأثیر اطاعاتی زمانی رخ می دهد که یک فرد رفتار و دیدگاههای اعضای گروه مرجع را به عنوان اطالعاتی مقید به کار میگیرد یک شخص ممکن است متوجّه شود که اعضای گروه در مارك خاصی استفاده می کند و افراد به این نتیجه برسد که مارك
مزبور جذب بود و آن را خریداری کند (دوستی بازنشین و حسینی.)12 :1935 ،
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 تأثیر تجویزی که به آن تأثیر سود جویانه ،نیز گفته می شود زمانی رخ می دهد که فرد به منظور کسب پاداش مستقیم یااجتناب از تنبیه انتظارات گروه را برآورده می کند .در این حالت هنجارهای گر وه بر رفتار فرد تأثیر می گذارند (معروفی نقده ای،
.)18 :1935
 تأثیر شناختی زمانی اتفّاق می افتد که افراد هنجارها و ارزش های ادراك شده در گروه را به عنوان راهنمایی برای نگرشها و ارزش های خود به کار می برند بنابراین برای فرد گروه به عنوان یک مرکزبرای تصوّر مشخصی عمل می کند (رفیعی و فخرایی،
.)17 :1935
 گروههای مرجع ممکن است در موقعیتی خاص هیچ تأثیری نداشته باشند یا در موقعیتی دیگر و نوع محصول مورد استفادهتأثیر بگذارند عامل نهایی تأثیر گذار جانب گروههای مرجع .اعتقاد فرد در موقعیت خرید می باشد در مورد کاالهایی که فرد اطالعاتی
اندکی در مورد آنها دارد تأثیر گروه بیشتر است (مهربانی و حسن زاده فراشبند.)16 :1934 ،
عالوه بر میزان اعتماد در موقعیت خرید شواهدی حاکی از آن است که تمایل افراد به تأثیر پذیری از گروههای مرجع تفاوت
کند .هر چه گروه بزرگتر شده اعضای آن بیشتر می شود یک فرد خاص کمتر مورد توجّه قرار می گیرد افراد عضو گروههای بزرگ
یا آنهایی که در موقعیت هایی احساس می کنند مورد توجّه نیستند کمتر به خودشان توجّه می کنند.و لذا محدودیت هایی نرمال
رفتارشان کاهش می یابد .هنگامی که افراد به صورت دسته جمعی خرید می کنند الگوهای خرید آنها تغییر می کند برای مثال
فردی که همراه با حدّاقل یک نفر به خرید می رود تمایل دارد که خرید برنامه ریزی نشده بیشتری به نسبت زمانی که تنها به
فروشگ اه می رود انجام دهد .این تأثیرات بواسطه تأثیرات اجتماعی هنجاری و اطالعاتی صورت می پذیرد :همچنین شواهد حاکی از
آن است تصمیمات که گروه می گیرد با تصمیم گیری فردی تفاوت می کند در بسیاری از موارد اعضای گروه ها اشتیاق بیشتری
برای در نظر گرفتن گزینه های ریسکی تر از خود نشان می دهند .این پدیده تغیر مخاطره آمیز نام دارد .در یک تحقیق انجام شده
در زمینه تأثیر گروههای مرجع بر کاالهای مختلف و مارك های خریداری شده نتایج زیر بدست آمد (مهربانی و حسن زاده فراشبند،
.)17 :1934
این تحقیق  4حالت ممکن را در نظر گرفته است:
 -1یک گروه مرجع قوی -برای خرید یک محصول و مارك خاص از بین محصوالت مختلف تأثیر می گذارد.
 -2بر نوع محصول تأثیر می گذارد امّا بر انتخاب مارك هیچ تأثیری نداشته یا تأثیر کمی می گذارد.
 -9بر انتخاب مارك تأثیر می گذارد امّا بر انتخاب نوع محصوالت هیچ تأثیری نداشته یا تأثیر کمی می گذارد.
 -4نه بر نوع محصول و بر نوع مارك هیچ تأثیری نمی گذارد (پیتر و دانلی.)17 :2114 ،1
در این مطالعه مشخّص شد که گروه های مرجع قویاً بر خرید یا عدم خرید کاالهایی از قبیل ماشین -سیگار -نوشیدنی ها و
داروها تأثیر می گذارند و در صورت خرید این مح صوالت این گروهها بر انتخاب نوع مارك نیز تأثیر می گذارند همچنین این گروهها
بر خرید یا عدم خرید کاالهایی همچون تهویه مطبوع -قهوه فوری و دستگاه تلویزیون تأثیر می گذارندامّا در این موارد این گروهها
بر مارك کاال بی تأثیرند (مهربانی و حسن زاده فراشبند.)13 :1934 ،
در مورد خرید یا عدم خرید پوشاك -مبلمان -مجلّه -صابون و دیگر کاالهای مشخّص گروههای مرجع هیچ تأثیری ندارند امّا
در این نوع مارك این کاالها افراد تمایل دارند مطابق با هنجارهای گروه های مرجع عمل کنند نهایتاً در مورد کاالهای روزمرّه و
معمولی گروه های مرجع بر نوع محصول و نیز مارك آنها بی تأثیرند (کاتلر و آرمسترانگ.)28 :1977 ،

-62-4رهبران ایده
در مطالعه ارتباطی انسان می توان مشاهده کرد که برخی افراد بیشتر از دیگران فراهم آورنده اطّالعات هستند .چنین افرادی
می توانند رهبران ایده ها باشند که می توان آنها را به صورت (مصرف کنندگانی که بر تصمیم خرید دیگران تأثیر می گذارند تعریف
1 - Peter & Donnelly
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کرد .این رهبران ایده ها اطّالعات را پردازش کرده و تفسیر های خود را به برخی دیگر از افراد گروهشان انتقال می دهند اعضای
گروه هم از رسانه های گروهی و نیز سایر اعضایی که رهبران ایده نیستند اطّالعات دریافت می کنند (روستایی حسین آبادی و
خیری.)11 :1934 ،
مبادله مسایل و ارتباط بین گروه ها زمانی می تواند اتفّاق بیفتد که:
 -1فردی در جستجوی اطّالعات باشد.
 -2فردی داوطلبانه اطّالعات را به دیگران منتقل کند.
 -9به عنوان یک محصول جانبی از تعامل گروهی باشد (کاتلر و آرمسترانگ.)21 :1977 ،
زمانی که فردی خواهان خرید محصولی که زیاد با آن آشنا باشد و خرید نیز برای او با اهمیت باشد ممکن است با فردی در
زمینه محصول مورد نظر دارای اطّالعات و دانش باشد به مشاوره بپردازد .فرد مزبور به عنوان رهبر ایده عمل خواهد کرد .موقعیت
های خریدی که خرید با درگیری اندك اتفّاق می افتد و شخص با حل مسأله محدود مواجه است کمتر بدنبال یک رهبر ایده خواهد
گشت .با این وجود رهبران ایده ها ممکن است در چنین حالتی داوطلبانه به ارائه اطّالعات بپزدازد عالوه بر جستجوی صحیح یا
داوطلبانه اطّالعات اعضای گروه از طریق رفتارهای قابل مشاهده برای یکدیگر اطّالعات فراهم آورند (کیپس.)4 :2118 ،
رهبران ایده کسانی هستند که می توانند مرتّباً بر نگرش ها و رفتار شنوندگان تأثیر می گذازد .آنها به دالیل چندی منابع
اطالعاتی بسیار اندك ارزشمند به شمار می آید.
 )1از آن جا که از قدرت تخصیصی برخوردارند .دانش فنی باالیی داشته و اطمینان بخش هستند.
 ) 2در قالب ارزش ها و اعتقادشان همانند مصرف کنندگان هستند و لذا قدرت مرجعیت نیز دارا هستند.
 ) 9اغلب از بین اولین خریداران کاالهای جدید هستند و لذا ریسک بیشتری را می پذیرند و این تجربه عدم اطمینان مصرف
کنندگان دیگر کاهش دهد رهبران ایده ها ممکن است خریدار کاالیی که پیشنهاد می کنند باشند یا نباشند به خریداران اولیه
کاالها (ارتباط دهندگان نوآور) اطالق می گردد (شث.)25 :1379 ،1

 -69-4طبقه اجتماعی
طبقه اجتماعی را می توان به صــورت مجموعه ای از افراد با ویژگی های نســبتاً یکســان و دائمی در جامعه که از نظر مقام و
موقعیت و ثروت -تحصیالت -والدین ها و ارزش ها متفاوت از دیگران هستند تعریف کرد .طبقه اجتماعی صرفاً یک معیار اقتصادی
نبوده و در برگیرنده مفاهیم مختلفی از قبیل پرســتید -مقام و حســی تعلّق داشــتن مشــترك می باشــد عموماً اعضــای یک طبقه
اجتماعی تمایل دارند که به روش مشابهی زندگی کنند دیدگاه ها و فلسفه مشترك داشته باشند و مهم تر از همه الگوهای مصرف
یکسانی داشته باشند البتّه لزوماً الگوهای مصرف همواره مشابه هم نیستند .در بررسی رفتار مصرف کننده طبقه اجتماعی شاخص
بسیار خوبی برای مشخّص کردن نوع مصرف ا ست .در واقع برخی اعتقاد دارند اجتماعی بهترین شاخص رفتاری مصرف کننده در
پاســخ وی به محرك ها و تبلیغات اگر چه اغلب این ایده که برخی افرادها جامعه بهتر از بقیه بوده و با آنها تفاوت دارند را دوســت
ندارند .امّا در واقع بیشتر مصرف کنندگان بر وجود طبقات اجتماعی و تأثیر عضویت در یک طبقه مصرف واقف هستند .و از آن جا
که مصرف کنندگان طبقات مختلف ترجیحات مختلفی در مورد خرج کردن پول در زمان دارند .طبقه اجتماعی مصرف کننده می
تواند علّت خرید و مصرف تلقی شود .عالوه بر این طبقات اجتماعی -نوع مصرف را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد زیرا ما گزینه
های مصرفی افراد در مورد آنها استنباط می کنیم .طبقه اجتماعی خواه اثر مصرف باشد در ارتباط نزدیک با رفتار مصرف کننده و
روش هایی که کاالها بازاریابی می گردند می با شد .مطالعات انجام شده حاکی از آن ا ست که دالیل خرید بین طبقات مختلف با
هم تفاوت می کنند .طبقاتی باالتر به تنها به حکم ضـــرورت بلکه برای تدریج و لذّت نیز خرید می کنند .زنان متعلّق به طب قات
باالتر از فروشــگاههای شــیک و بزرگ وبرخی فروشــگاههای خاص خرید می کنند .زنان متعلّق به طبقات پایین از فروشــگاههایی
خری د می کنند که قیمت کاالها در آن ها ارزانتر از بقیه است .مصرف کنندگان متعلّق به طبقه کارگر -کاالها و خدمات محصوالت
1 - Sheth
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را بیشـــتر از نظر مطلوبیت زایی بیشـــتر -اســـتحکام و راحتی مورد ارزیابی قرار می دهند تا در نظر ســـبک -ظاهر و در نیازهای
اجتماعی فوری تعیین کننده رفتار م صرف این افراد ا ست در حالی که افراد در طبقات باالتر بر اهداف بلند دولت تمرکز می کنند.
طبقات اجتماعی همچنین در نظر میزان جســـتجو برای اطّالعات قبل و حین خرید با هم تفاوت دارند .مصـــرف کنندگان طبقات
متو ّسط و باال قبل از خرید درگیر ج ستجوی اطّالعات بی شتری ه ستند و به طور کلی طبقات پایین تر اطّالعات کمتری راجع به
مح صوالت دارند .م صرف کنندگان طبقات باال از قیمت کمتر به عنوان شاخص کیفیت ا ستفاده می کنند و کیفیت کاال را از روی
عملکرد آن می سنجد .برخی اعتقاد دارند که درآمد شاخص واقعی تر بهتری برای پیش بینی رفتار خرید م صرف به ن سبت طبقه
اجتماعی اســـت امّا برخی از محققین به این ایده با تردید می نگرند .شـــینگر در تحقیق خود به این نتیجه رســـید که بهتر بودن
شاخص بستگی به نوع کاالها و خدمات دارد .در خریدهایی که هزینه پایین بود امّا کاالی مورد نظر از نظر نمادین بر سبک زندگی
و ارزش ها دالل ت دا شته با شند طبقه اجتماعی شاخص بهتری برای پیش بینی ا ست تأثیر عوامل روانی و فردی بر ت صمیم گیری
خرید (بیکر.)18 :2118 ،

 -6-69-4ادراک
بیشتر آنچه که ما دربارة دنیای پیرامون خود می دانیم از طریق حواس به ما منتقل می گردند و این فرآیندها حسی ماهیت
فیزیولوژیکی دارند بدین معنی که ما را از تجربیات گذشته آموخته ایم را در بر می گیرند .و در واقع تشکیل شده از سیستم عصبی
ما هستند .معموالً کسی نمی تواند بر چگونگی حس کردن اندام دیگری تأثیر بگذارد .امّا ادراك مقوله دیگری است که می تواند
مورد استفاده بازاریابان قرار گیرد .ادراك نقش عمده ای در مرحله فرآیند تصمیم خرید جائی که گزینه ها مشخّص شده باشند ایفا
می کند .از آن جا که رفتار می تواند اشکال مختلف بروز کند یک فرد از محیط به جمع آوری اطّالعات پرداخته و به کمک آنها
انتخاب می کند .ادراك فرآیند دریافت سازماندهی و تبدیل معانی به اطّالعات توسّط حواس پنجگانه می باشد و بدین صورت است
که ما دنیای پیرامون خود را تفسیر نموده یا به آن معنی می بخشیم .ادراك فرایندی است که به وسیله آن افراد به دریافت های
حس خود معنا و مفهوم می بخشد .ادراك با فراخوانی و استفاده از تجارب گذشته بر احساسات تأثیر می گذارد و افراد به دریافت
های حس خود معنا و مفهوم می بخشد .پردازش اطّالعات بر اساس ادراك برای تصمیم به صورت زیر است (ویگنالی.)92 :2111 ،1
در معرض دید قرار گرفتن :هنگامی که یک محرك در بین دامنه سلول های عصبی حسی یک فرد قرار می گیرند این حالت
رخ می دهد برای اینکه یک فرد در معرض محرك قرار بگیرد باید محرك در محیط مرتبط با خود قرار داشته باشد .یک فرد از
طریق تلویزیون -روزنامه ها و مجلّات -کتاب و  ...در معرض محرك های مختلف قرار می گیرد  .امّا بیشتر محرك ها خود انتخابی
هستند یعنی ما به صورت عمومی سعی می کنیم در معرض محرك های خاصی قرار بگیریم و از بقیه اجتناب کنیم عموماً بدنبال
اطالعاتی هستیم که معتقدیم در رسیدن به اهداف به ما کمک خواهد کرد .این اهداف ممکن است فوری و یک دفعه ای یا بلند
مدّت باشند .اهداف یک فرد و نوع اطّالعات مورد نیاز جهت رسیدن به آنها تابعی از سبک زندگی فعلی و مطلوب فرد و انگیزه های
کوتاه مدتی از قبیل گرسنگی یا کنجکاوی هستند .یکی از ویژگی های پردازش اطّالعات مصرف کننده در مرحله قرار گرفتن در
معرض انتخابی بودن آن اینست از طریق در معرض بودن (انتخابی) مصرف کنندگان فعّاالنه انتخاب می کنند که آیا خود را در
معرض اطّالعات قرار دهند یا نه؟( ،صیادی ،پاریاد ،شفیعی و سلجوقی.)6 :1939 ،
در فرآیند انتخابی افراد تنها به اطالعاتی توجّه می کنند که برای آنها در آن لحظه جالب است .در این راستا ولی به این نتیجه
رسید که مصرف کنندگان در حین تماشای تلویزیون به طور انتخابی از آگهی های تجاری اجتناب می کنند و توجّه خود را به چیز
دیگری معطوف می دارند .فیلترهای ادراکی مبتنی بر تجربیات مصرف کننده در پاسخ به یک محرك فعّال می شود .هوشیاری
ادراکی همچنین یکی از عوامل در معرض پذیری انتخاب است .مصرف کنندگان به احتمال زیاد بیشتر از محرکی آگاهی می یابند
که مرتبط با نیازهای اخیر آنهاست .این نیازها ممکن است آگاهانه یا ناگاهانه باشد (صیادی نورانلو و ایرانپور.)16 :1932 ،

1 - Vignali
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 -2-69-4توجّه
توجّه زمانی رخ می دهد که یک محرك سلول های عصبی گیرنده فرد را فعّال می نماید .و احساسات نتیجه شده جهت
پردازش به ذهن می رود  .محرك هایی که ما در معرض آن ها قرار داریم هزاران بار بیشتر از ظرفیت پردازش هاست .بنابراین در
توجّه کرده به پیام های مختلف بازاریابی و  ...به صورت انتخابی عمل می کنیم توجّه کردن یا نکردن به یک چیز بستگی به دریافت
فرد و میزان اختالف محرك با توجّه به فرد دارد .هنگامی که یک فرد عالقمند یا جذب یک شیء تحریک کننده می گردد توجّه
بسیاری بدان می کند .رنگ های روشن -صداهای بلند -اندازه بزرگ و حرکت شیء هنگی بر قابلیت توجّه پذیری آنان اثر می
گذارند .به طور خالصه افراد عمدتاً به محرك هایی توجّه می کنند که با حواس آنها اختالف داشته باشند توجّه همواره به موقعیت
بستگی دارد و یک فرد ممکن است در شرایط و موقعیت های مختلف به یکی از محرکهای خاص سطوح توجّه متفاوتی بروز دهد.
بنابراین توجّه به دو عامل بستگی دارد :محرك و موقعیت آن و فرد .توجّه می تواند داوطلبانه یا غیر داوطلبانه فعّال گردد .زمانی که
توجّه داوطلبانه است مصرف کنندگان فعّاالنه اطالعاتی که ارتباط شخصی با آنها دارد را جستجو می کنند .توجّه داوطلبانه انتخابی
است و همواره با افزایش درگیری فرد در رابطه با کاالیی خاص از طریق فرایند توجّه انتخابی مصرف کنندگان به طور انتخابی بر
اطّالعات مرتبط تمرکز می کنند .متوجّه غیر داوطلبانه زمانی رخ می دهد که یک مصرف کننده در معرض چیزی عجیب جدید-
ترسناك یا غیر منتظره قرار بگیرد .چنین محرکی به پاسخ مستقلی منجر گردد که در آن فرد به سمت محرك جلب شده و به آن
توجّه می کند .چنین پاسخی که مصرف کننده بر آن آگاهانه کنترلی ندارد انعکاس شرطی به نام دارد .از آن جا که بسیاری از پیام
های تبلیغاتی برای بسیاری از مصرف کنندگان نامرتبط است بازاریابان از انعکاس شرطی بهره می جویند (وبستر و ویند:1379 ،1
.)45

 -9-69-4تفسیر یا تعبیر
تعبیر عبارت است از معنی بخشیدن به حواس زمانی که فرد چیزی را دریافت می دارد تالش می کند تا آن را تعبیرکند .سه
پردازش عمده در این زمینه وجود دارد :سازماندهی -دسته بندی و نتیجه گیری .انسان بوسیله حواس خود محرك ها را دریافت
می کنند و این محرك از طریق امواج نوری -صوتی و  ...توسّط سلول های حس انسان دریافت می کردند .لذا اولین مرحله در تفسیر
محرك بیرونی سازماندهی ادراکی به ایست یعنی مشخّص کردن این که چه تعداد از محرك های پیرامون انسان به یکدیگر تعلّق
دارند پس از این که محرکی حس شد مسأله شناخت آن مطرح می گردد این فعالیت دسته بندی ادراکی را در بر می گیرد
(اسماعیلپور.)14 :1983 ،

 -4-69-4استنتاج ادراکی
پس از این که محرك دسته بندی شد مبحث عکس العمل بعدی افراد نسبت به آن مطرح می گردد به بسیاری از چیزهایی
که از محیط پیرامون دریافت می شوند افراد توجهی نمی کنند امّا زمانی که به چیزی عالقمند گردند .تفسیر و تعبیر بیشتری از آن
خواهند کرد این نوع تفسیر استنتاج را می توان به صورت باور و اعتقادی که مبتنی بر اطّالعات دیگر بسط یافته است تعریف کرد
برای مثال زمانی که قیمت کاالیی گران باشد افراد نتیجه می گیرند که احتماالً کیفیت آن خوب است امّا همه استنتاجات صحیح
نیستند .گر چه افراد دوست دارند که چنین باشد بواسطه سرعت باالی سیستم اطّالعات مصرف کننده بسیاری از استنتاجات در
سطح ناخودآگاه افراد صورت می گیرد که می توان آن استنتاج زیرکانه نامید که در این حالت ممکن است مصرف کنندگان از آن
آگاهی نداشته باشند .برخی استنتاجات ادراکی در سطح ناخودآگاه و توسّط خود افراد صورت می گیرد که استنتاج آگاهانه نام دارد
(ویلسون.)29 :1333 ،2
1 - Webster & Wind
2 - Wilson
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 -5-69-4حافظه
حافظه تجمّع انباشت تجربیات یادگیری قبلی انسان است که نقش عمده ای در هدایت فرایند ادراك دارد .حافظه جزء ذخیره
بلند مدّت و جز فعّال کوتاه مدّت را در بر می گیرد که به هم مرتبطند .حافظه کوتاه مدّت از کل حافظه است که اخیراً فعّال شده
یا در مورد استفاده قرار گرفته است و اغلب آن را حافظه کاری نیز می گویند.در آخر هم تصمیم برای خرید و مصرف گرفته می
شود (اسماعیلپور.)11 :1988 ،

 -1-69-4نگرش
هر تصمیمی که مصرف کننده می گیرد تا حدی در بر گیرنده پدیده ای است که روانشناسان به آن نگرش می گویند .نتیجه
باورها و نگرش ها و رفتارها در ارتباط بسیار نزدیک با هم بوده و در بررسی رفتار مصرف کننده از اهمیت ویژه ای برخوردارند در
واقع در زمینه نگرش مصرف کننده بیشتر از سایر زمینه های مرتبط مطالب نوشته شده است .در راستای رفتار مصرف کننده نگرش
را می توان بدین صورت تعریف کرد :تمایل ارز یا بگرانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی نگرش
او را تشکیل می دهد .نگرش ها به واسطه عواملی همچون ادراك -یادگیری – انگیزش و شخصیت شکل می گیرند و در سبک
زندگی خود را بروز می دهند .در مطالعه نگرش ها در گرایش عمده وجود دارد گرایش اوّل که به آن دیدگاه سه جزئی – گرایش
دوّم دیدگاه غبر بعدی گرایانه -بوده نگرش را به عنوان یک ساختار احساسی در نظر می گیرند .دیدگاه سه جزئی :این دیدگاه از سه
بخش -جزء باوری -جزء احساسی و جزء رفتاری تشکیل شده است (محمدی فر.)21 :1977 ،
 جزء اقتصادی (باوری) :عنصر شناختی تشکیل شده از اعتقادات و دانش مصرف کننده نسبت به یک شیء است  .هر چهاعتقادات فرد راجع به مارکی مثبت تر باشد .کل جز شناختی فرد مساعدتر و مطلوب تر خواهد بود و آن جا که عموماً همه اجزا
نگرش با هم متناسب هستند در نتیجه کل نگرش مطلوب تر خواهد بود (اسماعیلپور.)14 :1987 ،
 جزء احساسی :عکس العمل های احساسی افراد نسبت به اشیاء بر جز احساس یک نگرش داللت می کنند زمانی که یکمصرف کننده می گوید (من فالن مارك غذایی رژیمی را دوست دارم) در واقع نتیجه ارزیابی خود از کاال را شرح می دهد (اقدسی
و سادات علی نقیان.)17 :1987 ،
عکس العمل احساسی مصرف کننده نسبت به یک کاال همانند اعتقادش راجع به آن همراه با تغییر موقعیت تغییر می کند
بواسطه انگیزه ها و شخصیت منحصربه فرد تجربیات گذشته گروههای مرجع و شرایط فیزیکی افراد ممکن است اعتقادات مشابه را
متفاوت از یکدیگر ارزیابی کنند .برخی افراد ممکن است در مورد کاال یا مارك خاصی احساس و اعتقاد مثبت داشته باشند و برخی
دیگر نسبت به آن عکس العمل مخفی نشان دهند .علیرغم تفاوت های فردی اکثر افراد در یک فرهنگ خاص در مورد باورهایی که
در ارتباط با ارزش های فرهنگی است عکس العمل مشابهی از خود بروز می دهند .یک فرد ممکن است از طریق شرطی کردن
کالسیک عالقمند به یک کاال گردد در حالی که هیچ اعتقاد شخصی نسبت به آن نداشته باشد .در واقع عکس العمل اولیه ما به یک
کاال و عالقه یا عدم عالقه ما به آن ممکن است بدون هیچ مبنای شناختی باشند (ویلسون.)41 :1333 ،
 جزء رفتاری :جزء رفتاری نگرش تمایل به پاسخگویی به روش خاص و مشخّص به یک شیء یا فعالیت است .مجموعه ای ازتصمیمات در مورد خرید یا عدم خرید مارکی خاص توصیه آن به دوستان و دیگران منعکس کننده جزء رفتاری نگرش است
(امیرخانی ،ایزدبخش و ضیایی.)19 :1987 ،
رفتار واقعی افراد منعکس کننده تمایالت رفتاری ای هستند که جزء رفتاری فراهم آورده و به وسیله وضعیت ها اصالح شدهاند
جزء رفتاری نزدیکترین ارتباط با تصمیم خرید یک مصرف کننده دارد (کرین ،بورتکویز و هارتلی.)14 :2114 ،
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 -7-69-4دیدگاه غیر بعدی گرایانه به نگرش
در بهترین حالت می توان دیدگاه غیر بعدی گرایانه نسبت به نگرش را حاصل از تکامل دیدگاه (سه جزئی) دانست .مشخّص
کردن روابط بین مفاهیم مختلف در دیدگاه غیر بعدی گرایانه اهمیت ویژه ای دارد .در حالی که در دیدگاه (سه جزئی) بین اجزا
مختلف سازگاری و متناسب وجود دارد .این مدل به این معنی است که اگر مصرف کننده ای دربارة مارك جدیدی چیزی بیاموزد
این آموخته در شکل یک باور و اعتقاد به یک نگرش تبدیل می شود و در عوض نگرش نیز به شکل گیری قصد خرید یا عدم خرید
مارك منجر شود (اقدسی و علی نقیان.)7 :1987 ،

 -8-69-4یادگیری
یادگیری در فرایند مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بسیاری از نگرش ها  ،ارزش ها ،سلیقه ها ،رفتار ،ترجیجات و
غیره را از طریق یادگیری اکتساب می کنیم .فرهنگ و طبقه اجتماعی -خانواده -دوستان -مدرسه و غیره برای ما تجربیات یادگیری
را فراهم می آورند که نوع زندگی و کاالهای مصرفی ما را تا مقداری زیاد تحت تأثیر قرار می دهند .بازاریان هزینه زیادی را جهت
وُصول اطمینان از این که مصرف کنندگان از وجود و ماهیت کاالهای آنان آگاهی یافته و یاد گرفته اند متقبّل شوند .یادگیری به
تغییرات نسبتاً دائمی رفتار که در نتیجه تجربه حاصل می شود اطالق می گردد .این تجربیات مستقیماً بر یادگیرنده تأثیر نمی
گذارند .افرادی می توانند بدون اینکه تالش کنند یاد بگیرند برای مثال مصرف کنندگان می توانند نام مارك های بسیاری را حتی
کاالهایی که از آن ها مصرف نمی کنند را به خاطر داشته باشند (رایت.)66 :2114 ،1
این نوع اکتساب علمی و غیر عمدی دانش (یادگیری تصادفی) نامیده می شود .مفهوم یادگیری زمینه های زیادی از ارتباط
ساده بین محرك از قبیل نام کاال تا پاسخ مصرف کننده گرفته تا فعالیت های پیچیده شناختی را در بر می گیرد .یادگیری ممکن
است که در شرایط درگیری کم یا زیاد رخ می دهد .در موقعیت یادگیری با درگیری باال مصرف کننده انگیخته می شود تا موضوعی
را فرا بگیرد برای مثال فردی که قبل از خرید کامپیوتر به طرق مختلف بدنبال جمع آوری اطّالعات در مورد مارك های مختلف
است از انگیزه زیادی برای یادگیری بر خود داراست .در موقعیت یادگیری با درگیری اندك مصرف کننده انگیزه زیادی دربارة موضوع
یا شیء ندارد .برای مثال زمانی که برنامه تلویزیونی مورد عالقه فردی توسّط آگاهی های بازرگانی قطع می شود اگر او نیازی به
استفاده از کاالی مزبور نداشته باشد هیچ انگیزه ای برای یادگیری در مورد آن نخواهد داشت .نکته قابل ذکر این است که بیشتر
فرایند های یادگیری مصرف کننده محتوای درگیری اندك رخ می دهد .بازاریابان از این جهت به مبحث یادگیری عالقمند هستند
که می توان از آن برای عادت دادن مصرف کننده به کاال -مارك یا فروشگاههای خاص بهره جست .هدف عمده بازاریابی کسب
وفادار مصرف کننده نسبت به مارك خاصی است .وفاداری به مارك را می توان به صورت تمایل به انتخاب و خرید یک مارك
محصول از این دسته از مارك ها با درجه باالیی از ثبات تعریف کرد .در یک مطالعه نیومن و ورپل متغیرهایی را دربارة وفاداری به
مارك مرتبط با لوازم اساسی عمده خانوارها مورد تحقیق قرار دادند .آنها متوجّه شدند که وفاداری به مارك مستقیماً با رضایت درك
شده از مارك قدیمی تغییر می کند .این امر نشان می دهد که مالک اشتیاق زیادی برای مصرف زمان برای جستجوی گزینه های
مختلف ندارند .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که جائی که هزینه ها بیشتر یا کمتر از متوسطی برای یک اثاث خانه صرف می
شد مصرف کنندگان وفاداری کمتری به مارك داشتند .آنها دریافتند وفاداری به مارك اغلب در خانواده های مسن تر بیشتر از
خانواده های جوان بود از آن جا که خانواده های جوان رشد می کنند و نیازهای متغیرهایی دارند .اشتیاق بیشتری برای خرید مارك
های مختلف خواهند داشت به عالوه ممکن است آنها بواسطه داشتن در آمد کمتر جهت کسب ارزش بیشتر مارك های مختلفی را
امتحان و خرید کنند (علیخانی و معصوم زاده زواره.)9 :1987 ،

1 - Wright
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-5سبک زندگی
سبک زندگی یک فرد انعکاس از تجربیات زندگی -موقعیت -ارزش ها -نگرش ها و انتظارات اوست .در جوامع سنتی بویژه در
کشورهائی که فرهنگ جمع گرائی در آنها اغلب است  .گزینه های مصرف افراد به شدّت تحت تأثیر طبقه اجتماعی -خانواده و
اطرافیان هستند .امّا در جوامع مدرن مصرف کنندگان در انتخاب کاالها -خدمات و فعالیت هایی که بواسطه آن خود را تعریف می
کنند آزاد هستند یک فرد ،انتخاب مجموعه ای از کاال و خدمات در واقع ابزاری دارد که چه کسی هست -چه ماهیتی دارد .دوست
دارد و عضو چه تیپ افرادی شناخته و دسته بندی شود .سبک زندگی الگوی مصرفی است که منعکس کننده انتخاب فردی در
مورد چگونگی خرج کردن پول و سپری کردن زمان است چه از جنبه اقتصادی -کسب زندگی یک فرد روشی است که بوسیله آن
فرد درآمدش را تخصیص دهد این امر در قالب تخصیص نسبی در آمد به کاالها و خدمات مختلف و نیز به آمترنانیون های خاص
در این مقوله ها روی می دهد .در دیدگاه بازاریابی -سبک زندگی مشخّص کننده افرادی است که بر مبنای کارهایی که دوست
دارند انجام دادند انجام دهنده نحوه سپری کردن اوقات فراغت و خرج کردن در آمد خود را در تقسیم بندی بازار ایجاد می کند که
در آن سبک زندگی منتخب فرد نوع کاالها و نیز مارك های مورد نظر وی را مشخّص می کند (ساترلند.)56 :1981 ،
سبک زندگی مطلوب بر نیازها و نگرش ها و در نتیجه بر رفتار خرید مصرف تأثیر می گذارد .به طوری که تعیین کننده
بسیاری از تصمیمات مصرف ماست و در عوض این تصمیمات سبک زندگی را تقویت بخشیده یا آن را تغییر می دهند .لذا کسب
زندگی در ارتباط با زندگی مصرف کنندگان استفاده کنند .این یک رویکرد متداول و کاربردی است بسیاری از شرکت ها مطالعات
سبک زندگی خانواده ها را بر تمرکز بر جنبه هایی از آن که در ارتباط نزدیک با کاال و خدمات آن هاست انجام می دهند .مصرف
کنندگان به ندرت از نقش سبک زندگی در تصمیمات خرید خود آگاهی صریح دارند با این وجود کسب زندگی دائماً فراهم کننده
انگیزش و رهنمود هایی برای خرید است امّا این امر به صورت غیر مستقیم صورت می گیرند (رایز و رایز.)26 :1981 ،

نتیجه گیری
خرید سازمانی فرآیندی پیچیده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد .خریدار پیش از خرید ،باید از برندها و محصوالت
مختلفی که مد نظر وی است ،اطالع داشته باشد و ویژگی های هر کدام را به خوبی بداند .شناخت محصوالت توسط خریدار به نوع
ادراك وی و توانایی او در بررسی و تحقیق درباره محصوالت شرکت بستگی دارد .سازمان ها با انواع روش های تبلیغاتی سعی در
شناساندن محصوالت خود به افراد دارند .تصمیم به خرید به عواملی همچون محیط خانوادگی ،دوستان و طبقه ای فرد در آن قرار
دارد می توا ند تغییر کند .در واقع موارد مذکور همچون محرك هایی هستند که در اجرای فرآیند تصمیم به خرید برای فرد می
توانند تاثیر گذار باشند و یا وی را از خرید منصرف کنند .لذا سازمان ها باید به گونه ای تبلیغات خود را انجام دهند ،که بر طیف
وسعی از افراد جامعه اثر مثبت داشت ه و آن ها را ترغیب به خرید بیشتر نمایند و با ارائه محصوالت با کیفیت ،هر خریدار ،خریداران
بیشتری نیز به شرکت معرفی نماید.
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چکیده
جوامع انسانی ،همواره با بالیای طبیعی متعددی نظیر سرمازدگی ،سیل  ،خشکسالی ،و  ...مواجه بوده این بالیا
موجب تخریب منابع درآمد مردم می شوند و امکانات زیستی و مراکز فعالیتی آنان را از بین می برندکه موجب
آسیبهای اقتصادی و فیزیکی نیز می شود .جوامع روستایی و فعالیتهای تولیدی آنها (بخصوص زراعت) نیز به
دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی ،ماهیت عوامل اصلی تولید ،کار در فضای باز و داشتن توان محدود ،از دیرباز
در معرض تهدید بیشتر این نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته اند .لذا ساکنان هر منطقه به تجربه ،اقداماتی را در
جهت کاهش آثار زیان بار این نیروها بر جوامع خود صورت داده اند و با اثرات این محدودیتها و حوادث غیر
مترقبه مقابله کرده اند .بطوریکه اقدامات آنها موجب شده است که توانمندی بیشتری در برابر بالیای طبیعی پیدا
کنند بکارگیری دانش بومی و احیای مجدد این دانش ارزنده می تواند گامی مفید در پیشبرد اهداف توسعه پایدار
محسوب شود .در مقاله حاضر سعی بر شناسایی راهکارهای بومی مقابله با مخطرات (سرمازدگی ،خشکسالی ،سیل)
فعالیت های زراعی شده است .روش گردآوری مطالب به دو صورت میدانی و از طریق مصاحبه برای شناسایی
راهکارهای بومی با تعدادی از افراد باتجربه خصوصاً کشاورزان خبره ،در سطح بخش جرگالن شهرستان رازوجرگالن
صورت گرفته ،که در این مطالعات ،مبنا استفاده از روشها و رهیافتهای تحقیق کیفی مانند ارزیابی مشارکتی
روستایی ( )PRAبوده است .در ادامه در این پژوهش ،برای بیان و توصیف رابطه و همبستگی میان متغیر
مستقل(دانش بومی) و متغیر وابسته میزان خسارت ناشی از بحران (سیل ،خشکسالی ،سرمازدگی) از روش تحقیق
توصیفی -همبستگی استفاده شده است ) n=213) .جامعه آماری زارعان روستاهای شهرستان رازوجرگالن بودند.
که غالب پرسشنامه به صورت دو قسمت بوده است قسمت اول شامل مخاطرات محیطی و میزان خسارت مخاطرات
محیطی بر فعالیتهای زراعی ،قسمت دوم شامل راهکارهای بومی مقابله با بحرانهای محیطی شناسایی شده
است .یافته های تحقیق نشان میدهد که استفاده از دانش بومی موجب کاهش آسیبهای ناشی از بالیای طبیعی
در روستاها می شود و باعث فرایند پیشگیری و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی (سرمازدگی ،سیل ،خشکسالی)
و نیز آمادگی و مقابله آنها را بهبود بخشد .همچنین در صورت تلفیق با دانش مدرن ،ارتقای کارایی دانش مدرن را
نیز به دنبال خواهد داشت.
کلمات کلیدی :راهکارهای بومی ،مخاطرات طبیعی ،مدیریت بحران ،فعالیت های زراعی
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مقدمه
جوامع انسانی ،هموار ه با بالیای طبیعی متعددی نظیر سیل ،زلزله و خشکسالی و  ...مواجه بوده و خسارات و تلفات زیادی را
از این بالیا متحمل شده اند .البته این امر با توجه به موقعیت ایران ،قرارگرفتن در عرض میانه و کمربند بیابانی و نیمه بیابانی از یک
طرف ،قرار گیری روی کمربند زلزله و همچنین سیل خیزی رودخانه های دائمی و طغیانی بودن شبکه های آبراهه فصلی از طرف
دیگر خیلی شدیدتر بوده است ،به طوری که طبق آمار سایت برنامه عمران ملل متحد از  41نوع بالیای طبیعی که در جهان رخ
می دهد19 ،مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد .وجود چنین بالیای طبیعی در کشور باعث شده که ایران جزو ده کشور نخست
جهان در زمین ٔە بال خیزی باشد (دادخواه حقیقی و همکاران )97:1989،این بالیا موجب تخریب منابع درآمد مردم می شوند و
امکانات زیستی و مراکز فعالیتی آنان را از بین می برندکه موجب آسیب های اقتصادی و فیزیکی نیز می شود Yodmani, 2001,

) .) 10جوامع روستایی و فعالیت های تولیدی آنها (بخصوص کشاورزی) نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی ،ماهیت عوامل
اصلی تولید ،کار در فضای باز (شیرزاد و همکاران )1984 :29 ،و داشتن توان محدود ،از دیرباز در معرض تهدید بیشتر این نیروهای
مخرب طبیعی قرار داشته اند .لذا ساکنان هر منطقه به تجربه ،اقداماتی را در جهت کاهش آثار زیان بار این نیروها بر جوامع خود
صورت داده اند و با اثرات این محدودیت ها و حوادث غیر مترقبه مقابله کرده اند .بطوریکه اقدامات آنها موجب شده است که
توانمندی بیشتری در برابر بالیای طبیعی پیدا کنند (وزین .)91:1986،با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی ایران تولید محصوالت
کشاورزی در این شرایط یکی از پرمخاطره ترین مشاغل محسوب می شود و از آنجا که بخش عظیمی از تولیدکنندگان محصوالت
کشاورزی کشور کشاورزان متوسط و میانه حال هستند ،که توان مالی محدود ی دارند و همة داراییشان را در هر دوره تولید به کار
می گیرند ،بنابراین کمترین خسارت در هر مرحله از فرایند تولید ضربه های جبران ناپذیری را به زندگی آنها وارد می سازد؛ بنابراین
شواهد حکایت از وجود ریسک در کشاورزی دارد .مطالعات متعددی نشان داده اند که بهره برداران کشاورزی به دالیل گوناگونی
همچون نداشتن کنترل بر عوامل جوی ،آفات و بیماری ها و وضعیت بازارهای عرضه و تقاضای محصوالت و نهاده ها با ریسک رو به
رو هستند؛ بنابراین آنچه می تواند در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار باشد مدیریت این عوامل یعنی مدیریت ریسک است
) .)Hardaker, 2006; Anderson, 2001به باور  (2002) Abourizkاستفادة زارعان از راهبردهای مدیریت ریسک می تواند
موجب انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب شود .در واقع ،راهبردهای مدیریت ریسک قادرند که آثار منفی ناشی از تغییرات اقلیمی
را به حداقل رسانده و بسیاری ا ز پیامدهای منفی را حل کنند؛ از این رو شناسایی عواملی که می تواند بر استفاده از این راهبرد مؤثر
باشد امری ضروری به نظر می رسد .محققان بسیاری بر این باورند که برای درك طبیعت ریسک ابتدا باید از تعریف آن آغاز کرد (
 .(Granger et al., 1999در واقع ،مدیریت ریسک ا نتخاب راه حل هایی است که آثار مالی ناشی از تغییرات آب و هوایی ،بازده،
قیمت ،سیاست های حکومتی ،بازارهای جهانی و دیگر عواملی که می توانند به طور گسترده در درآمد جاری کشاورز تأثیر بگذارند
کاهش میدهد ) .(Anderson, 1996در همین راستا رویکرد جدیدی که امروزه در زمینه مدیریت بالیای طبیعی و کاهش آسیب

پذیری در برابر آنها مطرح است ،استفاده از ظرفیت های مردم بومی هر منطقه در مقابله با این بالیاست ).)Yodmani, 2001, 15
جربیات بومی جوامع یا همان «دانش بومی» عبارت است از مجموعه تجربیات و آگاهی هایی که یک جامعه در برخورد با مشکالت
کسب می کند و در برخورد با خطرات و بالیا ،آنها را به کار می بندد .بنابراین تحقیق حاضر با هدف کاهش آسیب های بالیای
محیطی فعالیت زراعی در نواحی روستایی ،به بررسی راهکارهای بومی روستاییان منطقه مورد مطالعه در شهرستان رازوجرگالن
پرداخته تا بتواند به این اهداف دست یابیم:
 آشنایی با راهکارهای بومی مقابله با مخاطرات طبیعی فعالیتهای زراعی با تاکید بر (خشکسالی ،سیل و سرمازدگی)
 بررسی تاثیر دانش بومی در رابطه مقابله با مخاطرات طبیعی فعالیت های زراعی با تاکید بر (خشکسالی ،سیل و
سرمازدگی)
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روش پژوهش
برای ارزیابی برنامه ها ،الگوهای گوناگونی ارائه شده است که هرکدام براساس رویکردها و هدفهای ارزیابی دارای شیوه های
خاصی هستند .بیشتر روشهای ارزیابی که امروزه در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد ،به صورت غیرمشارکتی است .در این
روشها کارشناسان (بیرونیها) با بازدید کوتاهی از محل اجرای طرح و تکمیل پرسشنامه های از قبل
طراحی شده که در آن تحلیل های آماری و در نظر گرفتن حد وسط پاسخ ها ،ضابطه غالب هست ،به ارزیابی عملکرد می پردازند.
علیرغم همه مزایا ،این روش های ارزیابی به دلیل محدود کردن پاسخ ها از طریق طراحی سؤاالت و ایجاد میانگین و مخفی کردن
تنوعات و گوناگونیها ،دچار سوگیری می شوند .در این مقاله به منظور دوری از اشکاالت موجود در ارزیابی های غیر مشارکتی ،از
روش ارزیابی مشارکتی روستایی به عنوان روش تحقیق برای شناسایی راهکارهای بومی مدیریت بحران فعالیت زراعی استفاده شد،
روش ی که با هدف توانا سازی ساکنان محلی در بهبود و سامان بخشی به تجزیه و تحلیل های می پردازد .با توجه به شیو ٔە تحقیق
روش ارزیابی مشارکتی روستایی و ویژگی خاص این روش ،یعنی غیرقابل تعمیم بودن نتایج حاصل از اجرا ،در این تحقیق بر خالف
روش های متداول و مرسوم ،نمونه گیری صورت نگرفت؛ بلکه به طور انتخابی مصاحبه های نیمه ساختار یافته با افراد مطلع ،خبره
و باتجربه در زمینه دانش بومی در برابر مخاطرات طبیعی انجام شد ،که در مجموع می توان گفت در این باره با تعداد  21نفر مطلع
محلی در روستای مزارلق  ،پشنده و تنگه ترکمن ،مصاحبه صورت گرفته و اطالعات مورد نظر جمع آوری شد .که در ادامه در این
پژوهش ،برای بیان و توصیف رابطه و همبستگی میان متغیر مستقل(دانش بومی) و متغیر وابسته میزان خسارت ناشی از بحران
(سیل ،خشکسالی ،سرمازدگی) از روش تحقیق توصیفی-همبستگی استفاده شده است .و برای بررسی و آزمون از نرم افزار spss

استفاده شد .جامعه آماری زارعان روستاهای شهرستان رازوجرگالن بودند .برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی نظام
مند استفاده شده است( .)n=213که غالب پرسشنامه به صورت دو قسمت بوده است قسمت اول شامل مخاطرات محیطی و میزان
خسارت مخ اطرات محیطی بر فعالیت های زراعی ،قسمت دوم شامل راهکارهای بومی مقابله با بحران های محیطی شناسایی شده
است.

ارزیابی مشارکتی روستاییان)(PRA
ارزیابی مشارکتی شامل ارزیابی جمعی مشارکت کنندگان و بهره برداران در یک برنامه و یا پروژه است .فرایندی مردم محور
است زیرا به واسط ٔە آن بهره برداران از پروژه ،به تحلیل گران و کنشگران کلیدی فرایند ارزشیابی تبدیل می شوند .روش PRA

فرایند جمع آوری اطالعات دربار ٔە روستاست که به وسیله خود مردم و دخالت آنها تحلیل می گردد .این روش بر فعال کردن اطالع
رسانان تأکید دارد؛ اطالع رسانانی که تاکنون به حساب نمی آمدند و به جای تکمیل پرسشنامه ،از گروه های بررسی و مصاحبه ای
استفاده می شود (احمدوند و ویسی .)8:1983-12،این روش در نیمه ی دوم دهه ی ،1381به کار رفت .در این روش ،خود مردم
محلی بیشتر از بیگانگان به نقشه کشی ،مدل سازی ،ترسیم نمودار ،رتبه بندی ،تعیین امتیاز ،مشاهده،
مصاحبه ،تحلیل و برنامه ریزی دست می زنند (چمبرز .)211:1981،رهیافت ها و روش های مشارکتی با بهبود و اصالح در روشهای
جمع آوری داده ها شروع شده و به ارزیابی مشارکتی روستایی) ( PRAمعروف شده اند .در این روش فنونی ساده و همه فهم برای
گردآوری اطالعات وجود دارد و به فوریت می توان در پایان هر مرحله ثبت اطالعات ،به توصیف و تجزیه و تحلیل آن مبادرت ورزید.
در این فرایند روستاییان یا همان اطالع رسانان به عنوان «تحلیل گران مسائل» و محققان به عنوان «تسهیلگر» در نظر گرفته می
شوند و این روستاییان هستند که به ارایه نتایج می پردازند و در جمع آوری و تجزیه و تحلیل و ارایه نتایج دارای نقش اساسی
هستند (نادری مهدیی و ویسی.)65:1981،
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تعریف دانش بومی
صاحب نظران تعاریف متعددی را برای دانش بومی ارائه داده اند و هریک ،از زاویه ای خاصی به آن توجه کرده اند .در اغلب
این تعاریف ،عنوان هایی نظیر :نظام های دانش بومی ،دانش بومی فنی ،علم قومی ،بوم شناسی قومی ،علم محلی ،علم سنتی ،علم
مردمی و علم روستایی به چشم می خورند .از بین این عنوان ها ،اصطالح دانش بومی یا  IKیا  knowledge Indigenousبیشتر
از همه به کار گرفته شده است (بوزرجمهری .)19:1982،دانش بومی به عنوان فرایندی دینامیک ،فقط به اشکال مادی و فیزیکی
محیط محدود نیست ،بلکه محصولی مرکب از مردم ،زمان و مکان است که از تجربیات محلی مردم به دست آمده و با تغییرات
اجتماعی ،فناورانه و تغییر شرایط زیست محیطی متکامل تر می شود .این امر دانش بومی را قادر می سازد با دانش نوین ترکیب
شود (وزین .) 91:1986،از این رو می تواند برای حل مسائل محیطی و کاهش آسیب پذیری مردم در برابر بالیای طبیعی مؤثر باشد.
توجه به دانش بومی پذیرش اصل تنوع در توسعه و این اصل است که همه مردم در تنوع و غنای تمدن ها و فرهنگ ها شریک اند
و میراث مشترك بشری را می سازند .بدون شناخت دانش مردم بومی ،نقش و جایگاه آن و حفاظت دانش و حقوق مردم بومی
توسعه پایدار نمی تواند موفق شود .چرا که دانش بومی بیشترین سازگاری با اصول توسعه پایدار را دارد .امروزه در پست مدرنیسم
نیز به جا ی وحدت بر کثرت تاکید می شود .سمت گیری پست مدرنیسم به سوی کثرت ،که بر تفاوت ها و ناهماهنگی ها بسیار ارج
می نهد در راستای توجه به تنوع دانش های بومی در سراسر جهان است (ولش.)6:1979،

زمینه های توجه به دانش بومی
شاید یکی از دالیل اصلی بی توجهی به دانش بومی در کشورهای جهان سوم آن است که کشورهای استعمارگر دانش و
اطالعات مردم این کشورها را نادیده می گیرند و همواره از مردم کشورهای استعمار شده به عنوان افرادی خرافی و واپس گرا یاد
می کنند .در دهه های اخیر آزادی کشورها از قید نظام های استعماری کشاورزی و ترویجی ،لزوم توجه به این دانش توسط
سیاستمداران ،برنامه ریزان و دانشمندان این کشورها را افزایش داده است .در اواسط دهه  1381نیز نگرش جدیدی با نام «اولویت
بخشی به کشاورز» مطرح شد که تا حد زیادی زمینه ساز توجه به دانش بومی گردید .قبل از تبیین دقیق این نگرش ،تصور بر آن
بود ک ه توسعه نیازمند مدیریت افراد خارج از نظام روستا است ولی در دو دهه اخیر استفاده از دانش مردم ،در فرآیند توسعه به
صورت کاربردی مطرح شده و دانش آنان به عنوان پلی ایدئولوژیکی بین بخش های کشاورزی جدید و سنتی به کمک محققین و
برنامه ریزان توسعه آمده است .بنابراین توجه اخیر به نظام دانش بومی ،به دلیل بروز برخی مشکالت به شرح زیر است:






توسعه ای که در شش دهه ی گذشته تحقق یافته ،فشارهای بی سابقه ای بر منابع طبیعی وارد ساخته است
(تخریب منابع طبیعی)؛
طرح توسعه اغلب به نفع گروه ها و کشاورزان ثروتمند بوده است؛
برخی از بحران هایی که روستاهای جهان سوم با آن مواجه هستند ،اغلب منشأ بیرونی دارند و در اثر دخالت
نهاده هایی خارج از روستا به وجود آمده اند؛
برنامه ریزی های از باال به پایین در مدیریت منابع طبیعی محلی ،اغلب با شکست روبه رو شده اند
(بوزرجمهری.)1982،

به نظر نمی رسد که پای دار باشند و از این رو استفاده از سیستم های سنتی به دالیل زیر مورد توجه مجدد قرار گرفته و اجرای
آنها با موفقیت در نقاط مختلف ایران و جهان روبرو شده است:

 اجرای پروژه های نگهداری آب باعث حل مشکل کمبود آب ،توسعه بهداشت روستایی و تولید کشاورزی و توسعه
بهره برداری از مراتع شده است
 شیوه های سنتی استحصال و نگهداری آب باعث برانگیختن حس مشارکت مردم می شوند
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 از آن جا که این سیستم ها از فناوری های ارزان و مصالح محلی بهره می گیرند ،هزینه اجرایی کمی دارند
 بخش عمده برنامه ها مردم محورند و می توانند بخش بزرگی از جامعه را در منافع حاصله شریک کنند
 توزیع درآمد بر اساس ارکان محیط زیست و رعایت عدالت و تساوی است (چکشی و همکاران.)2:1931،

بالیای طبیعی
بالیای طبیعی رویدادهای طبیعی هستند که اثر مخربی بر جامعه می گذارند ،با چنان شدتی که وضعیتی فاجعه آمیز ایجاد
می شود و کار جامعه را مختل می کند .چنین وضعیتی اثراتی اقتصادی در پی دارد و حتی ممکن است به مرگ عده ای منجر شود
(کیت اسمیت .) 17:1982،بالیای طبیعی را بر حسب منبع ایجاد آنها می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

 ناشی از عوامل جوی مانند طوفان ،سرمای سخت و خشکسالی؛
 ناشی از تغییرات در سطح زمین ،مانند سیل ،بهمن و ریزش کوه؛
 ناشی از جابجایی الیه های زمین ،مانند زمین لرزه و فوران آتشفشان؛
 ناشی از عوامل غیر انسانی ،مانند آتش سوزی طبیعی ،ریزش بناها ،تصادفات و آلودگی های عمومی؛ که در اکثر
موارد از تبعات دیگر حوادث طبیعی به حساب می آیند (شیرزاد و همکاران.)64:1984،

معرفی محدوده و قلمرو پژوهش:
شهرستان راز و جرگالن :شهرستان راز و جرگالن از شهرستان های تازه تاسیس ( )32/12/28استان خراسان شمالی است.
موقعیت جغرافیایی شهرستان راز و جرگالن :طول 57:درجه و 17دقیقه عرض 97 :درجه و  56دقیقه قرار گرفته است .این شهرستان
از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب و شرق به شهرستان بجنورد و از غرب به مانه و سملقان محدود میشود و مرکز آن شهر
راز است .ارتفاع این شهرستان  1217متر از سطح دریاست که بلند ترین نقطه آن در بخش غالمان (روستای قره باطر) با ارتفاع
 1521متر و پست ترین ن قطه آن در بخش جرگالن (روستای آیرقایه باال) با ارتفاع  573متر از سطح دریاست .شهرستان راز و
جرگالن با مساحتی حدود  9811کیلومتر مربع ( %19/4مساحت استان) و دارای جمعیت بالغ بر  62111نفر ( %7/5جمعیت استان)
می باشد و بیش از  %31جمعیت در این شهرستان در روستاها ساکن هستند و تنها نقطه شهری راز می باشد .مرز مشترك با کشور
ترکمنستان  181کیلومتر ( %58مرز استان) است.

شکل ( ،)6نقشه منطقه مورد مطالعه شهرستان رازوجرگالن
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شکل ( ،)2نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان رازوجرگالن

بحث و نتایج
خشکسالی :با عنایت به سابقه دیرینه کشاورز ی و فعالیت های منابع طبیعی در این مرز و بوم ،بهره برداران و کشاورزان
براساس دانش بومی و اطالعات منطقه ای ،روش های متعددی را برای مقابله با خشکسالی و کم آبی استفاده نموده اند که در این
میان دانش بومی می تواند به عنوان ابزاری مهم در برنامه ریزی توسعه و مدیریت منابع آبی به کار گرفته شود (طهماسبی و
همکاران .)297:1985،قدمت روش های بومی مدیریت آب و خاك در دنیا ،از جمله ایران به 9تا  5هزار سال پیش می رسد و علی
رغم توسعه روش های نوین ،هنوز این روش ها در مناطق مختلف کارایی دارند (عرب و دهواری .)8:1931،کشاورزی در این منطقه
سابقه طوالنی دارد و به علت خشکسالی های متعدد و در طول سالیان متعدد زراعان راهکارهای زیادی را برای مقابله با این بحران
(مخاطره) استفاده می کنند .که این تجارب و یافته ها در حال حاضر می تواند در روستاها به کار و سالحی موثر در برابر خشکسالی
ها بشمار آید  .بنابراین پس از پژوهش ها و مصاحبه های میدانی راهکارهای بومی مقابله با خشکسالی را کشف کردیم.
عدم کاشت مزارع دیم :در سال های کم آبی مبادرت به کاهش کشت اراضی زراعی دیم می کنند .که باعث جلوگیری از
خسارت می شود و همچنین در زمان خشکسالی راندمان اراضی دیم به علت بارش کم بسیار پایین می آید بهتر آن است که اراضی
دیم کاشت نشوند.
کاهش سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی :به علت کم بود آب در زمان خشکسالی برای افزایش راندمان اراضی آبی
را کاهش می دهند که باعث استفاده کمتر و ذخیره بیشتر آب های زیر زمینی می شود.
استفاده از وریته های محتاج به آب کم :با کاشت ارقام مقاوم که احتیاج کمتری به آب دارند باعث بهتر شدن تولیدات و
کاهش مصرف آب می شود.
هیرم کاری :مزرعه را بعد از برداشت محصول مثالً گندم آبیاری می کنند ،بعد از گاو رو شدن مزرعه که معموالً مهرماه خواهد
بود ،اقدام به شخم می کنند و در نیمه دوم فصل پاییز و در طول فصل زمستان نزوالت جوی به نحو مطلوب در این زمین ذخیره
خواهد شد و در اوایل فصل بهار اقدام به کاشت هویج و نخود بهاره که محصول کم توقعی است در این مزرعه می نمایند و اگر
بارندگی مؤثری به میزان 21میلیمتر اتفاق بیفتد نیازی به آبیاری نیز نخواهد بود.
استفاده از محصول زود بازده :باعث بازده سریعتر محصول و نتیجه آن کاهش زمان کشت محصول است که زمان آبیاری
آن با بارندگی منطقه هماهنگ بوده است.
احداث استخر ذخیره آب یا تلخ آب :در سال های مواجه با پدیده خشکی و خشکسالی میزان آب این منابع کاهش می
یابد و اگر کشاورزان بخواهند به طور مداوم آب آنها را به مزارع و باغ ها هدایت نمایند ،مقدار قابل توجهی از آب در مسیر انتقال
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تبخیر شده و از بین می رود ،بنابراین احداث استخر ذخیره آب ضرورت پیدا می کند تا پس از پر شدن استخر ،آب آن برای آبیاری
مزارع و باغ ها مورد استفاده قرار گیرد.
بازسازی و مرمت مسیر انتقال آب به مزراع :با بازسازی مسیر انتقال آب باعث کمتر تبخیر شدن آب و نشست کمتر آب
در زمین می شود.
رعایت زمان آبیاری :با آبیاری در صبح ( 3-4صبح) و بعد از ظهر( )12-6باعث باال رفتن راندمان آبیاری مزراع می شود .که
اثر ان را می توان تبخیر دیرتر و آبیاری سریعتر راضی مشاهده کرد.
رعایت تقویم زراعی :با رعایت تقویم زراعی که در منطقه در سالیان دراز و متمادی توسط زارعان رعایت شده است هماهنگی
بیشتر و بهتری نسبت به وضعیت اقلیمی منطقه خواهد داشت و خسارت کمتری را زارع متحمل خواهد شد .در جدول ( ،)1به رتبه
بندی راهکارهای بومی پرداخته شده است که رعایت تقویم زراعی با میانگین  9566و انحراف معیار  1515در باالترین رتبه قرار گرفته
است که حاکی از این امر دارد که زارعان به تقویم زراعی اعتماد دارند .اما راهکارهایی که پایین ترین رتبه را کسب کرده اند کاهش
سطح زیر کشت اراضی زراعی دیم و استفاده از محصوالت زود بازده به ترتیب با میانگین  2594و  1598بوده است که علت آن را در
احتیاج مالی زارعان به کشت اراضی دیم هر چند به مقدار کم و پایین بودن استفاده از محصول زود بازده در احتیاج زارعان به گندم
و کاه آن برای دام بوده است.
جدول ( ،)6اولویت بندی راهکارهای مدیریت خشکسالی
انواع راهکارهای مدیریت خشکسالی

میانگین رتبه از 5

رتبه بندی فریدمن

انحراف معیار

رعایت تقویم زراعی

9566

6571

1515

احداث استخر ذخیره آب یا تلخ آب

9555

6545

1515

استفاده از وریته های محتاج به آب کم

9512

5577

1517

بازسازی و مرمت مسیر انتقال آب به مزراع

2582

5512

1512

هیرم کاری

2576

4532

1528

عدم کاشت مزارع دیم

2565

4552

1522

رعایت زمان آبیاری

2554

4546

1523

کاهش سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی

2594

4518

1513

استفاده از محصول زود بازده

1598

2571

1592

کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معناداری فریدمن

4285736

8

15111

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

جدول ( ،) 2به بررسی رابطه راهکارهای بومی مقابله با خشکسالی پرداخته شده است که جدول گویای همبستگی  33درصد
راهکارهای عدم کاشت مزارع دیم ،رعایت زمان آبیاری با میزان خسارت بوده است که این امر نشان از تاثیر باالی این دو راهکار در
کاهش خسارت ناشی از خشکسالی بوده است هر چند که میانگین رتبه یا همان میزان استفاده از آن کم بوده است و همین طور
رعایت زمان آبیاری نیز میانگین رتبه کمی را دارا بوده که ناشی از کمبود آب بوده است که کمبود آب و محدود بودن آب در
خشکسالی باعث می شود که زارع نتواند زمان بندی ابیاری را رعایت کند اما با تفاسیر رعایت زمان آبیاری تاثیر  33درصدی با
میزان خسارت را دارا بوده است .اما راهکارهای استفاده از وریته های محتاج به آب کم ،احداث استخر ذخیره آب یا تلخ آب و
بازسازی و مرمت مسیر انتقال آب به مزراع همبستگی  35درصدی با میزان خسارت ناشی از خشکسالی بوده است .اما نکته جدول
راهکارهای کاهش سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی ،هیرم کاری و استفاده از محصول زود بازده بوده اند که این راهکارها عدم
همبستگی را نشا ن می دهند که عدم همبستگی نتیجه استفاده از آب های زیر زمینی (چاه) برای آبیاری مزارع در راهکار کاهش
سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی بوده است یعنی این که زارعان به جای کاهش محصوالت دارای احتیاج به آب زیاذ رو استفاده
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بیشتر از آب های زیر زمینی آورده اند که این ام ر باعث عدم همبستگی این راهکار شده است .اما در دو راهکار دیگر هیرم کاری
و استفاده از محصول زود بازده به علت استفاده کمتر رو به فراموشی رفته و اثر کمتری را داشته اند.
جدول ( ،)2بررسی همبستگی راهکارهای مدیریت خشکسالی
میزان خسارت از خشکسالی

متغیر

نتیجه

مولفه ها

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

تایید

عدم کاشت مزارع دیم

.234

15111

**

کاهش سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی

-.124

15792

استفاده از وریته های محتاج به آب کم

-.176

15111

رد
ns

*

هیرم کاری

-.116

15132

ns

استفاده از محصول زود بازده

-.154

15491

ns

احداث استخر ذخیره آب یا تلخ آب

.145

15196

*

بازسازی و مرمت مسیر انتقال آب به مزراع

-.144

15196

*

رعایت زمان آبیاری

-.216

15112

**

رعایت تقویم زراعی

.145

15196

*

(**) سطح معناداری33درصد

(*) سطح معناداری 35درصد

( )NSعدم معناداری

سیل
کشور ما جزء مناطق خشک جهان به حساب می آید و بارندگی و بارش باران در آن کم است .از این رو هر از چندگاهی باران
هایی شدید می بارد که سرعت زیاد و نفوذ کم آب باران در خاك موجب جاری شدن سیل و وقوع حوادث در مناطق روستایی می
گردد .مردم منطقه با است فاده از سال ها تجربه به درك کاملی از میزان نزوالت جوی به اضافه توزیع زمانی آنها رسیده اند و با تکیه
بر این دانش ،سازه هایی بنا کرده اند که توانسته به خوبی سیل را مهار و از آن به رهبرداری کنند .برخی از مواردی که در منطقه
مورد مطالعه برای مقابله با سیل و سیالب مورد استفاده قرار می گیرد ،به شرح زیر است:
میزان استفاده از پشته های خاکی :پشته های خاکی سازه هایی با حداکثر ارتفاع 5متر و عرض 4متر میباشند که به
منظور آبگیری و کنترل سیالب و نفوذ آن به داخل زمین ،جهت تغذیه آبهای زیر زمینی ساخته می شوند .پشته های خاکی معموال
در ابتدای مسیر رود و یا مسیل ساخته می شوند .به همین دلیل دارای عرض کم هستند.
طرح پخش سیالب :در این تکنیک قسمتی از جریان مسیل از میسر اصلی خود خارج و بطرف اراضی مجاور که برای کشت
گیاهان زراعی مناسبند ،هدایت می شود .در این منطقه آب فقط در ناحیه ریشه گیاهان ذخیره و بعنوان مکمل بارندگی محسوب
می شود .جریان آب توسط یک دیواره خاکی به مکان دیگری خارج از مسیر مسیل انتقال می یابد.
بندهای خاکی :این بندها در طول رودخانه به منظور حفاظت زمین های اطراف رودخانه ایجاد می شوند .معموالً در ساخت
این بندها از مصالح محلی ا ستفاده می شود .ارتفاع این بندها معموالً بیش از 11متر نیست و در ساخت آن ها از خاك همگن
استفاده می کنند .خاك معمول ،رس است که قابلیت تحکیم دارد.
پهنه بندی اراضی سیل خیز :تعیین و مرز بندی اراضی سیل خیز باعث کاهش خسارت و آمادگی بیشتر نسبت به انجام
فعالیت ها و اقدام های الزم در جهت مقابله با سیل می شود.
درخت کاری در حاشیه اراضی :درخت ها در حاشیه اراضی کاشته شده تا مانع تخریب اراضی و محصوالت زراعی شده و
همچنین کاهش سرعت سیل می شوند.
در جدول ( ،)9ردبندی راهکارهای مقابله با سیل که توسط زارعان انجام می شود که در این رده بندی میزان استفاده از پشته های
خاکی با رتبه  2595باال ترین رتبه ،درخت کاری در حاشیه اراضی ،بندهای خاکی ،طرح پخش سیالب و پهنه بندی اراضی سیل

خیز به ترتیب با رتبه های  2524 ،2528 ،2543و  2518در رتبه های پایین تر قرار گرفته اند.
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جدول ( ،)9اولویت بندی راهکارهای مدیریت سیل
انواع راهکارهای مدیریت سیل

میانگین رتبه از 5

رتبه بندی فریدمن

انحراف معیار

میزان استفاده از پشته های خاکی

2595

9522

1532

درخت کاری در حاشیه اراضی

2543

9599

1517

بندهای خاکی

2528

9511

1

طرح پخش سیالب

2524

2563

2528

پهنه بندی اراضی سیل خیز

2518

2566

1585

کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معناداری فریدمن

615173

4

15111

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

جدول ( ،) 4رابطه و همبستگی راهکارهای مقابله با سیل میزان خسارت را نشان می دهد که بیانگر این است در که همه ی
راهکارهای بومی مقابله با سیل که توسط زارعان انجام شده رابطه مستقیم و  33درصد با کاهش خسارت محصوالت زراعی داشته
است .یعنی این که با افزایش میزان استفاده از راهکارها به تناسب آن نیز با کاهش خسارت ناشی از سیل مشاهده می کنیم با این
اوصاف به این نتیجه را به دنبال دارد که راهکارهای بومی مقابله با سیل تاثیر گذار بوده است.
جدول ( ،)4بررسی همبستگی راهکارهای مدیریت سیل
میزان خسارت از سیل

متغیر

نتیجه

مولفه ها

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

تایید

میزان استفاده از پشته های خاکی

.426

15111

**

طرح پخش سیالب

.267

15111

**

بندهای خاکی

.419

15111

**

پهنه بندی اراضی سیل خیز

.925

15111

**

درخت کاری در حاشیه اراضی

.968

15111

**

(*) سطح معناداری 35درصد

(**) سطح معناداری33درصد

رد

( )NSعدم معناداری

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

سرمازدگی
منطقه مورد مطالعه به علت قرارگیری در مرز با ترکمنستان و قرار گیری در مسیر جبهه ی سرد سیبری و کوهستانی بودن
منطقه ،باعث صدمه و خسارت به محصوالت زراعی کشاورزان این منطقه می شود .اما زراعان در طول سالیان راهکارهای مناسب
برای مقابله با سرمازدگی ابداع و استفاده کرده اند.
پیش بینی سرمازدگی :سرمازدگی هایی که زراعان این منطقه با دسته و پنجه نرم می کنند و بیشترین خسارت را متحمل
می شوند از جبهه ی سرد سیبری است می توان با پیش بینی و داشتن زمان وقوع آن نوع محصول ،زمان کشت و همین طور به
مقابله با آن پرداخت.
انتخاب نوع محصول مقاوم به سرما :با دانستن و واقف بودن بر سرمازدگی با کاشت محصوالت مقاوم به سرمازدگی باعث
کاهش خسارت به محصوالت زراعی می شود.
رعایت تقویم کشت :با گذشت سالیان دراز زارعان منطقه به تقویم زراعی را برنامه زراعت خود قرار داده اند که برای عبور
از ماه های سرد و گذر از سرما زدگی محصول در مرحله سبز شدن نباشد که این امر باعث کاهش خسارت به محصوالت زراعی
میشود.
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توجه به تغذیه گیاه(کود های شیمیایی) :نباتات به علت داشتن سیستم دفاعی ضعیف در مقابل شرایط اقلیمی متفاوت با
استفاده از کودهای شیمیایی میزان این خسارت را کاهش داد .یعنی با تغذیه بهتر گیاه ،مقاوم تر نسبت به سرما است.
توجه به عملیات خاک ورزی :محصوالت زراعی از جمله سیب زمینی ،گوجه ،خیار با خاك ورزی یعنی با قرار دادن ساقه
گیاه در خاك باعث کاهش سرمازدگی محصول می شود.
جدول ( ،) 5مشاهده می کنیم که پیش بینی سرما و رعایت تقویم بیشترین میانگین را از میان راهکارهای مقابله با سرمازدگی
دارا بودن که به ترتیب با  9597و  2563میانگین رتبه را دارا بودن .اما در پایین ترین رتبه از راهکارها انتخاب نوع محصول با میانگین
 2545قرار گرفته که ناشی از عدم تنوع محصولی زیاد و همین طور عدم توانایی مالی زراعان نشات می گیرد اما دیگر راهکار توجه
به تغذیه گیاه است که این راهکار نیز میانگین پایینی دارد میانگین آن  2543بوده است که این نیز به سطح درآمد زارع و نیزان
فعالیت جهاد کشاورزی بستگی و مربوط می شود .دیگر راهکارها استفاده از بذر مقاوم و توجه به عملیات خاك ورزی به ترتیب با
میانگین رتبه  2561و  2552را دارا بودند.
جدول ( ،)5اولویت بندی راهکارهای مدیریت سرمازدگی
انواع راهکارهای مدیریت سرمازدگی

میانگین رتبه از 5

رتبه بندی فریدمن

انحراف معیار

پیش بینی سرمازدگی

9597

4566

1512

رعایت تقویم کشت

2563

9554

1512

استفاده از بذرهای مقاوم به سرما

2561

9591

1536

توجه به عملیات خاك ورزی

2552

9517

1537

توجه به تغذیه گیاه(کود هاس شیمیایی)

2543

9511

1533

انتخاب نوع محصول مقاوم به سرما

2545

9521

1531

کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معناداری فریدمن

9565821

8

15111

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

جدول ( ،)6بیانگر میزا ن تاثیر راهکارها در میزان خسارت ناشی سرمازدگی بوده است .که در سه راهکار استفاده از بذر های
مقاوم به سرما ،رعایت تقویم کشت و توجه به تغذیه گیاه رابطه و همبستگی  33درصد بوده است که این امر را روشن می کند که
استفاده از راهکارهای مقابله با سرمازدگی محصوالت زرا عی باعث کاهش در میزان خسارت ناشی از سرمازدگی می کند .و البته
همبستگی  35درصدی در پیش بینی سرما میزان خسارت نیز بوده است .اما راهکاری که عدم همبستگی را نشان می دهد عملیات
خاك ورزی است که علت آن عدم کارایی این روش در همه ی نباتات زراعی بوده است.
جدول ( ،)1بررسی همبستگی راهکارهای مدیریت سرمازدگی
میزان خسارت از سرمازدگی

متغیر
مولفه ها

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

تایید

پیش بینی سرمازدگی

.149

15198

*

استفاده از بذرهای مقاوم به سرما

.968

15111

**

رعایت تقویم کشت

.926

15111

**

توجه به تغذیه گیاه(کود هاس شیمیایی)

.256

15111

**

توجه به عملیات خاك ورزی
(**) سطح معناداری33درصد

رد

15331
-.111
ns
( )NSعدم معناداری
(*) سطح معناداری 35درصد

منبع :یافتههای پژوهش6931 ،
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نتیجه گیری


کشاورزان به منابع طبیعی وابسته اند و همین طور تحت تاثیر مستقیم اثرات این منابع نیز قرار داند که این اثرات را می
توان با نوع استفاده از منابع مدیریت کرد .اما در رابطه با نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش بومی منطقه که در سالیان
طوالنی شکل گرفته تاثیر به سزا در چگونگی استفاده پایدار از منابع آب و خاك داشته است.که روش ها و راهکارها توانسته
آنها را در مدیریت مخاطرات توانا سازد.



نتیج تحقیق بیانگر این است که دانش بومی در کاهش آسیب های محیطی مؤثر است و به عنوان منبعی علمی و گرانبها در
زمین ٔە حفاظت و مدیریت مخاطرات طبیعی در حال افزایش است و میتواند فرایندهای پیشگیری یا کاهش ،آمادگی ،واکنش
و بازسازی را بهبود بخشد.



می توان راهکارهای بومی یا همان دانش بومی را که دارای ویژگی هایی نظیر کم هزینه بودن ،اجرای نسبتاً ساده اما کارا،
استفاده از مصالح بومی در دسترس و سازگاری با محیط زیست بوده با طر ح های مدیریت این مخاطرات بهره برد .از این رو
مهم است تا نظام های دانش بومی با دانش علمی یکپارچه شود؛ و سرانجام ضرورت دارد که دانش بومی در نقاط مختلف و
در زمینه های خاص جمع آوری و کارآیی آن سنجیده شود و در قالب الگویی عملی برای مدیریت بحران روستایی مدنظر
قرار گیرد.
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تدوین استراتژی توسعه سرمایه انسانی
مطالعه موردی دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان
اکرم روزدار
کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،مدرس دانشگاه آزاد واحد بهبهان
Akram.roozdar@yahoo.com

چکیده
ت دوین استراتژی،عبارت است از شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان،تعیین هدف های بلندمدت ،در نظر
گرفتن استراتژیهای گوناگون و انتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت سازمان؛از این رو با توجه به اینکه
سرمایه انسانی ،منبع استراتژیک برای سازمانها محسوب می شود ،جزء مهم و الینفک مباحث برنامه ریزی
استراتژیک است؛بدین منظور در پژوهشی بنیادی و توصیفی ،پژوهشگر به بررسی عوامل کلیدی در توسعه سرمایه
انسانی پرداخته است؛ که تدوین راهبردهای توسعة سرمایه انسانی بامحوریت تحلیل محیط عمومی و عملیاتی و
نقاط قوت وضعف سازمان از منظر توسعه سرمایه انسانی در دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان هدف اصلی
پژوهش بوده است؛ جامعه آماری پژوهش همه کارمندان شاغل در بخش بهداشت و درمان شهرستان بهبهان می
باشند؛ که اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد ومحقق ساخته از یک نمونه  231نفری از
کارمندان جمع آوری شده است؛ بطوریکه ابتدا با استفاده از نرم افزارSPSSو روش تحلیل عاملی ،متغیرهای
پژوهش از پرسشنامه استخراج شدند؛ پس از استخراج متغیرها و تایید نرمال بودن آنها ،از روش ANOVAبرای
بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است و در نهایت از آزمونهایی جهت تایید مدلها و تعممیم نتایج به
جامعه آماری استفاده شده است؛ یافته های پژوهش چهار عامل را شناسایی کرده است که نتایج حاصل از تخمین
رگرسیون وجود ارتباط مثبت و معناداری را در سطح 35درصد آماری تایید می کند.
واژگان کلیدی :استراتژی توسعه سرمایه انسانی ،تدوین استراتژی ،مدیریت منابع انسانی.

 -6مقدمه
کارکنان در هر سازمانی به عنوان مهم ترین عامل استراتژیک با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع
اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمان است ،پس یکی از عمده ترین برنامه ریزیهای سازمانی ،برنامه
ریزی منابع انسانی است؛ مدیریت منابع انسانی ،به انسان به عنوان یک عامل حیاتی و ممتاز برای بقاء ،رشد و برتری سازمانی توجه
می نماید؛ منظور از مدیریت استراتژیک منابع انسانی  ،بکارگیری فنون و روشهایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در
برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند(افجهء،سید ع،.اسماعیل
زاده،م.)8:1988 .
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کسب مزیت رقابتی ،یا همان استراتژی یعنی چگونگی استقرار یک سازمان یا کسب و کار در بازار به منظور کسب برتری
نسبت به رقبا ،که این مهم با محدودیت منابع معنا می یابد ،در حقیقت رقابت و محدودیت منابع زیر بنای فلسفه وجودی استراتژی
را تشکیل می دهند؛ ماهیت استراتژی از تشخیص فرصت های بهینه و تمرکز منابع در راستای تحقق منافع نهفته در آنها نشأت می
گیرد(طالقانی5م ،.هاجر پوران،م.)10:1939،.موثرترین راه دستیابی به استراتژی (مزیت رقابتی) ،در شرایط فعلی کارآمدتر کردن
کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود
منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید از طریق متعدد به توسعه کارکنان پرداخته شود و این
مهم جزء با اعمال مدیریت استرتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی میسر نخواهد بود.
تدوین استراتژی،بعنوان یکی از وظایفی که بر عهده مدیریت استراتژیک می باشد ،عبارت است از تعیین مأموریت شرکت،
شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وجود می آورند ،شناسایی نقاط قوت وضعف
داخلی سازمان ،تعیین هدف های بلند مدت ،در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه
فعالیت سازمان(اعرابی،سید محمد،.شیر خانی،فریبا.)93:)1988(،.
در این پژوهش سوال اصلی این است که آیا بین تدوین استراتژیک توسعه سرمایه انسانی ومدیریت منابع انسانی در دانشکده
علوم پزشکی شهرستان بهبهان رابطه معناداری وجود دارد.
هدف اصلی این پژوهش تدوین استراتژی توسعه سرمایه انسانی در دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان می باشد؛ بطوریکه
بتوان در نهایت شایسته ترین نیروی انسانی برای آن سازمان با رویکرد استراتژیک تامین گردد؛ که برای دستیابی به آن ،اهداف
جزئی زیر نیز دنبال شده است.
الف  .تدوین چشم انداز منابع انسانی.
ب .تحلیل محیط عمومی.
ج  .تحلیل محیط عملیاتی (تحلیل ارباب رجوع،تامین کنندگان،رقبا،خدمات جایگزین،دولت) ازمنظر توسعه منابع انسانی.
د .تحلیل (نقاط قوت وضعف) ازمنظر توسعه منابع انسانی.
ه .تجزیه وتحلیل استراتژیک منابع انسانی (قوت ها و ضعف ها وفرصت ها و تهدیدهای پیش روی توسعه منابع انسانی).
و .تدوین استراتژی ها،طرح ها و برنامه ها و پروژه های توسعه منابع انسانی (براساس تحلیل های فوق).
در راستای اهداف و مساله اصلی،این پژوهش محقق  4فرضیه کلی زیر مطرح را مطرح کرده است.
فرضیه اول :میان تدوین چشم انداز مشترك ومدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ارتباط وجود
دارد.
فرضیه دوم :میان تحلیل محیط عمومی و مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ارتباط وجود دارد.
فرضیه سوم :میان تحلیل محیط عملیاتی و مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ارتباط وجود
دارد.
فرضیه چهارم :میان تحلیل سیمای دانشکده و مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ارتباط وجود
دارد.
پس محقق مساله تدوین استراتژی توسعه سرمایه انسانی را به صورت مطالعه موردی در سازمانی دولتی و از منظر کلیه
کارکنان آن سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد،سازمان دولتی مورد نظر،دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان می باشد؛
و محقق از دی ماه1934طرح تفکر خود را عمال آغاز نموده و داده های پژوهش نیز مربوط به تیرماه 1935می باشد؛ و گزارش
تحلیلی در یک دوره چهار ماهه از تیرماه تا مهرماه سال 1935انجام و تدوین شده است.
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 -2پیشینه پژوهش
 -6-2پیشینه نظری
معنای واژه لغوی استراتژی:واژه استراتژی()Sterategyاز ریشه یونانی()strategemaبه معنای فرمانده ارتش ،مرکب از
()stratosبه معنی ارتش و()agoبه معنای رهبر گرفته شده است؛ مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن ،هدایت ،تطبیق وهماهنگ
سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد؛ در متون مدیریتی معنای آن با برنامه ریزی بلندمدت
جایگزین شده و به الگویی خاص از تصمیم ها و فعالیت ها برای رسیدن به اهداف استفاده شده است.
حال اگر بخواهیم تعریفی از استراتژی داشته باشیم باید بگوییم که تعاریف مختلفی در این زمینه بیان شده است:
 چندلر:13621،استراتژی عبارت است از تعیین اهداف و آرمانهای بلندمدت و اساسی برای یک شرکت و پذیرش مجموعهایاز اقدامات و تخصیص منابع الزم برای حصول به این اهداف و آرمانها.
چایلد :13722،مجموعه ای از انتخابهای بنیادی یا حساس است درباره نتایج یک فعالیت و ابزار انجام آن فعالیت.مفهوم استراتژی :مفهوم استراتژی بر سه مفهوم دیگر استوار است؛ مزیت رقابتی ،قابلیت های متمایز ،وهماهنگی استراتژیک.
شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی ،بازارهایی را برای فعالیت برمیگزینند که بتوانند در آنها بهتر عمل کنند و با بهبود مستمر
موقعیتشان ،در واقع خود را به هدف متحرکی برای رقبایشان بدل می سازند؛ یعنی مزیت رقابتی نصیب شرکتهایی می شود که
برای مشتریانشان ارزش قائل شوند(.)Porter, M. E. (1985):55
قابلیت های متمایز ،نشان دهنده آن هستند که سازمان در انجام چه کاری تخصص دارد یا بی نظیر است اگر شرکت ،از قا
بلیت های متمایزش آگاهی داشته باشد ،می تواند تمرکز را بر بهره برداری از آنها و توسعه آنها ،قرار دهد؛ می توان ادعا کرد که
متمایزترین قایلیت ها شامل دانش ،مهارت ،تخصص و تعهد کارکنان سازمان است؛ این مفهوم ،اساس مدیریت استراتژیک منابع
انسانی را شکل می دهد(اعرابی 5س .م 5.خدادای 5ع.)23:)1931( .
مفهوم هماهنگی استراتژیک ،به معنی به حداکثر رساندن میزان تناسب و تطابق میان مزیت رقابتی هر شرکت با منابع و
قابلیت هایش و همچنین فرصت های موجود در محیط بیرونی است(.)Hofer,C.W.;Schendel,D(1978):21
تمامی سازمان ها به منظور همسویی با تغییرات بایستی با نگاه به آینده ،دست به تدوین چشم انداز بزنند؛ چشم انداز ،تصویر
سازمان در دوره ی زمانی11تا21ساله آینده است و استراتژی ،راه دست یابی به چشم انداز کسب و کار است( H.
).)344:Mintzberg(1978
هر سازمان با توجه به شرایط خاص ،موقعیتها و منابع باید معقول ترین راهبردها و استراتژی ها را در پیش بگیرد ،تا بتواند
در محیط پیچیده و متالطم عصر کنونی به موفقیت دست یابد؛ هدف اصلی از تدوین چشم انداز این است که بقاء رشد و سودآوری
سازمان در آینده تضمین گردد.
مدیریت استراتژیک :مجموعه ای از تصمیمها و اعمال است که منجر به طراحی و اجرای استراتژیهایی میشود که برای
حصول به اهداف یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرند( Pearce, J. A., Freeman, E. B., & Robinson, R. B.
.)661:(1987).
هانگر و ویلن( 9)2111مدیریت استراتژیک را این گونه مطرح می نمایند که :یک سری تصمیمات و فعالیت های مدیریتی
که عملکرد بلندمدت همکاری را در پی دارد.
فرآیند مدیریت استراتژیک :یک فرآیندی مستمر ،چرخهای و پویا است ،شالوده این فرآیند را میتوان تدوین ،اجرا وکنترل
استراتژی عنوان نمود؛ هدف از مطرح نمودن وظایف مدیریت استراتژیک تحت عنوان یک فرآیند ،فرموله کردن این فرآیند و ارائه
1

). Chandler,Alfred D (1962
(.Child, J.)2791
)3 . David Hunger. J., Wheelen,Thomas L.(2001
2
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روش به مدیران سازمانها برای کامل کردن چرخه مدیریت استراتژیک است؛ برای ایجاد یک فرآیند استراتژیک کارآمد سازمانی،
میبایست در سازمان کمیتهای تشکیل شود تا بتواند محیط درون سازمانی و نقاط قوت و ضعف مؤسسه و همچنین فرصتها و
تهدیدهای مربوط به محیط بیرونی سازمان را مورد مطالعه قرار دهد و بر اساس این مطالعه مناسبترین استراتژی انتخاب
شود(ابطحی5س.ح،.عرب،م.)10:1986،
مدیریت استراتژیک شامل پنج گام متوالی و مستمراست:1
تجزیه و تحلیل محیطی ،2پایهگذاری جهتگیری سازمانی ،9تعیین و تدوین استراتژی ،4اجرای استراتژی ، 5کنترل و ارزیابی
استراتژی.6
هدف از تجزیه و تحلیل محیطی ،بررسی و شناخت عواملی است که به نوعی بر فعالیت و عملکرد سازمان تأثیر میگذارند؛ در
تجزیه و تحلیل محیطی ،محیط سازمان در سه سطح متفاوت دستهبندی میشود :محیط عمومی(7عوامل اجتماعی،
اقتصادی،سیاسی،عوامل قانونی و تکنولوژیک) محیط عملیاتی (8سطحی از محیط بیرونی سازمان که تأثیرات آنی و شدیدی بر
عملیات و سودآوری مؤسسه دارد،مانند مشتریان ،رقبا و عوامل رقابتی) و محیط درونی(3عوامل و مؤلفههای داخل سازمان)را در
برمیگیرد؛ مدیران با بهرهگیری از نتایج تجزیه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهتگیریهای سازمانی مینمایند؛ ماموریت
سازمانی ،11چشمانداز سازمانی11و هدف سازمانی 12شاخصهای عمده جهتگیری سازمان محسوب میشوند.

تبیین چشمانداز سازمان به عنوان موضوع مورد بحث در جهتگیری سازمانی،جایگاه و موقعیت آتی مؤسسه را مشخص
مینماید؛ بطوریکه چشمانداز ،به مثابه تصویر روشن سازمان در آیندهای تعریف شده است(ابطحی،س.ح،.عرب،م.)11:1986 .
تعیین استراتژی عبارت است از فرآیند تعیین زمینههای عملکرد مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی در راستای مأموریت
مؤسسه.
مرحله اجرایی شدن استراتژیهای تدوین شده که داشتن برنامه اجرایی به منظور اجرای درست و منظم استراتژی ضروری
است.
آخرین گام مدیریت استراتژیک ،شامل نظارت و ارزیابی فرآیند مدیریت استراتژیک می باشد که نقش تضمین عملکرد مناسب
این فرآیند را برعهده دارد.
استراتژی منابع انسانی :عبارت است از ایجاد یک دستور کار برای واحد منابع انسانی؛ به عبارتی هدف و کانون توجه را
برای این واحد خلق می کند و ارزش قابل ارائه توسط واحد منابع انسانی را مشخص مینماید؛ استراتژی منابعانسانی همچون
استراتژیهای سازمان دارای چشمانداز (دلیل وجودی واحد منابع انسانی)  ،ماموریت (آنچه واحد منابع انسانی برای ایجاد ارزش
افزوده در سازمان انجام میدهد) و ارزشها ،اهداف ،اقدامات و مقیاسهایی جهت سنجش میزان تحقق برنامههایش است.
مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی :مدیریت استراتژیک منابع انسانی چهار معنی دارد:
 11استفاده از برنامه ریزی.
 12نگرشی ثابت به طراحی و مدیریت سیستم های پرسنلی.
.2پژوهشگر این عوامل را در پرسشنامه تحقیق حاضربه صور ت سوال جای داده تا در نهایت بتواند عوامل اصلی را که مورد نیاز ادعای او در فرضیات تحقیق
هستند را استخراج کند.
2.Environmetal Analysis
3.Establish Organizational Direction
4. Strategy Formulation
5.Strategy
6. Strategy Evaluate & Control
7 . Public Environment
8.Operating Environment
9. Internal Environment
10. Organizational Mission
11.Organizational Vision
12.Organizational Objectives
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 19هماهنگ و همخوان کردن سیاست ها و فعالیت های مدیریت منابع انسانی با استراتژی شفاف و روشن شرکت.
 14به کارکنان سازمان به دیدة یک“ منبع استراتژیک ”برای حصول به“ مزیت رقابتی ”نگریستن.
وجه تمایز اصلی میان مفاهیم سنتی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،از دیدگاه گست( 1)1383نیز
میزان یکپارچگی مدیریت منابع انسانی با فرایندهای تصمیمگیری استراتژیک سازمان به منظور مقابله با تغییرات محیطی است؛
بیر( 2)1337بر این باور است که محیط رقابتی ،جهانی شدن و تغییرات مداوم بازار و فناوری ،دالیل اصلی دگرگونی مفاهیم مدیریت
منابع انسانی و تبدیل آن به مدیریت استراتژیک منابع انسانی است .مفاهیم سنتی مدیریت منابع انسانی تنها بر مهارتهای فیزیکی،
آموزشهای خاص ،تخصصهای ویژه و کارایی فردی کارکنان تاکید میکرد و به جای آنکه به افراد توجه کند ،به کارهایی که توسط
افراد انجام میشد ،تمرکز میکرد؛ در حالیکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،عالوه بر توجه به موارد یاد شده ،به تمام بخشها،
اثربخشی کلی و یکپارچگی فعالیتهای مختلف سازمان ،تاکید میورزد(آرمسترانگ،م.)38:)1984(.
هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی:
هدف اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته است که
سازمان از کارکنان ماهر ،متعهد و باانگیزه برای تالش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است.
ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرتالطم است ،تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای
فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین
شود(آرمسترانگ،م.)86:)1981(.
تدوین استراتژی :تدوین استراتژی شرکت را می توان به عنوان فرایند ایجاد سمت و سو یا راستای حرکت تعریف کرد،لیکن
اغلب آن را به عنوان امری منطقی و اقدامی گام به گام توصیف کرده اند که نتیجه اش،راهنمایی مشخص و دقیق برای رسیدن به
اهداف بلندمدت سازمان به شمار می آید ؛مقصود از تدوین استراتژی،در واقع تهیه چارچوبی تحلیلی برای فرایند تصمیم گیری
استراتژیک و مرجعی برای نظارت بر نحوه اجرای استراتژی است(ابطحی،س.ح،.موسوی ،س.م.)5:)1988(،.

 -2-2پیشینه تجربی
 -6-2-2مطالعات داخلی
حقیقی و همکاران« .)1988(،بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران» در این مطالعه
ارتباط هشت عامل عمده با موفقیت برنامه ریزی استراتزیک در شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت تاثیر
پنج عامل مشارکت مدیران ارشد در فرایند برنامه ریزی استراتژیک ،آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک،
مش ارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک مدیریت تغییر در فرایند برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درست محیطی
در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران مورد تایید قرار گرفته است.
صیادی وهمکاران«.)1988(،رویکرد نظری استراتژی منابع انسانی» آنها در این مطالعه به صورت نظری به منابع انسانی به
عنوان یک سرمایه سازمانی توجه کرده اند ،که بنا به تفکرشان باید آن راحفظ نمود و از آن به نحو بهینه جهت ایجاد ارزش افزوده،
بهرهبرداری کرد؛تشریح رویکردهای استراتژیک و غیراستراتژیک منابع انسانی ،موضوعی است که به آن پرداخته اند.
اعرابی و همکاران« .)1983(،سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ» نتایج این مطالعه نشان داده استکه
هر شرکت یا سازمان باید به تناسب نوع تدوین و اجرای استراتژیک خود ،یکی از استراتژی های کنترل استراتژیک استفاده نماید.
ابطحی و همکاران«.)1983(،تدوین استراتژی منابع انسانی(مطالعه موردی)» نتایج این مطالعه نشان داده استکه ،سازمان
مورد مطالعه ،در فرایند ورودی منابع انسانی از نظر عوامل داخلی و خارجی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و باالتر از حد متوسط
)1 .Gast(1989
)2 . Bear(1997
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است،در فرایندهای خروجی و نگهداری منابع انسانی ،سازمان از نظر عوامل خارجی وضع مناسبی ندارد و پایین تر از حد متوسط
است.
حسینی و همکاران« .)1931(،عوامل موثر در تدوین استراتژی شرکت های هواپیمایی کم هزینه» نتایج این مطالعه نشان داده
است که پنج عامل ضروریات استراتژی -تحلیل موقعیت ،تحلیل بازار و مدل تجارت و عوامل کلیدی موفقیت به عنوان عوامل الزم
و بسترساز برای تدوین استراتژی مناسب شناخته شده است.

 -2-2-2مطالعات خارجی
پورتر«.)1336(،تاثیر استراتژی در کسب مزیت رقابتی» نتایج این مطالعه نشان داد که موفقیت یک سازمان در گرو توانایی
آن در تعریف یک استراتژی اثربخ ش برای کسب مزیت پایدار رقابتی جهت خلق ارزش برای مشتری است و اینکه شرکتها باید یاد
بگیرند شرایطی را خلق کنند که کارایی وخالقیت سازمان را برای بهره بردن از مزیتهای رقابتی موجود خود افزایش دهند.
اولریش(«.)1338نقش استراتژیک کارکرد منابع انسانی» نتایج این مطالعه نشان داد که با مدیران ارشد در امر اجرای استراتژی
همکاری و مشارکت کند و به این ترتیب به بهبود فرایند برنامه ریزی از اطاق کنفرانس گرفته تا بازار کمک کند.
بودوار و همکاران«.)2112(،تحقیق تطبیقی در زمینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی» نتایج این مطالعه نشان داد که در
سطح کالن ،تفکر مدیریت در حوزه مدیریت منابع انسانی به خصوص در مورد مسائلی از قبیل انسجام،یکپارچگی و توسعه همگرا
است ولی در سطح خرد میان تفکر و عملکرد مدیریت در حوزه مدیریت منابع انسانی واگرایی فاحشی وجود دارد و شاید دلیل این
امر وجود تفاوت در محیط کار باشد.
گرهارت وهمکاران«.)2115(،رابطه بین فرهنگ و منابع انسانی» نتایج این مطالعه نشان داد که عدم انسجام و هماهنگی بین
فرهنگ و عملکرد مدیریت به کاهش اثر بخشی در سازمان منجر می شود.

 -9مدل مفهومی
تدوین چشم انداز مشترک

مدیریت منابع انسانی

تدوین استراتژی توسعه سرمایه
انسانی

تحلیل محیط عمومی
تحلیل محیط عملیاتی
تحلیل سیمای سازمان

شکل()6مدل مفهومی منطبق بر مدل پژوهش

 -4روش شناسی پژوهش
 -6-4روش های تحلیل آماری
در این پژوهش داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،دربخش آمار
توصیفی شاخص های مرکزی و پراکندگی به ترتیب مانند میانگین،میانه؛ انحراف معیار،انحراف استاندارد و  ....در توصیف متغیرها
استفاده شده است؛ سپس آزمون کلوموگرف  -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش را به لحاظ نرمال یا غیر نرمال بودن مشخص کرده است.
در بخش آمار استنباطی ،داده های اولیه بعد از استخراج از پرسشنامه وارد نرم افزار SPSSشده است ،تا با انجام آزمون تحلیل
عاملی ،عاملهای موردنیاز درهر 4فرضیه پژوهش بدست آیند؛ سپس برای تجزیه وتحلیل اطالعات ابتدا آزمون همبستگی شامل
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ضریب همبستگی1و سپس رگرسیون خطی 2استفاده شده است ؛ همچنین برای تایید درستی تحقیق از آزمونهای تبین و تشخیص
استفاده شده است.
بر اساس مساله اصلی پژوهش ،در این تحقیق رابطه استراتژی ها و خط مشی های توسعه سرمایه انسانی 9دانشکده علوم
پزشکی شهرستان بهبهان با مدیریت منابع انسانی آن سازمان مورد بررسی قرار می گیرد؛ که ابتدا تدوین استراتژی توسعه سرمایه
انسانی ،در چهار بعد تدوین چشم انداز مشترك ،تحلیل محیط عمومی ،تحلیل محیط عملیاتی و تحلیل سیمای امور سازمانی مورد
ارزیابی قرار می گیرد؛ سپس ارتباط این چهار متغیر را با مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می دهیم؛ که در این بین،عوامل
تدوین چشم انداز مشترك،تحلیل محیط عمومی،تحلیل محیط عملیاتی و تحلیل سیمای امور سازمانی به عنوان متغیر مستقل و
مدیریت منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده در پژوهش می باشند.
لذا پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی ،توسعهای و بر حسب چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی -همبستگی و به روش
میدانی انجام شده است.
برای بررسی ادعای محقق در 4فرضیه پژوهش ،اقدام به انتشار پرسشنامه شده است که اطالعات آن از کتب 4مربوط در زمینه
تدوین استراتژی و توسعه منابع انسانی مربوط به جامعه مورد پژوهش جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر،کلیه کارکنان ،مدیرانوکارشناسان دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان می باشد،که حدودا
 1211نفر می باشند.یعنی(.)N=1200
به دلیل اینکه (سواالت) چند ارزشی وجامعه مورد پژوهش محدود می باشد ،از فرمول کوکران برای انتخاب حداقل نمونه
آماری الزم در پژوهش حاضر استفاده شده است که:
() 1

)𝑃 𝑁. 𝑍𝛼2⁄ . 𝑃(1 −
2

)𝑃 ∗ 𝑃(1 −

𝑍𝛼2⁄
2

− 1) +

𝑁( 𝜀 2

=𝑛

در رابطه(:N ،)1حجم جامعه :n ،حجم نمونه :P ،نسبت موفقیت و  qنسبت عدم موفقیت که مقدار هر یک از آنها P=q=0/5

در نظر گرفته شده است؛ :Zمتغیر استاندارد توزیع نرمال در سطح 35درصد  𝒁∝⁄𝟐 = Z0/025=1/96؛  : eدقت برآوردe=0/1که بر
اساس نظر محقق و تحقیق های قبل در نظر گرفته می شود؛ بنابراین حداقل تعداد نمونه طبق فرمول باال برابر خواهد بود با:

()2

1200 × (1/96)2 . 0/5 × 0/5
1152/48
=
(0/1)2 (1199) + (1/96)2 . 0/5 × 0/5 12/9504
= 88/99

=𝑛

که محقق برای تعممیم بهتر نمونه به جامعه از  n=291نمونه در تحقیق حاضر استفاده کرده است.
مقیاس پرسشنامه :در تحقیق حاضر از مقیاس لیکرت برای پاسخهای پرسشنامه استفاده شده است که در جدول( )1نحوه
ارزش گذاری سواالت نشان داده شده است:

)1.Correlation Coefficient(Pearson correlation Cofficient
)2.Linear Regression(ANOVA

.9چهار عامل نامبره شده در 4فرضیه تحقیق که از پرسشنامه استخراج می شوند؛ و جزءعوامل تشکیل دهنده تدوین استراتژی توسعه سرمایه
انسانی می باشند.
. .4مقیمی و رمضان،)1931(،
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جدول  :6میزان ارزش سؤاالت پرسشنامه تدوین استراتژی سرمایه انسانی
گزینه

بسیار کم

کم

تا حدودی

زیاد

بسیار زیاد

ارزش

5

4

9

2

1

محتوای پرسشنامه :پرسشنامه شامل پنج بخش از قابلیتهای سازمانی به شرح زیر است که به تفکیک مطرح شده است.
ردیف

مؤلفه ها

سؤاالت

1

تدوین چشم انداز مشترك

 7سوال

2

تحلیل محیط عمومی دانشکده

 7سوال

9

تحلیل محیط عملیاتی دانشکده

 4سوال

4

تحلیل سیمای دانشکده(نقاط قوت و ضعف)

 19سوال

5

تجزیه و تحلیل استراتژیک منابع انسانی(قوت ها،ضعف ها و تهدید ها)

22سوال

در مجموعه پرسشنامه شامل  59سوال می باشد.

روایی و پایایی ابزار اندازهگیری(پرسشنامه):
روایی پرسشنامه :در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه برای انجام این آزمون از روش تحلیل عاملی استفاده
می شود که در این بین ،عوامل اصلی تحقیق از پرسشنامه نیز استخراج می شوند.

به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیر ها ) (Factorsتحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیر های اساسی یا عاملهای
مشاهده شده دارد.

عامل،متغیرجدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیر های مشاهده شده به صورت رابطه ()9برآورد می شود.
() 9

𝒑

𝒑𝑿𝒑𝒋𝑾𝑭𝒋 = ∑ 𝒘𝒋𝒊 𝒙𝒊 = 𝒘𝒋𝟏 𝑿𝟏 + 𝒘𝒋𝟐𝑿𝟐 + … … . +
𝟏=𝒊

در رابطه (: 𝑭𝐣 )9عامل جدید : 𝒙𝒊 ،متغیر iام  : 𝒘𝒋𝒊 ،ضریب نمره عاملی متغیر iام واز نظر عامل jام
در انجام تحلیل عاملی ،برای اطمینان ازکافی بودن تعداد داده ها از شاخص و آزمون  KMOو بارتلت استفاده می شود.

شاخص  :6KMOاگر مقدار این شاخص نزدیک به1باشد ،داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند در غیر این
صور ت نتایج تحلیل عاملی مناسب نیست؛ این شاخص از رابطه ( )4زیر محاسبه می شود.
𝒋𝒊𝟐𝒓 ∑ ∑

() 4

𝒋𝒊𝟐𝜶 ∑ ∑

+

𝒋𝒊𝟐𝒓 ∑ ∑

= 𝑶𝑴𝑲

که دررابطه( :𝒓𝒊𝒋 :)4ضریب همبستگی بین متغیرهای iو jو 𝒋𝒊𝜶 :ضریب همبستگی جزئی بین آن ها
آزمون بارتلت :2اگرSigآزمون بارتلت کوچکتر از5درصد باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی)مناسب
است.
جدول()2خروجی آزمون بارتلت را نشان می دهد که این آزمون دارای دو نتیجه می باشد.

). kaiser-Meyer-Olkin Measure(Kmo
. Burtletts Test
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جدول : 2آزمون  KMOو آزمون بارتلت برای هردومرحله برای تشخیص کافی بودن متغیر های موجود در پژوهش
مرحله دوم
1/777
𝑋 = 7667 df=1275
2

0/000

مرحله اول
df=1326

1/776
2
𝑋 = 7776

0/000
منبع:محاسبات تحقیق

شاخص
KMO
2

آماره 𝑋
sig

بارتلت

بر اساس جدول ( )2شاخص kmoبرای مرحله اول برابر 0/776است که نشاندهنده این است که تعداد نمونه برای تحلیل
عاملی کافی است ،همچنین آماره بارتلت (که تقریبی ازآماره  x 2است) و درجه آزادی و  sigمربوطه که کوچکتر از %5است که نشان
می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل مناسب است وفرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی ،رد می شود.
در مرحله دوم تحلیل عاملی مشاهده می شود که مقدار واریانس کل در جدول مقادیر ویژه با شناسایی 16عامل به 67/646
می رسد1؛ همچنین مقداره آماره آزمون  kmoو آماره  χ2آزمون بارتلت به ترتیب در حدود 1/777و 7667می باشد؛ که تعداد
متغیرها در این مرحله نیز کافی می باشد.
همرا با خروجی آزمون فوق ،خروجی سومی نیز گزارش می شود ،این خروجی نشان می دهد که چند درصد از واریانس با چند
عامل تبین می شوند؛ که نتایج حاصل نشان می دهند که  79/913درصد از واریانس ها 16عامل را تبین می کنند؛ که این 16عامل،
با توجه به رابطه ( )9سبب ایجاد  4عامل اصلی 2از پرسشنامه می شوند که این چهار عامل خود متغیر مدیریت منابع انسانی 9را نیز
ایجاد می کند.
متغیر مستقل :در این پژوهش متغیرهای مستقل عبارتنداز :تدوین چشم انداز مشترك ،تحلیل محیط عمومی ،تحلیل محیط
عملیاتی ،تحلیل سیمای دانشکده
متغیر وابسته :در این پژوهش متغیر وابسته مدیریت منابع انسانی می باشد.
پایایی پرسشنامه :یکی از روشهای محاسبه قابلیت پایایی ضریب آلفای کرونباخ می باشد؛ برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا
باید واریانس نمره های زیرمجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرده و سپس با استفاده از رابطه)(4مقادیر آنها را
محاسبه نمود(سرمد و همکاران (.)99:)1988
() 4

𝑘
𝜀𝜎𝑖2
] ) [1 − 2
𝑘−1
𝜎

( = 𝛼𝑟

در رابطه(𝒓𝜶 )4ضریب پایایی کل آزمون K ،تعداد𝝈𝟐𝒊 ،واریانس نمرات سوال 𝝈𝟐 ،واریانس کل نمرات سواالت می باشد؛ گفته
می شود اگرضریب آلفا بیشتر از1/7باشد ،پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است؛ طبق محاسبات انجام شده مقدار این ضریب
بیشتر از1/7و1/321می باشدکه نشان می دهد پرسشنامه ها از پایایی قابل قبولی برخورداراست.
آمار توصیفی عامل های شناخته شده از پرسشنامه :جدول)(3آمار توصیفی چهار متغیر مستقل(تدوین چشم انداز
مشترك ،تحلیل محیط عمومی ،تحلیل محیط عملیاتی ،تحلیل سیمای دانشکده) و متغیر وابسته (مدیریت منابع انسانی) را نشان
می دهد.
 .1باتوجه به گسترده بودن جداول تحلیل عاملی از نمایش جداول خود داری شده و نهایتا نتیجه مورد نظر محقق گزارش داده شده است.
 .1این چهار عامل همان چهار متغیر مستقل درهر یك از فرضیه های پژوهش حاضر هستند،
 .3با توجه به رابطه  3و چهار عامل مشخص شده (عوامل تعیین کننده استراتژی توسعه سرمایه انسانی) ،متغیر وابسته که همان مدیریت منابع انسانی
می باشد ،مشخص می شود.
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جدول .9آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
تحلیل محیط
عملیاتی

تحلیل محیط
عمومی

تدوین چشم انداز
مشترك

آمار توصیفی

مدیریت منابع
انسانی

تحلیل سیمای
دانشکده

291

291

291

22/10

1/.6

3/1

291
13/1

291
19/9

تعدادداده های معتبر
میانگین

0/31

0/1

0/0

1/2

1/1

انحراف از میانگین

22/1

1/5

3/1

13/1

19/1

5/3

2/8

1/0

4/6

9/2

30/5

15/9

میانه
انحراف معیار

4/6

28/8

18/3

دامنه

8/3

3/9

1/1

7/2

5/1

کمترین

38/9

19/9

5/8

36/4

29/3

بیشترین

منبع:محاسبات تحقیق

آزمون نرمال بودن عوامل،کولموگوروف-اسمیرنوف( :6)KSبه منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است؛نتایج آزمون در جدول)(4ارائه شده است.
جدول: 4آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف()KSنرمال بودن متغیرهای پژوهش
آماره ()KS

مدیریت منابع انسانی

تحلیل سیمای
دانشکده
0/93

تحلیل محیط
عملیاتی
0/48

تحلیل محیط
عمومی
0/54

تدوین چشم انداز
مشترك
0/67

آماره Z

0/55

0/51

0/58

0/26

0/28

P-Value

0/59

منبع:محاسبات تحقیق

همانطور که ازجدول( )4مشاهده می شود p-value ،تمامی عاملهای شناختهشده 2پژوهش از سطح خطای  5درصد بزرگتر
است بنابراین با سطح اطمینان  35درصد میتوان گفت که تمام عاملها نرمال هستند.
مدل رگرسیونی 9و روش تحلیل واریانس :4منظور از مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش
است.در اینجا با استفاده از تحلیل واریانس و جدول ضریب مدل رگرسیونی ،معنیدار بودن ضریب مدل با استفاده ازp-value

محاسبه شده و با سطح خطای موردنظر بررسی می شود؛ سطح معنیدار جهت آزمون فرضیهها کوچکتراز 5درصد می باشد؛ در
پایان نیز پیش فرض های مدل بررسی می شود تا در صورت درست بودن این پیش فرض ها بتوان نتایج آزمون را پذیرفت؛ این
آزمونها شامل آزمون نرمال بودن اجزاء اخالل ،5همسان بودن اجزاء اخالل 6و عدم خودهمبستگی اجزاء اخالل 7می باشد که از فروض
اصلی کالسیک می باشند و تخمین مدل قابل تعمیم به جامعه می باشد.
مدل رگرسیونی :در این پژوهش برای انجام ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از مدلهای رگرسیونی زیر
استفاده می شود:

1 . Kolmogorov-Smirnov Test

 .2عاملهای شناخته شده 4متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مورد استفاده در 4فرضیه پژوهش می باشند.
3.Regression model
)4. Analysis of variance (ANOVA
5 . normality test
)6 . Auto – Regressive Conditional Heteroskedasticitty (Arch test
7 .DW & Autocorrelation LM test
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جدول  .5مدل رگرسیونی فرضیات پژوهش
شماره مدل
مدل ()1

فرضیه ها

مدل رگرسیونی
ensani= β 0 + β 1 (𝐦𝐨𝐬𝐡𝐭𝐚𝐫𝐚𝐤) + e0
ensani = β 0 + β 1 (𝐨𝐦𝐨𝐦𝐢) + e1

مدل()2
مدل()9

ensani = β 0 + β 1 (𝐚𝐦𝐚𝐥𝐢𝐞𝐚𝐭𝐢) + e2

مدل()4

ensani = β 0 + β 1 (𝐬𝐢𝐦𝐚) + e3

فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق
فرضیه چهارم تحقیق

: β0عبارتست از متوسط اثر متغیرمستقل بر متغیر وابسته و  : β1عبارتست از تأثیر یک واحد تغییر در متغیرمستقل بر
متغیروابسته و: eاجزاء اخالل. 1
مدلهای ( )4،1،2،9در صورتی معنادار است که B1و B0معنادار باشند ،براین اساس از آزمون فرضیه ها در نرم افزار SPSS

استفاده می شود به صورتی که :
= 𝟏𝛃 𝐇𝟎 :

 𝜷.بی معنا

𝟎 = 𝟎𝛃 𝑯𝟎 :

رابطه بین𝑿  𝒀,وجود ندارد .
رابطه بین𝑿  𝒀,وجود دارد .

 𝛃.معنا دار

𝟎 ≠ 𝟏𝛃 𝐇𝟏 :

𝟎

𝟎 ≠ 𝟎𝛃 𝐇𝟏 :

در جدول آنالیز واریانس آماره  Fهمراه با هر مدل رگرسیونی در هر فرضیه پژوهش معناداری کل مدل را بررسی می کند؛
پس کل مدل رگرسیون معنادار است،اگر  )p-value(Sigکوچکتر از سطح خطای موردنظر ( 5درصد)باشد؛ به صورتی که فرضیه
H0و H1به صورت زیر بیان می شود:
= 𝟏𝛃 = 𝟎𝛃 ∶ 𝟎𝐇
مدل معنادار نیست .
مدل معنادار است .

𝟎

𝟎 ≠ 𝟏𝛃 ≠ 𝟎𝛃 ∶ 𝟎𝐇

آماره حاصل در تحقیق  ،آماره  Fمی باشد به صورت زیر:
)𝑟𝑇(𝑆𝑀
𝐸𝑆𝑀

() 6

=F

برای آزمون فرضیه باال،اگر Fمحاسبه شده از جدول آنالیز واریانس بزرگتر از مقدار بحرانی 2باشد فرض صفر در سطح معنادار
5درصد رد می شود و می توان فرض عدم رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیر مستقل را مردود دانست.
آزمونهای تبیین و تشخیص مدل:
آزمون عدم خودهمبستگی خطاها:
برای اطمینان از عدم خودهمبستگی بین اجزاء اخالل مدل از آزمون خودهمبستگی  LMدر این پژوهش استفاده می کنیم.
آزمون خود همبستگی :LM
آماره Fو  P- valueبرای آزمون زیر بکار می رود:
خود همبستگی بین اجزاء اخالل وجود دارد H0: cov (ui , uj) = 0 .
خود همبستگی اجزاءبین اخالل وجود ندارد H0: cov (ui , uj) ≠ 0 .

8. Resiuale

.2مقدار بحرانی با استفاده از جدول فیشر ( )Fبا توجه به درجه آزادی صورت و مخرج در سطح اطمینان  %35بدست می آید که در واقع نرم افزار
 spssخود این مقایسه را انجام داده و معیار پذیرش یا رد فرضیه  H0را بر اساس  P-valueیا  sigقرار می دهد.
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بر طبق نتایج آزمون  ،LMاگر مقدارP-valueکمتر از5درصد باشد ،فرضیه H0را رد و فرضیه مقابل را می پذیریم یعنی اجزاء
اخالل همبستگی وجود دارد در غیر این صورت1دلیلی برای رد فرضیه  H0نداریم واجزاء اخالل خود همبسته نمی باشند.

آزمون همسان بودن واریانس خطا:
آزمون آماره  Fو P- valueبرای فرضیه زیر بکار می رود:
H0: u2 = 2

بین اجزاء اخالل همسانی وجود دارد.
بین اجزاء اخالل همسانی وجود ندارد.

2
i

H1: u2 = δ

𝟐

 : u2واریانس اجزاء اخالل و  : 2همسانی واریانس اجزاء اخالل و 𝒊 𝜹 :ناهمسانی واریانس اجزاء اخالل
برطبق نتایج آزمون ،اگر  P-valueآزمون 2بزرگتر از5درصد باشد در سطح اطمینان 35درصد فرضیه H0را می پذیریم یعنی
دلیلی برای رد آن نداریم و واریانس اجزاء اخالل همسان هستند.

آزمون هیستوگرام ونرمالیتی اجزاء اخالل:
این آزمون آماره(جارك  -برا)9ب رای نرمال بودن اجزاء اخالل ارائه می دهد؛ در این صورت فرضیه صفر و مقابل آن به صورت
زیر است:
اجزاءاخالل به صورت نرمال توزیع شده اند.

)H0: ui ∼ (0,x

اجزاءاخالل به صورت نرمال توزیع نشده اند.

)H1: ui ∼ (0,x

در صورتی که  P–valueبزرگتر از سطح خطای  5درصد باشد ،در این صورت فرضیه H1را نمی توان رد کرد وجمالت پسماند
دارای توزیع نرمال هستند.

-5یافته های پژوهش
 -6-5آزمون همبستگی خطی پیرسون
جدول ( )6نتایج فرضیه زیر که دو به دو بین هر 4متغیر مستقل(تدوین چشم انداز مشترك ،تحلیل محیط عمومی ،تحلیل
محیط عملیاتی و تحلیل سیمای دانشکده)و متغیر وابسته(مدیریت منابع انسانی)انجام شده را نشان می دهد.
)) = 0مدیریت منابع انسانی(& )تدوین چشم انداز مشترك  ،تحلیل محیط عمومی  ،تحلیل محیط ،عملیاتی تحلیل سیمای دانشکده( H0 ∶ r

)مدیریت منابع انسانی(& )تدوین چشم انداز مشترك  ،تحلیل محیط عمومی  ،تحلیل محیط ،عملیاتی تحلیل سیمای دانشکده( H1 ∶ r
≠0
جدول . 1ضریب همبستگی خطی پیرسون بین متغیر های مورد استفاده در پژوهش
sig

ضریب همبستگی خطی پیرسون

تعداد

ارتباط بین متغیر های

0.0

1/516

231

تدوین چشم انداز مشترك()Moshtarakو مدیریت منابع انسانی()ensani

151

1/534

231

تحلیل محیط عمومی()omomiو مدیریت منابع انسانی()ensani

.2در صورتی که  P- value<1/5در سطح اطمینان  1/35نرم افزار spss
 .9خود نرم افزار آماره محاسباتی حاصل از داده های تحقیق را با آماره بحرانی (ناشی از جدول)مقایسه می کند و نتیجه را به صورت P-
 valueگزارش می دهد.
. jarque – bera
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0.0

1/412

231

تحلیل محیط عملیاتی()amalieatiو مدیریت منابع انسانی()ensani

151

1/518

231

تحلیل سیمای دانشکده()Simaو مدبریت منابع انسانی()ensani

H0

H0

H0

فرضیه رد شده

منبع:محاسبات تحقیق

نتایج جدول نشان می دهد ،ضریب همبستگی خطی پیرسون درهر چهار رابطه مثبت ،وSigکمتر از  5درصد است؛ یعنی
بین عوامل تعیین کننده تدوین استراتژی توسعه سرمایه انسانی ومدیریت منابع انسانی ارتباط مثبت و معناداری به لحاظ آماری
وجود دارد.

فرضیه اول
بین تدوین چشم انداز مشترك()Moshtarakو مدیریت منابع انسانی()ensaniدانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ارتباط
وجود دارد.
جدول . 7آنالیز واریانس فرضیه اول
R2

R

sig

F

1/266

1/516

1/111

104/6263

میانگین
مربعات

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

منبع
تغییرات

2241/584

1

2241/584

رگرسیون

21/42467

289

6191/731

باقیمانده

290

8433/315

کل

ارتباط بین متغیرها

ارتباط تدوین چشم انداز
مشترك و مدیریت منابع
انسانی

1/883

D.W

همبستگی خطی در سطح معنا داری  5درصد رابطه معنا دار است؛که مدل رگرسیونی به شرح زیر می باشد
ensani = 10/88 + 0/844 Moshtarak
) (t: 9.621
) (t: 10.22
Sig:0.000
sig:0.000
منبع :محاسبات تحقیق

آماره  Fو Sigمحاسبه شده در جدول نشان از رد فرضیه H0و معناداری کل رگرسیون دارد؛ در مدل رگرسیونی ارائه
شددرجدول) )7مقدار  tمحاسباتی و  p-valueبدست آمده ازمدل ازسطح خطای  %5کمتر است بنابراین دراین حالت آزمون معنادار
است وفرضیه H0را رد می کنیم وضریب  Moahtarakمخالف صفر است واین ضریب نشان می دهد که در سطح اطمینان 33درصد
متغیر تدوین چشم انداز مشترك دارای تاثیر مثبت ومعناداری به لحاظ آماری برمدیریت منابع انسانی است.

فرضیه دوم
بین تحلیل محیط عمومی()Omomiو مدیریت منابع انسانی()ensaniدانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان
ارتباط وجود دارد.
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جدول .8آنالیز واریانس فرضیه دوم
R2

R

sig

F

1/959

1/534

1/111

157/7249

میانگین
مربعات

درجه
آزادی

مجموع مربعات

منبع
تغییرات

2977/5455

1

2977/5455

رگرسیون

18/878094

289

5455/7692

باقیمانده

290

8433/3147

کل

ارتباط بین متغیرها

ارتباط تحلیل
محیط عمومی و
مدیریت منابع
انسانی
D.W

1/731

همبستگی خطی در سطح معنا داری  5درصد رابطه معنا دار است؛که مدل رگرسیونی به شرح زیر می باشد:
ensani = 8/974 + 0/684 Omomi
) (t: 8.337
) (t: 12.559
Sig:0.000
sig:0.000
منبع :محاسبات تحقیق

آماره  Fو Sigمحاسبه شده در جدول نشان از رد فرضیه H0و معناداری کل رگرسیون دارد؛ در مدل رگرسیونی ارائه
شددرجدول) )8مقدار  tمحاسباتی و  p-valueبدست آمده ازمدل ازسطح خطای  %5کمتر است بنابراین دراین حالت آزمون معنادار
است وفرضیه H0را رد می کنیم وضریب  Omomiمخالف صفر است واین ضریب نشان می دهد که در سطح اطمینان 33درصد
متغیر تحلیل محیط عمومی دارای تاثیر مثبت ومعناداری به لحاظ آماری برمدیریت منابع انسانی است.

فرضیه سوم
بین تحلیل محیط عملیاتی()amalieatiو مدیریت منابع انسانی()ensaniدانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ارتباط وجود
دارد.
جدول .3آنالیز واریانس فرضیه سوم
R2

R

sig

1/170

1/412

1/111

F

59/027428

میانگین
مربعات

درجه
آزادی

مجموع مربعات

منبع
تغییرات

1430/3381

1

1430/3381

رگرسیون

24/231753

289

7002/9766

باقیمانده

290

8433/3147

کل

1/879

ارتباط بین
متغیرها
ارتباط تحلیل
محیط عملیاتی و
مدیریت منابع
انسانی
D.W

همبستگی خطی در سطح معنا داری  5درصد رابطه معنا دار است؛که مدل رگرسیونی به شرح زیر می باشد:
ensani = 15/311 + 2/139 amalieati
) /(t: 16.451
) (t: 7.683
Sig:0.000
sig:0.000
منبع :محاسبات تحقیق

آماره  Fو Sigمحاسبه شده در جدول نشان از رد فرضیه H0و معناداری کل رگرسیون دارد؛ در مدل رگرسیونی ارائه
شددرجدول) )3مقدار  tمحاسباتی و  p-valueبدست آمده ازمدل ازسطح خطای  %5کمتر است بنابراین دراین حالت آزمون معنادار
است وفرضیه H0را رد می کنیم وضریب  amalieatiمخالف صفر است واین ضریب نشان می دهد که در سطح اطمینان 33درصد
متغیر تحلیل محیط عملیاتی دارای تاثیر مثبت ومعناداری به لحاظ آماری برمدیریت منابع انسانی است.
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فرضیه چهارم
بین تحلیل سیمای دانشکده()Simaو مدیریت منابع انسانی()ensaniدانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ارتباط وجود
دارد.
جدول .61آنالیز واریانس فرضیه چهارم
R2

R

sig

F

0/258

0/508

0/000

100/29362

میانگین مربعات
2172/6728
21/663121

درجه
آزادی

مجموع مربعات

منبع
تغییرات

1

2172/6728

رگرسیون

289

6260/6419

باقیمانده

290

8433/3147

کل

1/884

ارتباط بین متغیرها

ارتباط تحلیل سیمای
دانشکده و مدیریت منابع
انسانی
D.W

همبستگی خطی در سطح معنا داری  5درصد رابطه معنا دار است؛که مدل رگرسیونی به شرح زیر می باشد:
ensani = 11/967 + 0/950 Sima
) (t: 11.410
) (t: 10.051
Sig:0.000
sig:0.000
منبع :محاسبات تحقیق

آزمونهای تبیین و تشخیص فرضیه های پژوهش
جدول  . 66خالصه بررسی آزمونهای تبیین و تشخیص مدل برای آزمون نرمالیتی و همسانی واریانس و عدم خودهمبستگی اجزاء
اخالل در هر  4فرضیه پژوهش
آزمون عدم خود همبستگی
اجزاء اخالل( Auto
)correlation LM Test
)) F

1/13

2/77
2/24

(p-value)1/15

)) F

jarque-Bera
5/60
(p-value)1/16

فرضیه دوم

)) F

jarque-Bera1/17
(p-value)1/31

فرضیه سوم

jarque-Bera2/63
(p-value)1/26

فرضیه چهارم

H1

فرضیه رد شده

(p-value)1/19
)) F

(p-value)1/19
0/55
(p-value)1/57

)) F

jarque-Bera
4/88
(p-value)1/554

فرضیه اول

(p-value)1/16
)) F

2/12

فرضیه های تحقیق

آزمون همسانی اجزاءاخالل
()ARCH LM TEST

(p-value)1/995
1/86

آزمون نرمالیتی(آماره jarque-
)Bera

2/29
(p-value)1/14

))F

H1

1/20
(p-value)1/27
H1

))F

منبع:محاسبات تحقیق

نتایج جدول( )11برای هر سه آزمون نشان می دهد کهSig ،در سطح اطمینان  35درصد بزرگتر از سطح خطای مورد نظر
می باشد ،1بنابراین دلیلی برای رد فرضیه  H0وجود ندارد و جمالت خطا برای چهار فرضیه پژوهش به صورت نرمال توزیع شده اند،
دارای واریانس همسانند و نسبت بهم خود همبستگی ندارند.

 . 1به لحاظ آماری یعنی(t> t%5,df= 272محاسبه شده بر اساس متغیر های مدل)در توزیع نرمال فرض دو طرفه اتفاق افتاده است.
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نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
بطور کلی براساس یافتههای حاصل از پژوهش ،هر 4عامل شناسایی شده از پرسشنامه به عنوان عوامل تشکیل دهنده تدوین
استراتژی توسعه سرمایه انسانی دارای اثرات مثبت و معناداری در سطح 35درصد آماری بر مدیریت منابع انسانی در دانشکده علوم
و پزشکی شهرستان بهبهان بوده؛ بطوریکه افزایش موثر هر 4عامل سبب توسعه هرچه بیشتر مدیریت منابع انسانی دانشکده می
شود؛پس می توان گفت که تدوین استراتژی سرمایه انسانی سازمان و بهبود روابط با کارکنان چشم انداز محیط خارجی سازمان
برعملکرد و کارایی منابع انسانی سازمان موثر است.1

پیشنهادات
بدون تردید ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توسعه ی منابع انسانی از طریق چشم انداز مشترك ،تحلیل محیط عمومی،
تحلیل محیط عملیاتی ،تحلیل سیمای امور مالیاتی و تحلیل استراتژیک موثر خواهد بود؛ بنابراین توجه به این پدیده در تدوین
استراتژی و سیاست های مدیریتی ،امری ضروری و از اهداف مهم مدیران است؛ در این راستا توجه به مطالعات انجام شده در این
مقوله،میتواند کمک بسیار مؤثری در سیاست گذاریهای مدیریتی باشد؛ لذا بر اساس یافتههای حاصل از این تحقیق ،موارد زیر
توصیه میگردد:
 افزایش آگاهی مدیران،نسبت به گسترش عملکرد نوآورنه کارکنان.
 پیاده سازی الگوهای سازمانی براساس الگوهای استراتژیک منابع انسانی در جهت رشد عملکرد نوآورانه در دانشکده.
 پیاده سازی الگوهای استراتژیک منابع انسانی با میانجگری ظرفیت مدیریت دانش در جهت رشد عملکرد نوآورانه در
دانشکده.

مراجع
 -1آرمسترانگ،مایکل«،)2111(،.مدیریت استراتژیک منابع انسانی»ترجمه ی سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی ،تهران :دفتر
پژوهش های فرهنگی.

 -2آرمسترانگ،مایکل)1984(.مدیریت استراتژیک منابع انسانی:راهنمای عمل.مترجمین :سید محمد اعرابی،داوود
ایزدی.تهران.دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 -9آرمسترانگ،مایکل )1981(.راهبردهای مدیریت منابع انسانی .مترجمین:خدایار اببلی،.حسن موفقی.تهران انتشارات فرا.
 -4ابطحی،سیدحسین،.موسوی،سید محمد «،)1988(،.تدوین استراتژی های منابع انسانی(مطالعهی موردی :یکی از سازمانهای
معنوی کشور)» .فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع).1-21،)9(1،
 -5ابطحی5سیدحسین و عرب ،محبوبه «،)1986(،.مدیریت استراتژیک منابع انسانی» ،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،
تهران ،گروه پژوهشی آریانا،
 -6افجهء،سیدعلی اکبر،.اسماعیل زاده،محمد « ،)1988(.بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکتها».
مجله مدیریت توسعه و تحول.3-13 .2
 -7اعرابی 5سیدمحمد 5.خدادای ،عباس«.)1931(.الگوی هم آهنگی درونی راهبردهای ارتباطات منابع انسانی و عملکرد سازمان».
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.48-25 5)9(11 5
 -8اعرابی،سید محمد،.شیر خانی،فریبا«،.)1988(،.تدوین استراتژی های مناسب مالیاتی بر اساس مدلSOWTدر اداره مالیات
بر کاال و خدمات»فصلنامه مدیریت،سال ششم،شماره .96-14،46
. 1نتیجه حاصل از پژوهش حاضر با مطالعات) Boxall and Purcell(2003),Becker and Gerhart,(1996مطابقت دارد.
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عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
علی عبدی جمایران ،6الهه حسینی ،2عاطفه مقدم ،9محمد امین

قاسملو4

 -1دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی و مدرس دانشگاهa.abdi6769@ut.ac.ir ،
 -2کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهرانelahee.hosseini@gmail.com ،
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 -4مهندسی برق کنترل ابزار دقیق دانشگاه انقالبamin.ghasr@gmail.com ،

چکیده
شناسایی فرصت میتواند بهمثابه یک فرآیند باشد همچنین کشف فرصتها در سطح گروهی انجام نمیشود .چیزی
که مطالعه ی کارآفرینی را از دیگر مباحث اقتصادی و یا مدیریتی متفاوت میسازد ،بررسی نقش فرد در تشخیص
فرصتهای کارآفرینی است .عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت را میتوان به دو دسته تقسیم نمود که دسته
اول عوامل تحت کنترل که شامل شبکه اجتماعی ،تجربه ،انگیزش ،دانش و غیره و دسته دوم عوامل غیرقابلکنترل
که شامل شخصیت ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره میباشد .در این مقاله که به روش توصیفی تجمیع شده
است سعی بر بسط مفاهیم مطرح شده است تا نگاهی متفاوت به موضوع داشته باشیم.
کلمات کلیدی :فرصت ،فرایند ،تشخیص فرصت ،عوامل کنترلی

مقدمه
اکثر محققان حوزه کارآفرینی تایید میکنند که بین کارکنان یک سازمان ،تفاوتهای فردی در نحوه تشخیص فرصت از سوی
آنها وجود دارد .بر اساس نظریههای مرتبط با تشخیص فرصت ،این تفاوتها حاصل جنبههای مختلف شناختی و روانشناختی در
فعالیتها ی فردی افراد طی فرآیند کارآفرینانه آنان است) .(Baron,2006همین تفاوتهاست که باعث میشود تنها برخی افراد
قادر به کشف و بهرهبرداری از فرصتهای بکر کارآفرینانه باشند .به اعتقاد آلوارز و بوسنیتز ،)2111(1مهمترین این تفاوتها در نحوه
تفسیر تحوالت و تغییرات محیطی است که به شکلی متفاوت از سوی کارآفرینان در مقایسه با سایر کارگزاران اقتصادی اعمال
میشود .بهعبارتدیگر ،در حالت کلی بعضی کارآفرینان فرصتهای بیشتری را شناسایی میکنند و این فرصتها برای آنها منافع
برتری ایجاد میکند که دیگران موفق به انجام چنین کاری نمیشوند .وجود ناهمگونی در میان کارآفرینان در چگونگی شناسایی
فرصت ،تناوب شناسایی فرصت ،ماهیت وکیفیت فرصتهای شناساییشده میتواند علت این موضوع باشد (Ucbasaran et

).al,2009
تشخیص فرصتهای کارآفرینی پدیدهای با ابعاد متعدد است که در سالهای اخیر عوامل مؤثر بر آن موردتوجه پژوهشگران
قرارگرفته است .اینکه چرا ،چه وقت و چگونه افرادی فرصتها را کشف و مورد بهرهبرداری قرار میدهند به نظر میرسد که تابعی از

. Alvarez & Busenitz

1
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متغیرهای فردی و محیطی باشد .شومپیتر )1394(1بر این باور است ،زمانی که فرد مبتکرانه محیط را تحت تاثیر قرار میدهد
واسطهی پدیدهی کارآفرینی است .ولی از سوی دیگر کرزنر )1379(2معتقد است که در میان عدم تقارن و ناهماهنگی در
محیط(بازار) ،این هوشیاری فردی است که نقش یک مؤلفه تصمیمگیرنده را ایفا میکند.
بنابراین در مورد عوامل فردی مؤثر بر فرآیند کارآفرینی دو رویکرد ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرند:
فرد را در حالت ایستا و ساکن تصور کنیم و عوامل روانشناختی و غیرروانشناختی که منابع اصلی او را میسازند ،بررسی
کنیم.
نسبت به مسئله دیدگاهی پویا داشته باشیم .در این دیدگاه تصور بر آن است که فرد در تمام مدت و در همهی مکانهایی که
در حال کشف و بهرهبرداری از فرصتها است همه حرکاتش را نشانهگذاری کنیم .و از آنجاییکه فرد در خأل نمیتواند عمل کند لذا
میبایست چهارچوبی از اجزای محیط را در نظر گرفت که این چارچوب عبارتاند از شرایط اقتصادی ،سیاسی ،صنعتی و فرهنگی
(فدریک.)2118 ،
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد پژوهشهای صورت گرفته در حوزه تشخیص فرصت توسط کارآفرینان را میتوان به
دودسته عوامل ذیل تقسیم نمود:
الف -عوامل وابسته به فرآیند نظیر پژوهشهای گاگلیو و تاب ،)1332(9هیل ،)1335(4هیل( ،)1337هیل و
شاردر،)1338(5المپکین و دیگران( ،)1333تیچ وشوارتس ،)2111(6کریچ ولیندسی ،)2111(7شین و ونکاترامن(،)2111
شین( ،)2119فدریک( )2118که این محققین شناسایی فرصت را بهمثابه یک فرآیند تلقی نمودهاند.
ب -عوامل وابسته به فرد نظیر دانش و تجربه پیشین ،شبکه اجتماعی ،هوشیاری کارآفرینانه که محققینی نظیر
شاردرموخ( ،)2111شین ( ،)2111دل مارفونتس( ،)2111شفردودوتین ( )2115و دیویدسون و هاینگ( )2119و دیگران که
دراینارتباط مطالعه داشتهاند.
عوامل متعددی وجود دارند که فرآیند تشخیص و توسعه فرصت را تحت تاثیر قرار میدهند .مهمترین این عوامل در یک
دستهبندی عبارتاند از :هوشیاری کارآفرینانه ،دسترسی اطالعاتی و دانش پیشین ،شبکههای اجتماعی و خودکارآمدی (Ardichvili

).et al,2003

هوشیاری کارآفرینانه
آردیچویلی و همکاران( ،) 2119مدلی از تشخیص فرصت ارائه کردند که هوشیاری کارآفرینانه بهعنوان عاملی بسیار مهم در
تشخیص فرصت در نظر گرفتهشده است .آنها پیشنهاد کردند که ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ،شبکههای اجتماعی و دانش
پیشین بهعنوان پیشایندهای هوشیاری کارآفرینانه برای فرصتهای کسبوکار هستند ،و متعاقباً هوشیاری کارآفرینانه یک شرط
الزم برای موفقیت تشخیص فرصت است.
هوشیاری عبارت است از یک حالت پیشگام ،بر مبنای شماری از ظرفیتها و فرآیندهای شناختی ،مانند دانش پیشین و تجربه،
الگوی شناختی ،مهارتهای پردازش اطالعات و تعامالت اجتماعی) .(Ardichvili et al,2003; Baron,2006; Shane,2003برخی
از رویکردها ،هوشیاری را درزمینه تشخیص فرصت ،کشف فرصت و خلق فرصت در نظر میگیرند) .(Sarasvathy et al,2003کرزنر،
بیان میکند ،هوشیاری فرآیند و دیدگاهی است که به برخی از افراد کمک میکند تا نسبت به تغییرات ،فرصتها و احتماالت نادیده
گرفتهشده ،آگاهی بیشتری داشته باشند و به آنها اجازه میدهد با استفاده از سرنخهای محدود ،شکافهای موجود در محیط را
1

.Schumpeter
2 . Kirzner
3 .Gaglio & Taub
4 .Hills
5 .Hills & Schrader
6 .Teach & Schwartz
7 .Craig & Lindsay
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تشخیص میدهند .بنابراین ،هوشیاری مفهومی است که بهطور چشمگیری ،منجر به افزایش درك ما از چگونگی دستیابی به ایدههای
جدید و دنبال کردن آنها میشود) ،(Tang et al,2012همچنین ،به افراد درزمینه سازماندهی و تفسیر اطالعات در حوزههای
مختلف دانش مربوط به توسعه فرصتهای جدید کمک میکند).(Gaglio and Katz,2001
هوشیاری دارای سه بعد مکمل است :پویش و جستجوی محیطی برای اطالعات جدید ،مرتبط کردن اطالعات نامتجانس
پیشین ،و ارزیابی اینکه آیا اطالعات جدید ارائهدهنده یک فرصت هستند .زمانی که فرصتهای جدید آشکار میشوند؛ یک پویش و
جستجوی هوشیار ،بهطور مداوم به دنبال جستجوی محیطی برای اطالعات جدید ،تغییرات و تقاضاهایی است که توسط دیگران
نادیده گرفتهشده است .این بعد شامل دانش پیشین ،آمادگی و حساسیت به فرصتهای جدید است .بعد دوم ،ارتباط و اتصال
هوشیار شامل هماهنگ کردن بخشهای ناهمگون اطالعات با یکدیگر و ارتباط دادن آنها به هم بهصورت منسجم و بعد سوم ،شامل
ارزیابی و حرکت در جهت تغییرات ،اطالعات و تصمیمات جدیدی که منعکسکننده یک فرصت کسبوکار سودآور است .بهطور کل
میتوان گفت ،اقدام و عملی که الزمه یک فرصت کارآفرینانه است ،نیازمند کشف نشانهها ،اطالعات جمعآوریشده و ارزیابی
است). (Tang et al,2012

دسترسی اطالعات و دانش پیشین
در مورد دانش پیشین فرد و تاثیر آن بر تشخیص فرصتها ی کارآفرینانه مطالعات زیادی صورت گرفته است (Fuentes et

) .al, 2010; Corbett,2005بهطورکلی دانش پیشین فرد نتیجه تجربه کاری و عمومی فرد ،تحصیالت ،آموزش و یا ابزارهای دیگر
میباشد .این دانش میتواند از طریق یادگیری تجربی نیز انباشته گردد .همانطور که افراد از طریق تجربه در یک زمینه خاص
آگاهتر میشوند ،کارآمدتر نیز میشوند .آنها یاد میگیرند تا توجه خود را بر ابعاد کلیدی متمرکز کنند .افراد بادانش پیشین همچنین
بیشتر به یک روش شهودیتر فکر میکنند؛ به این معنی که تصمیمات خود را به یک روش خودکارتر نسبت به روشهای آگاهانهتر
و پردازش نظاممند گامبهگام انجام میدهند .این پردازش خودکار اغلب سریعتر است .بنابراین دانش پیشین توانایی فرد برای
تشخیص فرصتهای بیشتر را افزایش میدهد .بنابراین مشخص میشود که دانش پیشین میتواند توانایی افراد راهم برای ایجاد
فرصتهای بیشتر و همسطح نوآوری این فرصتها باال ببرد). (Shepherd & Detienne,2005
تحقیقات نشان میدهند که افزایش دانش در یک زمینه خاص این امکان و توانایی را به اشخاص میدهد که مزیتهای مهمی
کسب کنند .دانش و داراییهای نامشهود را بهعنوان مهمترین عامل تولید و مزیت رقابتی) (Massa & Testa,2009و همچنین
بهعنوان مهمترین منبع نوآوری برای سازمانها) (Harris et al,2013شناختهشده است .عالوه بر این ،شین( ،)2111معتقد است
به دلیل اینکه دانش پیشین کارآفرینان ،ارزش اطالعات جدید را تعیین میکند ،لذا کارآفرینان فرصتها را کشف کرده و آن را
تبدیل به مزیت رقابتی برای خود و سازمانشان میکنند .ازنظر او کارآفرینان ،تنها فرصتهایی را کشف میکنند که مرتبط بادانش
پیشین آنها باشد .او همچنین بیان میکند که مجموعه دانشهای پیشین هر فردی یک «کریدور دانش »1ایجاد میکند که به
شخص اجازه میدهد ،فرصتهای خاصی را که دیگران قادر به دیدن آن نیستند را شناسایی کنند .شین ،سه بعد از دانش پیشین
را در فرآیند تشخیص فرصت شناسایی نموده است .این سه بعد عبارتاند از :دانش پیشین بازار ،دانش پیشین در مورد روشهای
خدمت کردن به بازار و دانش پیشین مربوط به مشکالت مشتریان) .(Shane,2000شکل( )1تاثیر دانش پیشین بر تشخیص
فرصتهای کارآفرینانه از دیدگاه شین را به تصویر کشیده است:

.Knowledge Corridor
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دانش پیشین

شیوه بهره برداری

تشخیص فرصت

اختراعات فن آورانه

شکل :6مدل مفهومی تاثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت(شین)2111

بههرحال دانش چه از طریق تجربه کاری و چه از طریق آموزش و تحصیل ،نقش مهمی در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
دارد.

شبکههای اجتماعی
در ادبیات کارآفرینی از شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر تشخیص فرصت نامبرده شده است (Baron,

) . Ozgen, 2007; Klyver et al,2008; Bhagavatula et al,2010; Huang & Shenker,2011شبکههای اجتماعی دستهای
از گروهها (برای مثال افراد و سازمانها) میباشد که بهوسیله دستهای از روابط اجتماعی از نوع خاص (برای مثال دوستی ،انتقال
وجوه ،عضویت یکسان) به هم متصل شدهاند) .(Singh et al,1998سینگ و همکارانش همچنین مطرح نمود که هرچقدر تعداد
ارتباطات و تماسها در شبکههای اجتماعی بیشتر باشد ،فرصتهای بیشتری تشخیص داده میشود .آنها معتقد هستند که در یک
شرایط برابر ،داشتن شبکه گستردهتر باعث میشود که یک کارآفرین اطالعات بیشتری را برای شناسایی ایدههای کسبوکار جدید
در دست داشته باشد.
ازگن و بارون( ،)2117در پژوهششان به بررسی نقش شبکههای غیررسمی صنعتی و خانواده و دوستان نزدیک در تشخیص
فرصتهای کارآفرینی پرداختند و نتیجه گرفتند که شبکهها ی اجتماعی در قالب دو گروه پیوندهای ضعیف و قوی اجتماعی به
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کمک خواهند کرد .پیوندهای قوی که از آن بهعنوان دایره داخلی کارآفرین نیز یاد میشود ،شامل
دوستان نزدیک و خانواده و همچنین همکارانی از محل کارهای قبلی یا کسبوکارهای گذشته میباشد .پیوندهای قوی بین افرادی
ایجاد میشود که تعامل زیادی باهم داشته و روابط صمیمی بین آنها وجود دارد .پیوندهای ضعیف شامل روابط بین افرادی میشود
که بهطور منظم و مداوم با یکدیگر تعامل ندارند،بلکه بهصورت غیرمنظم و سطحی باهم در تماس میباشند .پیوندهای قوی قابلیت
دسترسیپذیر ی بیشتر ،کیفیت باالتر اطالعات ،اعتماد بیشتر افراد به هم و انگیزش بیشتر افراد در تسهیم اطالعات است .نکتهای
که باید به آن توجه کرد این است که هم پیوندهای ضعیف و هم پیوندهای قوی نقش مهمی در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
دارند .سینگ و همکارانش( ،) 1338معتقد هستند که کارآفرینانی که از ترکیب هر دو پیوند استفاده مینمایند ،نسبت به افرادی که
تنها از یکگونه پیوند استفاده میکنند ،فرصتهای بیشتری را تشخیص میدهند.
خودکارآمدی6

.Self-efficacy
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اصطالح خودکارآمدی از تئوری شناختی باندورا )1337( 1گرفتهشده است .باندورا بیان میدارد که احساس خودکارآمدی
عبارت است از ادراك و باور فرد نسبت به اینکه میتواند در انجام یک وظیفه خاص به شکل موفقیتآمیزی عمل نماید؛ بهعبارتدیگر
باور انسان به اینکه از قابلیتها و توانایی الزم برای انجام یک وظیفه خاص برخوردار است .به شکل سادهتر ،احساس خودکارآمدی
یعنی «من میتوانم این کار را انجام دهم» .از دیدگاه او ،دانش ،مهارت و دستاوردهای قبلی افراد پیشبینی کنندههای مناسبی برای
عملکرد آینده افراد نیستند ،بلکه باور انسان درباره تواناییهای خود بر عملکرد او مؤثر است .بدون خودکارآمدی ،اشخاص از تالش
کردن برای رسیدن به اهدافشان منصرف میشوند و تصمیمات خود را محدود میکنند .بهطوریکه فرصتها را از دست میدهند
ولو اینکه مهارتهای الزم برای دنبال کردن آنها را نیز داشته باشند) .(Bandura,1997,p.75ازنظر باندورا چهار منبع در ایجاد
احساس خودکارآمدی مؤثرند:
 تجربیات گذشته :این عامل نیرومندترین منبع در ایجاد احساس خودکارآمدی میباشد .با مشاهده تجربیات موفق گذشته،
در فرد این احساس افزایشیافته و تقویت میگردد.
 الگوهای رفتار :یعنی رفتار دیگران و موفقیت آنها همراه با شکل رفتارشان ،در ایجاد احساس خودکارآمدی افراد در
فعالیتهای مشابه مؤثر است
 تشویق :تشویقی که از طرف دیگران صورت میگیرد ،در تقویت احساس خودکارآمدی مهم است.
 ارزیابی شرایط فیزیکی  /عاطفی :عواملی مانند استرس ،ترس اضطراب ،افسردگی و  ...بر احساس خودکارآمدی تاثیر
دارند.
تئوری شناختی اجتماعی باندورا ،بر اهمیت احساس خودکارآمدی ادراكشده در خلق کسبوکارهای جدید مخاطرهآمیز تأکید
دارد .باندورا( ،)1337به نقش احساس خودکارآمدی باال در جستجوی فرصتهای کارآفرینانه تأکید مینماید).(Ozgen,2003,p.54
در تحقیقات مرتبط با خودکارآمدی و تشخیص فرصت ،نشان دادهشده است که چگونه سطح باالی خودکارآمدی ،تشخیص فرصت
را تسهیل میکند) . (Tumasjan & Braun,2012ازگن و بارون( ،)2117عنوان کردند که دو دلیل مهم برای اثبات این موضوع
وجود دارد که عبارتاند از :نخست اینکه اشخاص با خودکارآمدی باال ،نسبتا به خود مطمئن هستند .یافتههای تعدادی از تحقیقات
نشان میدهد که داشتن اطمینان به خود موجب میشود که اشخاص تمایل به حضور در شبکههای اجتماعی گستردهتر داشته و
مشهورتر از افرادی باشند که این مشخصه را ندارند .ازآنجاییکه شبکههای اجتماعی گستردهتر افراد ،اطالعات بیشتری را در اختیار
آنها قرار خواهد داد  ،منطقی است که فرض کنیم خودکارآمدی شخصی باال ممکن است به این وسیله به تشخیص فرصت کمک
کند .دومین دلیل این است که اشخاص با سطح خودکارآمدی باال ،بر این باورند که میتوانند بهصورت موفقیتآمیزی فرصتهای
کشفشده را توسعه دهند .درنتیجه  ،آنها ممکن است در جستجوی فرصتها پیشقدمتر باشند). (Ozgen & Baron,2007

تشخیص فرصت بهمثابه یک فرآیند
گاگلیو و تاب( )1332را می توان ازجمله پژوهشگرانی دانست که به بررسی فرآیند تشخیص فرصت اقدام کرده و در آن
مهارت های ادراکی و فکری کارآفرین را موردتوجه قراردادند .این دو محقق بر مبنای دست آوردهای تجربی تحقیق خود مدلی را
ارائه نمودند که در شکل زیر ارائهشده است.

. Social cognitive theory of Bandura
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شرایط اولیه:
نیروهای فرهنگی
عوامل محیطی

توسعه ایده

تصمیم به

ویژگی های فردی

ارزش و

بهره برداری

سودآوری

از فرصت

نیروهای اجتماعی

کشف

فناوری

موانع ورود

نیاز بازار

شکل :2مدل گاگلیو و تاب در خصوص فرآیند تشخیص فرصت

مطالعه بعدی هیل( )1335کشف فرصت به مثابه یک فرآیند موردبررسی قرار دارد .مسئله اصلی این پژوهشگران تعیین این
نکته بود که آیا کشف فرصت فرآیندی ناخودآگاه است یا آگاهانه صورت میگیرد.
نتیجه دادههای جمعآوریشده تحقیق از کارآفرینان نشان میداد که فرآیند کشف فرصت در نظر %31از پاسخگویان فرآیندی
خودآگاهانه و شامل مراحل چندگانه ای آزمون و یادگیری است .اغلب پاسخگویان اظهار داشته بودند که ایدههای زیادی ممکن است
به نظرشان برسد اما عامل کلیدیتر ارزیابی ایده است که خود فرآیندی چندمرحلهای است .موضوع دومی که موردبررسی قرار داشت
بررسی عوامل مؤثر بر آگاه شدن کارآفرینان از وجود فرصتها بود .در این مورد شبکه اجتماعی افراد ،مسائل و مشکالت مشتریان،
کارکنان و تأمینکنندگان شرکتهای قبلی بهعنوان منابع اطالعاتی در کشف فرصتها مؤثر بودند.
موضوع سومی که توسط هیل موردبررسی قرار دارد چگونگی ارزیابی ایدهها توسط کارآفرینان بود .در این مورد اغلب کارآفرینان
از روشهای شهودی 1و طی مراحل مختلف برای ارزیابی ایده استفاده مینمودند .بهعالوه ایدههایی ازنظر آنها ارزش داشت که با
وضعیت آنها و استراتژی کلی آنها در سازگاری قرار داشته باشد.
نتایج مشابهی در تحقیق بعدی که توسط هیل و همکارانش در سال 1337انجام شد به دست آمدند .مسئلهای که در تحقیق
سال 1337محققین مذکور به طور اخص موردتوجه قرار گرفت تاثیر شبکه اجتماعی بر روی کشف فرصتها بود .نتایج تحقیق
محققین را به این جمعبندی رسانید که هر چه شبکه اجتماعی افراد گستردهتر باشد امکان روبهرو شدن آنها با فرصتهای بالقوه
بیشتری فراهم میگردد و بر همین مبنا نتیجه گرفتند که کشف فرصتهای کارآفرینی به دو صورت ممکن است صورت گیرد:
الف -بهصورت فعالیتی فردی که در آن بهواسطه فعالیتهای ذهنی -فکری کارآفرین قادر به کشف فرصت و تدوین ایده
بهرهبرداری از فرصت میگردد.
ب -بهصورت فعالیتی درونشبکهای که در آن بهواسطه تماسهای متعدد کارآفرینی با افراد واقع در شبکه اجتماعی فرصتها
خود را نمایان ساخته و ایده بهرهبرداری از فرصت تدوین میگردد.
در سال  1338فرآیند تشخیص فرصت مجدداً توسط هیل و شاردر موردبررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق در سازگاری با نتایج
تحقیقات قبلی بود و نشان میداد که :
 اغلب پاسخگویان %32بر این باور بودند که تشخیص فرصت و تدوین ایده نه یک رخداد بلکه فرآیندی متشکل از مراحل
متعدد است؛
 ارزیابی ایدهها بهطور شهودی و با عدم استفاده از روشهای سیستماتیک صورت میگیرد؛
 یک ایده معموال به ایدههایی باکیفیت بهتر منجر میگردد؛

.Heuristic
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 خالقیت فکری در تدوین ایدهها عاملی کلیدی است.
درسال 1333تحقیق دیگری توسط المپکین و همکارانش برای بررسی فرآیند تشخیص فرصتهای کارآفرینی انجام گردید.
تالش این محققین بر این بود تا تفاوت بین ایده و فرصت را از دیدگاه کارآفرینان بسنجند .نتایج تحقیق نشان میداد که  %36درصد
از کارآفرینان بر این باور بودند که بین ایده و فرصت تفاوتی اساسی وجود دارد .نتایج نظرسنجی نشان میداد که:
الف .معموال تعداد ایدهها دو برابر فرصتهایی است که کارآفرینان کشف میکنند.
ب .برای تبدیل ایده به فرصت معموالً فاصلهای زمانی وجود دارد که در  %45از پاسخگویان این زمان بین چند ماه تا چند
سال متغیر بود و  %97این فاصله را چند روز تا چند هفته ذکر نموده و  %16نیز فاصلهای بین ایده و فرصت خود قائل نبودند.مطالعه
دیگری که توسط مک موالن و همکارانش در سال1384صورت گرفته بود و توسط المپکین و همکارانش مورد ارجاع قرارگرفته است
حاوی نکتهای کلیدی در درك و فهم رابطه بین ایده و فرصت کارآفرینی است و آن مفهوم شخصی کردن فرصت است .منظور مک
موالن از شخصی کردن فرصت میزان کنترلی است که توسط کارآفرین بر روی فرصت میتواند اعمال گردد و بهاینترتیب فرصت از
دسترس دیگران خارج گردد .به باور مک موالن مجموعه عواملی مشتمل بر دودسته عوامل قابلکنترل و غیرقابلکنترل بر روی
تشخیص فرصت توسط کارآفرین مؤثر است:
 عوامل غیرقابلکنترل شامل متغیرهایی نظیر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است.
عوامل فردی شامل کلیه عواملی است که میتوانند توسط کارآفرین تغییر یابند نظیر نحوه زندگی ،انتظارات و تجارب شخصی
در مطالعه المپکین و همکارانش موضوع دیگری که موردتوجه قرار گرفت شبکه ارتباطی کارآفرینان و تاثیر آن در کشف فرصتها
بود.
نتایج مطالعه نشان داد که  %42از پاسخگویان ایده خود را از شبکه ارتباطات فردی گرفته و  %72از آنها از این شبکه ارتباطات
فردی برای ارزیابی ایده استفاده نموده بودند.
نکته دیگری که المپکین و همکارانش در واکنش به عدم توجه تحقیقات قبلی موردبررسی قراردادند جنبههای فکری و
خالقیتی تشخیص فرصت بود.
این محققین مدلی را ارائه کردند شامل مراحل زیر بود:
 آمادگی :1به مفهوم کسب تجربه ،دانش ،آموزش و سوابق فردی کارآفرین که در طول زمان تجمیع مییابند.
 خواب :2که در این مرحله کارآفرین ناخودآگاه و بهصورت شهودی و غیرارادی در خصوص ایده مشغول تفکر است.
 کشف :9که بهصورت لحظهای و شامل درك و کشف جوهره و عنصر اصلی ایده برای حل مشکل یا ارائه راهحلی است.
 ارزیابی :که در این مرحله ایده بهعنوان فرصتی سودآور مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 توسعه :که در آن تصمیم برای بهرهبرداری از فرصت بسط و توسعه داده میشود.
 این محققین حلقههای پس خوری رابین مراحل مذکور قائل بوده و بر این باورند که بهطور طبیعی بایستی ارزیابی پس از
کشف صورت گیرد.
مطالعه دیگری در سال 2111توسط شوارتس و همکارانش در مورد کارآفرینان فناوری در مراکز رشد صورت گرفته است که
در آن کل فرآیند را با استفاده از نتایج تحقیقات قبلی به دو مرحله تشخیص فرصت و بهرهبرداری از فرصت تقسیمبندی نمودهاند.
به نظر میرسد این دو کل فرآیند کارآفرینی را در نظر گرفته بودند .بههرتقدیر نتایج این تحقیق هم نشان داده است که اوالً تشخیص
فرصت یک فرایند است و ث انیاً مراحل مختلف آن به دنبال هم قرار دارند و ممکن است برخی مراحل در برخی موارد قابلمشاهده
نباشد .نکته کلیدی دیگری که از این تحقیق حاصل شده است تاثیر عوامل زمان و متغیرهای مربوط به صنعت در کم و کیف سپری
شدن مراحل توسط کارآفرین است.
1
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مطالعه دیگری که حائز اهمیت است و نکات جدیدی را در مورد کشف فرصت و تدوین ایده به ذهن متبادر میکند مطالعهای
است که توسط کریچ ولیندسی در سال 2111صورت گرفته است .این دو مدلی را در تحقیق خود ارائه نمودهاند و طی آن کل فرآیند
تشخیص فرصت را به دو مرحله تشخیص عمومی فرصت 1و تشخیص اقتضایی 2فرصت تقسیمبندی نمودهاند.
در مرحله تشخیص عمومی فرصت دو محقق مذکور بر این باورند که همه افراد بر اینکه فرصتی وجود دارد موافقت خواهند
داشت اما این فرصت نمیتواند برای هرکسی یک فرصت تعریف گردد .تنها در مرحله تشخیص اقتضایی فرصت است که فرصت برای
یک فرد معین قابلیت تعریف پیدا میکند .میتوان گفت که ایده این دو محقق در سازگاری با ایده مک موالن در خصوص شخصی
شدن فرصت است و لذا میتوان این نتیجهگیری را گرفت که عواملی بر روی سازگار شدن فرصتها با وضعیت افراد مؤثرند .موضوع
سازگاری کلیدیترین موضوعی است که در الگوی تیمونز )1333( 9برای تبیین کارآفرینی ارائهشده است .در مدل تیمونز بایستی
سازگاری بین سه عنصر کارآفرین ،فرصت و منابع وجود داشته باشد تا کارآفرینی امکان وقوع یابد.
پرسندوفروزیگلر )1332( 4توضیح دادند که بشر همگی دارای بستههای اطالعاتی مختلفی میباشند و این بستههای اطالعاتی
بر توانایی آنها در شناسایی فرصتهای کارآفرینی تاثیر گذار است .بستههای اطالعاتی الگوهای ذهنی را ایجاد میکنند که یک
قالب برای شناسایی اطالعات جدید تولید میکنند .برای شناسایی یک فرصت ،یک کارآفرین باید اطالعات پیشین داشته باشد تا با
اطال عات جدید تکمیل گردد که منجر به یک تخمین کارآفرینانه گردد .این اطالعات قبلی ممکن است پیرامون نیازهای
استفادهکنندگان یا جنبههای خاص عملکرد تولید باشد.
همچنین بنابر نظر بکرومورفی ) 1332( 5اطالعات الزم برای شناسایی یک فرصت در مقیاس وسیع میان جمعیت توزیع
نمیشود و دلیل آنهم تخصصی شدن اطالعات در میان مردم میباشد .افراد در اطالعات تخصصی عمل میکنند ،زیرا اطالعات
تخصصی بیشتر از اطالعات عمومی برای فعالیتها مورداستفاده قرار میگیرد .بهعنوانمثال شین و ونکاتارامن توسعه اینترنت را
یک مثال کاربردی در این زمینه می دانند که تنها بخشی از جامعه حدس کارآفرینانه در پاسخ به توسعه این تکنولوژی داشتهاند.
بعضی از مردم هنوز یا نمیدانند اینترنت چیست و یا اینکه نسبت به فرصتهای سودمند ایجادشده توسط آن جهت بهرهبرداری
شناختی ندارند .در تحقیقی که توسط شین و ونکاتارامن( )2111در پاسخ به این سؤاالت که « چرا بعضی از مردم و نه همه آنها
فرصت کارآفرینانه خاص را کشف میکنند؟» انجام شد مشخص گردید که ،دودسته فاکتور عمده را که در کشف فرصتهای خاص،
توسط عدهای خاص احتماالً تاثیر گذار است را نشان میدهد.
الف -داشتن اطالعات قبلی برای شناسایی یک فرصت ضرورت دارد؛
ب -ویژگیهای شناختی برای شناسایی ارزش آن الزم میباشد.
همچنین شین و ونکاتارامن بر این باورند که  ،از آنجائی که کشف فرصت های کارآفرینانه از طریق یک فرآیند بهینه که افراد با
محاسبات مکانیکی بر روی یک سری اطالعات انجام دهند ،به دست نمیآی د لذا افراد باید ارتباط معنادار جدیدی را شناسایی ،تا از
طریق قادر به کشف فرصت های کارآفرینانه باشند .ایندو با تاسی از تحقیقات گذشته نشان دادند که مردم دارای توانایی متفاوت در
شناسایی اینچنین ارتباطاتی هستند .بهعنوانمثال ،تحقیقات در حوزه علوم شناختی نشان میدهد که مردم دارای توانمندیهای
متفاوت در ترکیب مفاهیم و اطالعات موجود جهت تولید ایدههای جدید هستند .در تحقیق دیگری دالبارکا )2112(6با مرور ادبیات
پیشین عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت به دودسته تقسیم نمودند که عبارتاند از:
 عوامل تحت کنترل :شبکه اجتماعی ،تجربه ،انگیزش ،دانش و غیره.
 عوامل غیرقابلکنترل :شخصیت ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره دستهبندی نمود.
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شکل :9مدل دالبارکا در عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت

شین در سال( ) 2119با مرور ادبیات پیشین به این نتیجه رسید که اغلب تحقیقات گذشته پیرامون شناخت فرصت ،بر نقش
کلیدی اطالعات در شناسایی فرصت تأکیددارند او بر این باور است که فرآیند دسترسی ،نگهداری ،بازیابی و ادغام اطالعات در
الگوهای معنیدار توسط افراد نقش کلیدی در شناسایی فرصت ایفا میکند .همچنین مشخص شد که تفاوتهای فردی کارآفرینان
نقش بسیار مهمی در تشخیص و بهرهبرداری فرصت دارد .شین معتقد است که تفاوتهای فردی را شامل تفاوتهای روانشناختی
و جمعیت شناختی میباشد .شکل زیر مدل پیشنهادی شین در ارتباط با عوامل فردی مؤثر بر شناسایی و بهرهبرداری از فرصت
میباشد
عوامل غیر روان شناختی(جمعیت شناختی)
 آموزش -تجربه کاری

 سن -موقعیت اجتماعی

شناسایی و بهره برداری
از فرصت

عوامل روانشناختی
انگیزشخودارزیابی-شناخت

شکل :4مدل شین در ارتباط با عوامل فردی مؤثر بر شناسایی و بهرهبرداری از فرصت

در مطالعهای که توسط اروا ) 2114( 1صورت گرفته است تالش محقق معطوف به بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند تشخیص
فرصت و تدوین ایدههای کارآفرینانه بوده است .در این مطالعه که با تاسی از الگوی کاردوزو 2نسبت به بررسی 4دسته عوامل فردی
.Orwa
.Cardozo et al
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و محیطی موثر بر فرآیند تشخیص فرصت و تدوین ایده اقدام شده است .این عوامل عبارتند از :خصوصیات شخصیتی کارآفرین
شامل خالقیت و اعتمادبه نفس ،شبکه اجتماعی کارآفرین ،دانش قبلی و هوشیاری کارآفرینانه  .در مطالعه مذکور تعریف خالقیت از
گوث و سایرین )1331( 1گرفتهشده است که به معنی توان تشخیص سریع راهحلهای بهینه برای مشکالت و مسائل عارضه میباشد.
بهعالوه اعتمادبهنفس یا بهعبارتدیگر خوش بینی و نگرش مثبت افراد متغیری است که محقق از مطالعات کروگر گرفته است.
درعین حال مفهوم هوشیاری را نیز به عاریت از کر زنر گرفته و بر این اساس هوشیاری را حالت عمومی سیستم عصبی -فکری
کارآفرین برای حساسیت در مقابل فرصتها دانسته است.
نتیجه حاصل از این مطالعه بهصورت مدلی برای کشف فرصت و تدوین ایده از طرف محقق تنظیمشده است که در شکل()5
ارائهشده است:

هوشیاری
میل درونی به
کارآفرینی
خصوصیات شخصیتی

تدوین ایده

تشخیص

-

خالقیت

-

نگرش
مثبت

فرصت

شبکه اجتماعی

تاسیس

-

خانواده

-

دوستان و

کسب و کار

همکاران
-

شرکاء

-

مشاوران

ضرورت و نیاز به
کارآفرینی(بیکاری)

شکل :5مدل اروا در ارتباط با نقش فردی در فرآیند شناسایی فرصت

در تحقیق بعدی بارون( )2117با تاسی از نظرات ساراسواتی( )1338و باسنتیز 2بیان میکنند که فرصت دستیابی به اطالعات
و قابلیتهای شناختی که به افراد چارچوبهای جهت سازماندهی و تفسیر اطالعات میدهد نقش مهمی در فرآیند شناسایی فرصت
ایفا میکند .فدریک( ) 2118با مرور ادبیات کارآفرینی در خصوص عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصتهای کارآفرینی مشخص
کرد که یک کارآفرین دو فرآیند مهم کشف و بهرهبرداری از فرصتها را تجربه میکند در هر دو فرآیند ،ویژگیهای شخصیتی
کارآفرین(عوامل روانشناختی) و یک سری از قابلیتهای او برای شروع ریسکی جدید(عوامل غیر روانشناختی) دخالت دارند.

.Guth et al
.Basenitz
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همچنین تحقیقات او نشان داده است که در طول فرآیند کشف فرصت دو عامل مهم هستند :عوامل غیر روانشناختی که به
فرد امکان دستیابی بهتر به اطالعات را میدهند و عوامل روانشناختی باقابلیتهای ادراکی فرد در ارتباطاند .بهعبارتدیگر به اعتقاد
فدریک هر چه دسترسی به اطالعات بیشتر و قابلیتهای درك اطالعات باالتر باشد فرد توانایی شناسایی فرصت بیشتری دارد.
نکته حائز اهمیت در تحقیقات فدریک این بود که او میان عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت و عوامل فردی مؤثر بر
بهرهبرداری از فرصت ها تمایز قائل شد که در جداول زیر عوامل فردی مؤثر بر شناسایی و بهرهبرداری از فرصت را از دیدگاه فدریک
نشان میدهد.
جدول :6عوامل فردی مهم در فرآیند کشف فرصتها (فدریک)2118،
عوامل روانشناختی

عوامل غیر روانشناختی

قابلیتهای جذبکننده
شناخت ارتباطات غیررسمی
توانایی دستهبندی اطالعات
ارتباطات و الگوسازی
فهم و درك فرآیندها
ارزیابی اطالعات بهصورت دقیق

تجربههای قبلی زندگی
گستردگی گروههای اجتماعی

جدول :2عوامل فردی مهم در فرآیند بهرهبرداری فرصتها(.فدریک)2118،
عامل روانشناختی

عوامل غیر روانشناختی

برونگرایی(اجتماعی بودن)
نیاز به موفقیت
ریسکپذیری
میل به استقالل
مرکز کنترل
خودکارآمدی
اعتمادبهنفس
احساس

هزینه فرصت
کارکردن زوجین(همسر)
سطح باالی آموزش
تجربه کاری
تجربه تجارت عمومی
تجربهی عملکردی
تجربهی صنعتی
تجربهی راهاندازی موسسه و....
داشتن الگو

نتیجه گیری
شناسایی فرصت میتواند بهمثابه یک فرآیند باشد همچنین کشف فرصتها در سطح گروهی انجام نمیشود .چیزی که
مطالعه ی کارآفرینی را از دیگر مباحث اقتصادی و یا مدیریتی متفاوت میسازد ،بررسی نقش فرد در تشخیص فرصتهای کارآفرینی
است .عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت را میتوان به دودسته تقسیم نمود که دسته اول عوامل تحت کنترل که شامل شبکه
اجتماعی ،تجربه ،انگیزش ،دانش و غیره و دسته دوم عوامل غیرقابلکنترل که شامل شخصیت ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره
میباشد .همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد که ،بین عوامل فردی مؤثر بر فرآیند شناسایی فرصت و عوامل فردی مؤثر بر فرآیند
بهرهبرداری از فرصت میتوان تمایز قائل شد .و نهایتاً«چنین میتوان گفت که ،دو دلیل برای اینکه افراد فرصتهای تجاری را کشف
میکنند وجود دارد :اول اینکه شناسایی فرصت ها توسط افراد نیازمند فرآیند دستیابی به اطالعات است که این امر بیشتر تحت
کنترل عوامل غیر روانشناختی است و دوم اینکه فرد می بایست واجد توانایی های ادراکی خاصی جهت تفسیر اطالعات باشد که
این توانایی ها بیشتر تحت تاثیر عوامل روانشناختی دارند.
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چکیده
شهرداری تهران به عنوان یکی از از بزرگترین شهرداریهای کالن شهرهای دنیا است که برای مدیریت آن و افزایش
کارایی و اثر بخشی و تبدیل به یک نهاد اجتماعی نیازمند نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته و همگام و همراه
با اهداف مدیریت شهری می باشد .وجود شرایط اقلیمی خاص ،جاذبه های گردشگری ،جغرافیای طبیعی ،انسانی
وسیاسی همگی دست به دست هم داده تا بلدیه نوپای دیروز به کالن شهری تبدیل شود که اداره آن نیازمند
تصمیم سازی های یکپارچه وخاص خواهد بودکه جز در سایه مدیریت پر تالش و هوشمند و نیز مشارکت میسور
نخواهد بود .نقش کارکنان و میزان مشارکت آن در کمک به مدیریت سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و
در تحوالت سازمانها نقش حیاتی را به عهده دارند .البته در هر تحولی چالشی برای نیروی انسانی آن سازمان اتفاق
می افتد که باید مورد تحلیل و توجه قرار گیرد.از اینرو در این مقاله با مطالعه موردی در شهرداری تهران سعی
شده است چالش های منابع انسانی در یکی از شهرداریهای بزرگ کشور مورد بررسی قرار گرفته و راههای برون
رفت از این چالش ها هم پیشنهاد گردد.
کلید واژه :چالش ،منابع انسانی  ،شهرداری تهران

مقدمه
کالن شهر تهران بعنوان یک شهر کامالً سیاسی دارای مسائل کالن در ابعاد گوناگون میباشد .وجود موضوعاتی همچون آلودگی
زیست محیطی ،ترافیک ،بازسازی بافتهای فرسوده ،آسیبهای اجتماعی ،کمرنگی مشارکت مردمی به مفهوم واقعی آن در عرصههای
شهری و محدودیت منابع مالی و در آمدی ،سهیم نبودن از بودجه دولت ،تشدید میزان حساسیت اجتماعی و سیاسی و قرار گرفتن
در بوته نظارت مردم (با توجه به تشکیل شورای اسالمی شهر و انتخاب غیر مستقیم شهردار ازسوی مردم در مقایسه با دهه اخیر
که نقش قائم مقام شورا در تصدی وزارت کشور قرار داشت) ،محور بودن تهران بعنوان یک الگو و مدل در نزد سایر شهرهای بزرگ
کشور در ارتباط با کلیه تحوالت و ...از چالشهای عمده مدیریت شهری در حال حاضر محسوب میگردد
درکنار چالشهای یاد شده به عنوان عوامل و موانع محیطی ،تعریف ساختار متناسب با توجه به منابع انسانی از عوامل مهم
درونی ،در تحقق مقاصد و برنامههای مدیریت شهری محسوب میگردد .بعنوان مثال تحقق محله محوری بعنوان یک شعار در
راستای سیاست تمرکز زدایی مستلزم تعریف و تبیین راه کارهای مختلف چون تفویض اختیار و مسئولیت با توجه به رویکرد پیش
بینی شده و ...به مدیران مناطق و نواحی شهری میباشد که با فرض تحقق این امر ـ بدلیل وجود ساختار نامتناسب با سیاست فوق
خصوصاً در بخش منابع انسانی در ابعاد کمی و کیفی ـ اجرای برنامهها با مشکل مواجه میگردد .امروزه توسعه پایدار را فرایند تحول
بنیادین باورهای فرهنگی نهادهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به منظور خلق و مناسب شدن با ظرفیتهای جدید و ارتقاء کمی
و کیفی قابلیتها و تواناییهای انسانی ،آموزشی و اقتصادی تعریف مینمایند .و توسعه منابع انسانی را پیش شرط توفیق ،تثبیت،
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تداوم و تحول هر سازمان میدانند .آموزش و منابع انسانی برابر مطالعات و تجربیات بینالمللی محور و اساس توسعه و تحول محسوب
میگردد .بطوریکه توجه به آن میتواند بعنون یک عامل پنهان و پرتوان باز دارنده چالشهای محیطی ،مدیریت شهری را در تحقق
شعارها و اهداف رهنمون سازد.
مقصود از مدیریت منابع انسانی ،سیاستها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که به فعالیتهای کارکنان
مرتبط میباشد ساختار مدیریت شهری تهران و سایر کالن شهرهای ایران ،به رغم شکل گیری شوراهای اسالمی شهر ،ویژگی های
یک مدیریت محلی -مشارکتی مدرن و دموکراتیک را ندارد .به گونه ای که در این نظام ،ارتباط ارگانیک میان شورا ،شهرداری و
شهروندان دیده نمی شود .این موضوع ،از سویی پرداختن به مباحث جدید مدیریت شهری و تغییرات بنیادین سازوکارهای حاکم
بر وضعیت موجود مدیریت شهرها ی ایران و به ویژه کالن شهر تهران را در کانون توجه مدیران و صاحب نظران مطالعات شهری
قرار می دهد و از دیگر سو ،مطالعه تجارب ارزشمند جهانی ،ما را از چالش های مدیریتی ،نیروی انسانی ،منابع مالی ،حقوقی و

قانونی و جهت تحقق مطلوب یک نظام مدیریتی محله محور در ایران آگاه می سازد.
پیشینه نظری تحقیق
دراین زمینه تحقیقات چندانی صورت نگرفته است  .در یک تحقیقی نقش منابع انسانی در تبدیل شهرداری به نهاد اجتماعی
بررسی شده است  .مدیریت سازمان شهرداری با تغییر در رویکرد سازمان شهرداری یک نهاد خدماتی به سازمان شهرداری یک نهاد
اجتماعی گامی بزرگ در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری برداشته است.ثبات در گامها نیازمند عزم راسخ ومشارکت همه جانبه
نیروهای انسانی فعال و دلسوز خواهد بود تا بتوانند از طریق مشارکت وسهیم شدن در انجام بهتر فعالیتها مدیریت شهری را در
انجام بهتر این استراتژی یاری نماین د.لذا خرد جمعی ومشارکت منابع انسانی از یک سو و اعتقاد ونگرش مدیران تاکتیکی و عملیاتی
سازمانبه منابع انسانی بعنوان سرمایه هایانسانی می تواند اثر بخشی گامهای اجرایی تغییر رویکرد عوامل برون سازمانی ودرون
سازمانی را افزایش دهد.آنچه در این مختصر بدان پرداخته شد به مفهوم عدم وجود و یا عدم اقدام نبوده است ،بلکه بیشتر سعی
گردید اهمیت ،نقش وجایگاه منابع انسانی تبیین گردد .چالشهای مدیریت منابع انسانی نیز در مقاله دیگری پنج چالش عمده را
مطرح نموده که در شهرداری تهران موضوعیت دارد .
در تحقیق دیگری مهمترین چالشهای نیروی انسانی از نگاه کارکنان صنعت نفت بررسی شده است مدیریت بی تجربه/اختالف
فاحش سطح حقوق ایران و خاور میانه/عدم شایسته ساالری در نفت/بی توجهی به نیروهای عملیاتی و  ...از مهمترین چالشهای
حال و آینده سرمایه های انسانی در صنعت نفت هستند که طی یک نظرسنجی در سایت منابع انسانی صنعت نفت حاصل شده
است که بیشتر آنها مشابه چالش های شهرداری است .در تحقیق دیگری چالش های نظام آموزشی در شهرداری تهران ارائه گردیده
است  .در تحقیقی فرآیند ،اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی را ذکر نموده سپس چالشهای مدیریت منابع انسانی را به طورکامل
شرح داده و برای رفع این چالشها بحث توانمندسازی کارکنان را مطرح نموده که شامل الگوهای توانمندسازی ،چالشهای موجود

در تواناسازی منابع انسانی ،فرآیند راهبردی ،اقدامات عملی و استراتژیهایی در این زمینه می باشد.

طرح ها و رویکرد های اخیر در شهرداری تهران
در شهرداری تهران در چند سال اخیر تغییر نگاه ها و سیستم ها یی با رویکرد اثر بخشی اهداف سازمانی اتفاق افتاد که به
دنبال خود چالش هایی را برای منابع انسانی بوجود آورد .
سازمان شهرداری تهران در تبیین استراتژی خود وبا تغییر فرهنگ وانتخاب رویکردهای جدید گامهایی در جهت تبدیل
شهرداری تهران از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی گامهایی برداشته است .که با تغییر این دیدگاه طرح هایی در شهرداری اجرا
گردیده که ذیال لیست می گردد.
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-6اجرای طرح مدیریت محله
این طرح با توجه هرچه بیشتر به موضوع تمرکز زدایی و توسعه رویکرد ناحیه محوری و محله گرایی و تقویت هرچه بیشتر شورایاریها
انجام گرفت.

-2طرح هوشمند سازی
مهمترین راهبرد اجرایی این رویکرد توسعه استفاده از  ITو فضای مجازی در تمامی سطوح و شوون خدماتی و عملیاتی
شهرداری تهران در حوزه های مختلف می باشد.از جمله استفاده از سامانه های مختلف از جمله :سامانه ردیاب خودرو –سامانه
اطالعات جغرافیایی – سامانه جامع مدیریت تاکسیرانی – سامانه شهر سازی – سامانه سنجش عدالت شهر – آرشیو الکترونیک
اسناد – سامانه مدیریت شهری  – 197سامانه مدیریت همگانی  -1888سامانه گزارشات منابع انسانی –سامانه تردد پرسنل –
سیستم جامع منابع انسانی و....

-9رویکرد کوچک سازی و چابک سازی
جهت کاهش تصدی گری شهرداری از طریق برون سپاری فعالیتها می باشد .که بخشی از فعالیتهای حوزه شهرسازی و معماری
به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار گردید.

-4رویکرد کیفی سازی
راهبرد های اجرایی تحقق این رویکرد مشتمل بر اقداماتی است که منجر به ایجاد تغییر در فرآیند ها و روشها برای ارتقاء
کیفی انجام امور و ترویج فرهنگ کیفی سازی فعالیتها در تمامی حوزه ها و سطوح اجرایی شهرداری می باشد.

-5رویکرد شبکه سازی
راهبرد های اجرایی تحقق این رویکرد در مرحله اول در دو حوزه مورد توجه می باشند:
 -5-1شبکه سازی در حوزه حمل و نقل عمومی برای ارائه بهترین سرویس جابجایی به شهروندان از طریق همپوشانی سرویس دهی
سیستمهای مختلف حمل و نقل عمومی (تاکسیرانی  ،اتوبوسرانی  ،مترو ) و جانمایی شبکه ایستگاههای حمل و نقل عمومی به گونه
ای که شهروندان حداکثربا طی مسافت  911متر از هرنقطه در شهر به یکی از ایستگاههای حمل و نقل عمومی رسیده و اطالعات
اولیه راجع به نوع وسیله نقلیه  ،تعیین مقصد و هزینه مسافرت در اختیار آنان قرار گیرد.
 -5-2شبکه سازی در فضای مجازی در تمامی عرصه ها و حوزه های فعالیت شهرداری تهران

چالش های موجود منابع انسانی در شهرداری تهران
در شهرداری تهران بدلیل ساختار سیاسی آن و انتخاب سیاسی مدیران بدور از نظام شایسته ساالری آن چالش هایی برای

نیروی انسانی وجود دارد که با تحوالت اخیر این چالش ها بیشتر شده که به برخی از آنها اشاره می گردد:
انتخاب مدیران براساس داشتن رانت سیاسی
چه بسا مدیران الیقی که در مدت خدمت در ارزیابیها و در مقاطع مختلف به عنوان مدیر نمونه شناخته شده است بخاطر
جریانات سیاسی و رانتهای موجود با فرد دیگری که از این شایستگیس برخوردار نیست جایگزین می گردد.
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تغییر و گردش شغلی زیاد در شهرداری تهران
مدیران شهرداری بدالیل ذکر شده غالبا کوتاه مدت تصدی پست مربوطه را دارند و در این مدت با توجه به سلیقه خود اموری
را پیش می برد و به ناگاه با فرد دیگری تعویض می گردد و فرد جدید غالبا از تجربیات قبلی استفاده نمی نماید و یا این تجربیات
در اختیارش قرار نمی گیرد و با چالش خال اطالعات مواجه می گردد .عدم انتقال تجربه از نسل قدیم به جدید به عللی از قبیل عدم
وجود سیستم آموزشی منضبط و مدون  ،تنگ نظری نسل قدیمی در انتقال تجربیات و آموزش نیروهای جدید،بی انگیزگی نیروهای
جوان به علت تبعیض های تحصیالتی ،فامیلی،دوستی و"  ...اتفاق می افتد.

تنوع مکان کاری در شهرداری تهران
با توجه به گستردگی این سازمان تنوع جمعیت شناختی و فرهنگی و قومی نیروی انسانی در حد قابل توجهی به چشم می
خورد  .تفاوتهای نژادی :با رشد مهاجرت به تهران تنوع افراد با قومیت ها ،مذاهب و فرهنگ های مختلف افزایش یافته و وظیفه
مدیریت منابع انسانی است که از این تفاوتها به گونه ای احسن استفاده شده ،مانع از بروز اختالف در سازمان شود .تفاوتهای سنی :

با توجه به باالتر رفتن سطح زندگی ،امید به زندگی در جوامع باالتر رفته و این امر باعث شده است تا افراد مدت زمان بیشتری را به
کار پرداخته ،دیرتر بازنشسته شوند .از این رو امروزه میتوان تنوع سنی زیادی در شهرداری تهران مشاهده کرد) از سنین حدود21
سال تا حدود  65سال (.این تفاوتهای سنی باعث ایجاد محیطی ناهمگون و با رفتارها و هنجارهای متفاوتی در سازمان میشوند.

همچنین با انتخاب سیاسی مدیران گاهی مدیری از شهر دیگری با فرهنگ خاص سازمانی متولی شهرداری منطقه ای می
گردد که به دلیل عدم تناسب فرهنگی زمان زیادی جهت آموزش و انطباق با فرهنگ موجود نیاز دارد و این خود چالش های منابع
انسانی را به دنبال خواهد داش ت .از جمله اینکه در محل کار قبلی خود با بودجه محدودی کارکرده و در مکان جدید بودجه ده ها
برابر شده است.

فقدان برنامه ریزی علمی و کارآمد منابع انسانی و عدم تناسب خروجی و ورودی به لحاظ کمی و کیفی)تورم
باالی نیروی انسانی در شهرداری تهران )
با توجه به استخدام بدور از ضوابط و نیازسنجی نیروی انسانی و بصورت استخدام رانتی در مناطق طبق اظهارات شهردار تهران در
همایش ملی مدیریت شهری در افق چشمانداز  1414در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس گفت " :ما با حجم زیادی از نیروی انسانی

مواجهیم به طوری که حتی اگر  51درصد نیروهای شهرداری بروند نه تنها کارها بر زمین نمیماند شاید روانتر نیز شود".
چالش های دیگر از زبان شهردار تهران
 -6فاصله زیاد میان عرصه های علمی و عرصه های اجرایی
"یک چالش همیشگی که در کشور ما وجود دارد و البته در دهههای اخیر این چالش در حال کمرنگ شدن است فاصله
عرصههای مدیریتی و اجرایی با عرصههای علمی است  .سطحینگری به روشهای علمی و برداشت غلط از تئوریهای اصیل علمی
چالش بزرگ کشور است.

 -2تمرکز زیاد و انحصار تمام امور شهر در دست شهرداری
نباید احساس کنیم که در شهر همه چیز باید در اختیار یک نفر باشد باید به دنبال مدیریت یکپارچه باشیم و بتوانیم در
مجموعه کارهای خودمان رویکرد کارفرمایی را حاکم کنیم .باید روحیه تمرکزگرایی از بین برود این تمرکز باعث کشتن خالقیتها
در سطوح مختلف میشود باید اجازه دهیم محلهها خودشان موضوعاتشان را حل کنند.
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کوچکسازی یکی از ضرورتهاست باید فرصتها را در دست مردم در عرصههای علمی قرار دهیم اگر من به عنوان شهردار
تهران بخواهم در همه جا مدیریت کنم این موجب نابودی و انحراف میشود.

 -9عدم بهره وری و مدیریت صحیح امور
وی با اشاره به اینکه به جز سرمایه و نیروی کار برای پیشبرد برنامهها به دو عامل بهرهوری و مدیریت نیاز داریم افزود :در حوزه
حمل و نقل در جایی ما با  91درصد اتوبوسها  71درصد مسافر جابهجا میکنیم ولی در جای دیگر با  71درصد اتوبوسها 91

درصد مسافر هم جابهجا نمیکنیم".
 -4تنوع قراردادهای کاری
تنوع قراردادها درشهرداری تهران یکی دیگر از چالش هاست  .قراردادهای کاری کارکنان شهرداری از تنوع زیادی برخوردار است.
بجز قرارداد رسمی قرارداد شرکت خدمات اداری شهر که متداولترین قرارداد شهرداری تهران است و قرارداد شرکت هادیان شهر
که از مزایای کمتری نسبت به قرارداد قبلی برخوردار است قراردادهای دیگری البته نه بصورت متمرکز بلکه هر منطقه بصورت جدا
با شرکت هایی قرار داد بسته و برخی دیگر از نیروها بصورت پروژه ای استخدام می گردند که این موضوع تالش پرسنل برای ارتقاء
قرارداد را به دنبال دارد و سازوکار مدونی جهت این ارتقاء وجود ندارد البته طرح های منزلت نیروی انسانی گاها مطرح می گردد و
انگیزه های موقتی را در پرسنل بوجود می آورد ولی این انگیزه تداوم چندانی ندارد.و ارتقاء نوع قرارداد نیز بیشتر جنبه رانتی و

سیاسی دارد تا ارزیابیهای کاری از پرسنل .
-5عدم استقرار سیستم جامع و مکانیزه نیروی انسانی متمرکز
یک سیستم جامع نیروی انسانی مشتمل بر ساختارهای :
ارزیابی عملکرد نیروی انسانیHSE -

مسیر شغلینظامهای مشارکتنظامهای انگیزشینظامهای تشویق وتنبیه-نظام آموزش مبتنی بر استانداردهای ISO10015

با ایجاد این زنجیره درسازمان که مستلزم اجرای تمامی رویکردهای درون سازمانی می باشد منابع انسانی را تبدیل به سرمایه های
سازمانی خواهیم نمود .این نکته را نباید نادیده گرفت که منابع انسانی سازمان می خواهند بدانند مسیر پیشرفتشان در سازمان
چگونه است در چه مقاطعی چه امتیازاتی سازمان برایشان قائل است ودر مقابل چه تعهداتی به سازمان خواهند داشت .البته دراین

موارد اگر هم قانونی وجود دارد شفافیت چندانی ندارد بدینصورت که همه پرسنل از آن بی خبرند ویا رانت های سیاسی
مانع شفافیت و عدالت در ارتقاء و تشویق و تنبیه می گردد.

-1سامانه منابع انسانی در شهرداری تهران
یکی از سامانه هایی که در شهرداری تهران پیاده گردید سامانه جامع منابع انسانی است که با هدف رفع مشکالت موجود و تسریع
در امر تصمیم گیری از جانب کارشناسان و مدیران شهرداری تهران به واسطه دسترسی راحت به اطالعات به صورت یکپارچه طراحی
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و پیاده شده است .این سیستم در سال  84در سازمان شهرداری و ارگان های مستقل و غیرمستقل مرتبط با شهرداری شروع به کار
کرده و همچنان در حال فعالیت است .اطالعات فردی و کارمندی هر پرسنل با هر نوع قرارداد ،از زمان ورود به شهرداری تا زمان
بازنشستگی به صورت کامل در اختیار امور اداری و مدیریت منابع انسانی قرار می گیرد .این اطالعات یک بار در سامانه تعریف شده
و سایر زیربخش ها از آن استفاده می کنند ..حجم وسیع اطالعات و داده های مربوط به کارکنان شهرداری ،پراکندگی و ناقص بودن
اطالعات کارکنان ،دشواری گزارش گرفتن دقیق و به روز از کارشناسان و مدیران ارشد ،مشکالت پرسنل به دلیل کندی ساختار
دستی امور اداری و مشکالت جا به جایی پرسنل در واحدهای مختلف شهرداری این ارگان را بر آن داشت تا سیستمی را طراحی
کند که ویژگی های الزم برای یک سیستم منابع انسانی پیشرفته را دارا باشد .سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران
به عنوان مجری از ابتدا ی پروژه ،برنامه نویسی ،شناخت و آموزش آن را عهده دار بوده و در انتها به عنوان پشتیبان و راهبر ،اطالعات
را در دیتاسنتر سازمان ذخیره کرده است .اطالعات وارد شده در این سیستم به دو بخش مالی و اداری تقسیم شده و به مرور زمان
که به سنوات فرد در محل اشتغالش افزوده می شود در مقاطع زمانی مختلف به صورت روزانه ،ماهانه و ساالنه به روز می شود.
اجزای مختلف این سیستم به گونه ای به هم وابسته اند که کوچک ترین امور مربوط به پرسنل را در بر گرفته و ضعف در اطالعات
هر یک سبب کندی یا بروز خطا در دیگری می شود .سیستم منابع انسانی شهرداری تهران جزو اولین سامانه های منابع انسانی
است که به طور عام در سازمان ها نصب و راه اندازی شده است .سیستم پرسنلی ،استخدام ،تردد ،سیستم حضور و غیاب ،سیستم
حقوق دستمزد و سیستم مرخصی ها ،همگی از امکانات ویژه سیستم منابع انسانی است و با هم در ارتباط هستند .هر یک از سیستم
های نام برده به سیستم اداری مربوط شده که زیرسیستم منابع انسانی است .آموزش ،احکام ،ارزشیابی ،رفاه ،تردد ،شهر سالم،
بازنشستگی و تشکیالت از جمله موارد لینک شده به منابع انسانی است ..تسهیل برنامه ریزی منابع انسانی ،امکان برنامه ریزی
آموزشی کارکنا ن ،در دسترس بودن اطالعات پرسنل ،دسترسی کاربران به اطالعات و سوابق کارمندی خود و ارائه خدمات مورد نیاز
سایر بخش های شهرداری تهران از جمله نتایج مورد انتظار در این پروژه بوده است .امکان اخذ گزارش ها و آمارهای مورد نیاز

کارشناسان و مدیران از جمله مواردی است که جزو برنامه آینده این سازمان است.
 -7چالش های منابع انسانی در تحوالت اخیر شهرداری تهران
در تحوالت اشاره شده در شهرداری تهران از جمله مدیریت محله محوری ،شبکه سازی ،هوشمند سازی و استقرار سامانه های
مختلف عالوه بر ایجاد بهره وری و اثربخشی سازمانی چالش ها یی را برای نیروی انسانی بوجود آورده اند که به مواردی از آنها اشاره
می گردد:
در پیاده سازی ناحیه و محله محوری چارت سازمانی شهرداری تغییر نموده و چارت ناحیه از ساختار ساده به ساختار پیچیده
ای تبدیل شده است .الزام انتقال نیروهای منطقه به ناحیه و عدم آشنایی با وظایف کاری از چالش های اولیه این طرح بود که البته
اکنون این طرح از اهداف خود خارج شده و ناحیه بجای اینکه فعالیتهای اجرایی را انجام دهد با تخصیص ساختمانها و دفاتر کاری
مجلل و نیاز به ارائه گزارشات مکرر به مدیران باالدستی از حالت اجرایی به ستادی تبدیل گردیده اند.این چالش که نیروی انسانی
هم وظیفه ستادی و هم وظیفه اجرایی و پاسخگویی مشکالت ناحیه را باید همزمان داشته باشد چالش فعلی نواحی شهرداری می
باشد.
مورد دیگر طرح کوچک سازی شهرداری بود که نیمه کاره ماند و به خوبی اجرا نشد البته دفاتر خدمات الکترونیک جهت انجام
برخی از وظایف شهرسازی تشکیل گردید که خود آن نیز یک چالش دیگر در شهرداری بوده و از طرفی با راه اندازی دفاتر خدمات
الکترونیک بجای اینکه نیروهای حوزه شهرسازی کم شود تعداد آنها نیز اضافه گردید و واگذاری کارها یک پروژه ناکام در شهرداری
تهران بود .
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در خصوص ا ستقرار سامانه های مختلف باید گفت عالوه بر مزایای آن مشکالتی از جمله عدم آموزش و آگاهی کامل پرسنل
و شهروندان جهت استفاده از این سامانه ها و همچنین عدم اعتقاد و التزام مدیران به آن دیده می شود.به عنوان مثال از طریق
سامانه تردد پرسنل حضور و غیابها و مرخص ها اعمال می گردد که با توجه به عادت مدیران برگه کاغذی ماموریت و مرخصی نیز
باید مورد استفاده قرار گرفته و در سامانه نیز ثبت گردد که دوباره کاری و اتالف وقت را به دنبال دارد .از طرف دیگر این سامانه در
موارد

بیشتر

مشکالت

فنی

دارد.

که

باعث

عدم

اطمینان

مدیران

به

این

سامانه

می

گردد.

مورد دیگر اینکه شهرداری تهران در سال گذشته سامانه  HSEرا در مناطق  22گانه شهرداری پیاده نمود که بدالیل تداخل آن
با سیستم مدیریت یکپارچه  IMSبدلیل همپوشانی برخی از دستورالعمل ها و چک لیست ها و وجود متدهای مختلف برای ارزیابی
ریسک و جن به ها چالشی را برای پرسنل بوجود آورده است بصورتی که پرسنل سردرگم شده و نمیدانند با کدوم روش کارها را
انجام دهند و نهایتا دوباره کاریها و صرف وقت بیهوده جهت تکمیل سوابق هردوسیستم معضالتی را بوجود آورده است .و استاندارد
 ISO 10015نیز در سال  1931در شهرداری تهران پیاده گردید که البته در اجرای ان نیز مشکالتی وجود دارد که ذیال اشاره
می گردد:
.1

عدم مطابقت شرایط احراز پرسنل با وضعیت موجود

.2

عدم پاسخگویی شرح وظایف و مسئولیتهای مصوب با واقعیت

.9

عدم مطابقت چارت سازمانی مصوب با ساختار فعلی

.4

عدم وجود سازوکار مدون در اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری تهران و ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مغایر
با استاندارد پیاده شده در مناطق

.5

عدم ثبات در نیازسنجی ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی اثر بخشی دوره ها بخاطر گردش شغلی زیاد پرسنل

.6

عدم همکاری مدیران جهت شرکت پرسنل در دوره های آموزشی

.7

عدم توجه ارتباط بین سیستم منابع انسانی (اداری) با سیستم آموزش.

 .8تعارض شیوههای مدیریت (تمرکز یا عدم تمرکز اداری یا ساختاری) با کمیت و کارایی منابع انسانی و کارشناسی موجود
در واحدهای آموزشی.

ارائه راهکارها
بمنظور دستیابی به عوامل مشرو ح برون سازمانی نیاز به ایجاد راهبردهایی در سیستم های مکمل درون سازمانی خواهد
بود،برخی عناوین راهبردها اجرایی در بخش درون سازمانی عبارتند از:
.1

شفاف سازی در دو بخش شکلی و محتوایی در حوزه های مختلف و با اولویت حوزه مالی

.2

ارتقاء سالمت اداری از طریق اجرای طرحهای صیانت  ،جلوگیری از پدیده رانت خواری  ،پرهیز از برخورد تبعیض آمیز در
اجرای قوانین و برخورد جدی و اصالح گرایانه با متخلفین

.9

جهتگیری برنامههای آموزشی به سمت و سوی قلمرو وظایف سازمان شهرداری.

 .4توسعه ،ترویج و تسهیل آموزش مجازی برای کارکنان.
 .5تدوین طرح جامع آموزش شهرداری توسط متولیان امر با توجه به چشم اندازهای برنامه توسعه ملی و سازمانی ،برنامه
پنجساله با مشارکت سازمان مدیریت و برنامهریزی و متولیان امر ،صاحبنظران علوم اداری و مدیریت ،نمایندگان شهرداری
در عرصههای مختلف ستادی و عملیاتی.
.6

تهیه ،تولید و پشتیبانی نیازهای نرمافزاری بخشهای مختلف سازمان شهر داری اعم از ترافیک ،شهرسازی ،عمران ،خدمات
شهری و سایر واحدهای تابعه.
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 .7همکاری ،هماهنگی ،توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات و فن آوری با مجامع علمی دانشگاهی و استفاده از نظریات و مدلهای
نوین آموزشی در فرایند آموزش در جهت حفظ پویایی نظام آموزشی.
 .8تبدیل دانش ذهنی به دانش کاربردی و استفاده از منابع انسانی بعنوان منابع غنی دانش
 .3تالش در جهت گسترش تفکر سیستمی در قالب چرخه طراحی اجراء و ارزیابی در تمامی شئون شهرداری
 .11تعیین استانداردهای آموزشی برای مشاغل مورد نیاز در شهرداری بعنوان ماموریت اساسی مدیریت منابع انسانی و آموزشی.
 .11ایجاد نگرش شایسته ساالری ،توانمندسازی پرسنل ،بهبود مستمر ،ایجاد باور بمنظور تغییر و تحول در فرآیند کار و سازمان
 .12آموزش به مدیران با هدف ارتقاء آگاهی آنان به وضعیت موجود سازمان و ایجاد نگرش جهت نیل به وضعیت مطلوب با
استفاده از ابزار آموزش.
 .19جایگزینی و جانشینی کارآمدمنابع انسانی بازنشسته تو سط منابع جدید
 .14ایجاد نظام ارزشیایبی کارآمد و عملگرا به عنوان مبنای ارتقاء و انتصابات شغلی و حرفه ای
 .15برنامه ریزی جهت افزایش رضایتمندی شغلی
 .16پیاده سازی سیستم های کاهش حوادث و سوانح شغلی
 .17پیاده سازی 6 Sigma ،TPM ،5S ،TQM ، EFQM

 .18شناخت استعدادها ،عالیق ،انگیزهها و شخصیت نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباطات انسانی
 .13جانمایی شغلی در سازمان (قرار دادن افراد در مناسب ترین پست سازمانی(

 .21بکارگیری مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی
اقدامات عملی برای توانمند کردن کارکنان از طریق اقدامات عمل زیر :
نشان دادن تعهد رهبر از طریق:


تفکر استراتژیک در مورد حوزه هایی که نوآوری در آنها موجب بهبود یافتن فعالیتهامیشود.



سازماندهی مجدد و منسجم کردن عملیات و افزایش هماهنگی فعالیتها.



ایجاد یک جو اعتماد و برقراری ارتباطات صادقانه.



هدفمند بودن سرمایه گذاریها و فراهم سازی مشوقها برای تسهیل تغییرات.



مشارکت در فعالیتها جهت محک زدن موفقیتهای سازمان.



مورد استفاده قرار دادن یک سیستم بازخورد عملکرد با گردش  360درجه.



مورد توجه قرار دادن منافع کارکنان از طریق:



اعتمادسازی در یک محیط مبتنی بر همکاری.



مشارکت دادن کارکنان در اتخاذ تصمیمات ،قبل از اخذ تصمیم نهایی.



آموزش کارکنان جهت افزایش دانش  ،مهارت و تواناییهای

آنان از طریق:


ارائه ترکیبی از آموزشهای رسمی و ضمن خدمت برای کارکنان.



آموزش شیوه های جدید فعالیت در تیم و تیم سازی.

به کارگیری تیمهای کیفی از طریق:


ایجاد تیمی از کارکنان که فعالیتهای چندگانه را در سطوح مختلف بر عهده بگیرند) اعضای تیم الزم است از
سطوح مختلف سازمانی باشند(.



واگذاری مسؤولیتها به تیم و اعضای آن.

مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تسهیم اطالعات عملکردی از طریق:
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ایجاد مکانیسمی برای مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی.



در اختیار قرار دادن اطالعات عملکردی در سرتاسر سازمان از طریق شیوه های مختلف مانند چارت ،نمودار ،خبرنامه
.



قرار دادن اطالعات عملکردی از طریق تشکیل جلسات.



نظر سنجی از کارکنان در مورد مسیرهای تغییر در سازمان.

تفویض اختیار از طریق:


حذف بخشی از رده های نظارتی.



فراهم سازی زمان بیشتر برای مدیران جهت تمرکز بر مشکالت و موضوعات و خطی مشیهای سازمانی.



ایجاد یک موقعیت جدید جهت اعمال اقتدار و اختیار مناسب و شایسته برای کارکنان.

نتیجه گیری
نقش کارکنان و میزان مشارکت آنها در کمک به مدیریت سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در تحوالت سازمانها نقش
حیاتی را به عهده د ارند  .البته در هر تحولی چالشی برای نیروی انسانی آن سازمان اتفاق می افتد که باید مورد تحلیل و توجه قرار
گیرد.از اینرو در این مقاله با مطالعه موردی در شهرداری تهران سعی شده است چالش های منابع انسانی را مورد بررسی قرار داده
و راههای برون رفت از این چالش ها هم در قالب راهکارهای پیشنهادی نیز ارائه گردیده است .
با توجه به اینکه منابع انسانی کارآمد و پر انگیزه در افزایش اثر بخشی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا می کند  .شناخت
چالش های موجود و عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی می تواند مدیران را در پیش رفت و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری
دهد  .بر اساس مطالعه انجام گرفته عوامل مختلفی در ایجاد چالش های منابع انسانی موثر می باشند که در این مقاله با بهره گیری
از برخی پژوهشهای انجام گرفته و استفاده از تجربیات با توجه به تجربه کاری در این سازمان  ،و همچنین استفاده از نظرات
صاحبنظران چالشهای اساسی منابع انسانی در شهرداری تهران ارائه گردیده است که پایه و اساس این چالش ها را می توان در
مدیریت سیاسی و ایجاد تحوالت و همچنین نبود طرح چامع منابع انسانی در این مجموعه قلمداد نمود  .و برای اثربخشی و بهبود
بهره وری گریزی نیست جز اعتماد سازی و ایجاد رویکرد شایسته ساالری و همچنین توانمندسازی کارکنان به عنوان عامل اثرگذار
در بهبود عملکرد و بهسازی منابع انسانی که برای توانمندسازی نیروی انسانی مراحلی عنوان گردیده که عبارتند از:مرحله تسلط -

مرحله مشورت  -مرحله مشارکت  -مرحله تفویض اختیار .و لذا در هر تحولی باید چالش های منابع انسانی بررسی شده و راهکارهای
پیشگیری از آن چالش ها عملیاتی شده و دغدغه های نیروی انسانی جدی گرفته شود .و عالوه بر رفع چالشهای مدیریت منابع
انسانی ،افزایش وفاداری و حس تعلق کارکنان به سازمان است که در مشارکت فعال و ارائه ابتکار و خالقیت نمود می یابد و درنهایت
اسباب ارتقای بهر ه وری سازمان را پدید خواهد آورد.
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تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری و جریانهای نقدی
بر سیاست تقسیم سود شرکت
مریم نورایی ،6پیمان
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P_amini146@yahoo.com

چکیده
هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عملکرد ،موقعیت مالی و جریان نقد با ارزش شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آماری پژوهش کلیه شرکتهایپذیرفته شده در بورس طی سالهای -1939
 1983است که با استفاده از روش غربالگری تعداد  127شرکت انتخاب گردید که با استفاده از روش داده های
تابلویی و روش اثرات ثابت به بررسی متغیرها پرداخته شد .در این مطالعه ارزش شرکت متغیر وابسته و شاخصهای
موقعیت مالی ،عملکرد و جریان نقد متغیر مستقل محسوب میشوند که نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد ،موقعیت مالی و جریان نقد با ارزش شرکت است.

واژگان کلیدی :ارزش شرکت ،موقعیت مالی ،بازده داراییها ،جریان نقد عملیاتی

 -6مقدمه
در فضای اقتصاد چالشی که سازمان های بین المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و موقعیت مالی می
کنند ،سرمایه در گردش منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی و به طبع آن افزایش ارزش شرکت به شمار میآید .با این اوصاف
مدیریت سرمایه در گردش فعال به عنوان یکی از اقالم موقعیت مالی ،نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در اقتصاد پرچالش
است .مدیریت سرمایه در گردش  ،به دنبال برقراری تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و
حداکثرسازی فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت است که این امر منجر به افزایش شرکت از دیدگاه جامعه خواهد شد (احمدی
و همکاران(1939،

یکی از اهداف گزارشگری حسابداری ،ارائه اطالعات مفید در مورد عملکرد مالی و اجزای صورت وضعیت مالی واحد تجاری
برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان است .صورت سود و زیان و ترازنامه  ،هر دو از صورت های مالی اساسی است که این
هدف را برآورده می سازند .محصول صورت سود و زیان ،سود خالص اس ت و یکی از اطالعات مالی بسیار مهمی است که توسط
سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی استفاده میگردد و محصول ترازنامه گزارشی از میزان دارایی ،بدهی و
حقوق صاحبان سهام شرکت در طی یک سال مالی می باشد .عدهای معتقدند که سرمایه گذاران برای شرکت هایی که دارای سود
ثابت و پایدار و دارایی و به طبع وجه نقد متعادلی هستند ،ارزش بیشتری قائل میشوند ،در نتیجه ممکن است مدیران برای افزایش
1نویسنده مسئول
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قیمت سهام شرکت خود به مدیریت عملکرد ،جریان وجوه نقد و موقعیت مالی روی آورند .با توجه به اهمیت سود گزارش شده،
جریان وجوه نقد و موقعیت مالی شرکت از همه جوانب ،بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب ،عملکرد و موقعیت مالی و
وجه نقد گزارش شده ،موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری در طول سه دهه گذشته بوده است.

 -2بیان مساله
به طور مشابه در فعالیتهای شرکت به عنوان یک فرایند اجتماعی ،بررسی مالی شرکت شامل شناسایی ناتوانی مالی شرکت،
تحقیق،تجزیه و تحلیل واقعیات و مسئولیتها ،شناسایی علل ناتوانی مالی و همچنین پیشبینی و توصیههای خاص برای درمان
است (کریستین  .)2119،بررسی مالی نتیجه تحلیل مالی شرکت است و اهداف متفاوتی برای سهامداران (مانند بازده دارایی ،بازده
سرمایهگذاری ،بازده حقوق صاحبان سهام ،ریسک ورشکستگی ،انعطافپذیری ایجاد و استفاده از منابع و )...و بدهکاران (مانند ریسک
بدهی ،ریسک ورشکستگی ،ریسک نقدینگی ،تعادل منابع و )...دارد .بررسی مالی از طریق شاخصهای مالی میتواند جنبههای
مربوط به تعادل مالی ،موفقیت شرکت ،نقدینگی ،عملکرد حال و آتی شرکت را ارائه دهد (استیوارت و هارا  .)2113،از طریق بررسی
مالی عناصر مختلفی شناسایی میگردد که افزایش یا کاهش در ارزش شرکت را تعیین میکنند .بررسی مالی نگاهی جزئی و
تخصصی در وضعیت مالی و عملکرد شرکت برای آگاهی از ظرفیت شرکت جهت اطمینان از پرداخت بدهی کوتاهمدت و بلندمدت
و اجتناب از خطر ورشکستگی ،پیشبینی سالمت مالی شرکت ،شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیریت مالی ناشی از ریسکهای
گذشته ،حال و آینده حاصل از وضعیت مالی شرکت ،سپس کاهش ریسک و بهبود عملکرد است .بررسی مالی میتواند شامل این
بُعدها باشد:

.1

موقعیت مالی

.2

عملکرد

.9

آنالیز شاخصهای جریان نقد

.4

شاخصهای ریسک و ورشکستگی

.5

نتیجهگیری بررسی کلی شرکت (اکیم و بورلیا  .)2113 ،در این تحقیق سه جزء ابتدا از بررسی مالی را در نظر گرفتهایم.
به بیان دیگر در این پژوهش به دنبال این هستیم که تا چه اندازه متغیرهای عملکرد ،موقعیت مالی و جریان وجوه نقد
بر ارزش شرکت تاثیرگذار میباشد.

-6-2اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اصوال هدف شرکت افزایش ارزش شرکت از طریق افزایش ارزش قیمت سهام است .ادارك سرمایهگذار از ارزش شرکت مبنی بر
عملکرد شرکت است که اغلب از قیمت سهام به ارزش دفتری حاصل میشود .به بیانی دیگر دیدگاه همه اعم از سهامداران،
سرمایهگذاران ،مدیران ،مؤسسات مختلف و ...به ارزش شرکت به عنوان یک عامل پایه جهت ارزیابی شرکت به صورت کلی است .به
همین دلیل مشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است .در این میان تشخیص مالی یک سازماندهی
منظم و کامل از داخل و خارج شرکت میباشد ،به گونهای که جامعیت اطالعات حاصل در آن گستردهتر از سایر بررسیها است .با
توجه به این که یکی از مهمترین اجزاء تشخیص مالی ،تشخیص موقعیت مالی است .به گونهای که جرجی و نیکوالی (،)2119
معتقدند تشخیص مالی بدان معنی است که تعادل مالی در 2سطح تجزیه و تحلیل شده باشد :قسمت فوقانی ترازمالی بین منابع
ومصارف کوتاهمدت،قسمت تحتانی تراز مالی بین منابع و مصارفبلندمدت؛وهمانطور که سه هدف اصلی تأسیس هر شرکتی به
حداکثر رساندن سود شرکت،حداکثر کردن رفاه سهامداران و حداکثرسازی ارزش شرکت است ،میتوان گفت که جهان کسبوکار
همیشه نیازمند مدیریتی خالق است که برای بهبود عملکرد تالش کند .به گونهای که توانایی عملی کردن آن را داشته باشد .منظور
از بهبود عملکرد ایجاد استراتژیها ،تکنیکها و ابزارهای کسبوکار مناسب برای شرکت است (بخشی از قسمت مالی در مورد
عملکرد از طریق سودآوری است) .این عمل از طریق بررسی نسبتهای سودآوری همچون بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام،
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حاشیه سود خالص صورت میگیرد .از طرفی دیگر طبق مطالعات صورت گرفته جریان نقدی از فاکتورهای تأثیرگذار بر ارزش شرکت
است .اطالعات حاصل از صورت جریان نقد میتواند به ارزیابی توانایی شرکت جهت تولید جریان نقد مثبت در آینده و روش توزیع
سود کمک کند (بخش دیگری از تشخیص مالی ،تشخیص جریان نقد) .مطالعات اقتصادی ،مالی ،حسابداری نشان داده است زمانی
که جریان پول نقد بیش از خروج پول نقد باشد ،شرکت توانایی بیشتری برای سرمایهگذاری و بازپرداخت بدهی دارد که منجر به
بازده باال شده و آن در ارزش بازار سهام منعکس میشود .افزایش سود تقسیمی زمانی که سود افزایش مییابد طبیعتاً تأثیر مثبتی
روی ارزش سهام خواهد داشت .لذا تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایهگذاری است .ارزش هر شرکت با توجه
به ارزش سهام آن قابل تعیین است .از این رو ،سرمایهگذار با توجه به ارزش شرکت ،اولویت خودرادرسرمایهگذاری مشخص میکند.
ارزش شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی است شامل :عوامل داخلی همچون سودآوری ،ریسک ،پرداخت سود سهام ،پرداخت مالیات
و  ...عوامل خارجی همچون نوسانات نرخ ارز ،تورم ،شرایط بازار سرمایه و  ...؛ با توجه به این مطالب ما عوامل داخلی را از منظر مالی
جهت برازش تأثیر روی ارزش شرکت مدنظر قرار میدهیم.

-2-2اهداف پژوهش
در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارایی نسبی بازار سرمایه
اطالعات به صورت سریع در قیمتهای سهام تاثیر می گذارد .اما در ایران کارایی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد .علیرغم
وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنایی خانوارها با سرمایه گذاری های مالی ،در حال
حاضر بازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به
تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .با توجه به موارد بیان شده اهداف تحقیق به شرح زیر می باشد:
هدف کلی:
-

تعیین تاثیر عملکرد ،موقعیت مالی و جریان نقد بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

اهداف ویژه:
-

بررسی رابطه بین عملکرد و ارزش شرکت

-

بررسی رابطه بین موقعیت مالی و ارزش شرکت

-

بررسی رابطه بین جریان نقد و ارزش شرکت

هدف کاربردی
-

بررسی ارتباط و تاثیر بین متغیرهای مستقل پژوهش با متغیرهای وابسته با استفاده از متغیر کنترلی اندازه شرکت به

منظور کمک به استفاده کنندگان برون سازمانی مانند سهامداران ،تحلیل گران و ...و درون سازمانی مانند مدیران به منظور گرفتن
تصمیم درست.

 -9فرضیه های پژوهش
فرضیه اول:
 H0موقعیت مالی بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد.
 H1موقعیت مالی بر ارزش شرکت تأثیر معناداری ندارد.

فرضیه دوم:
 H0عملکرد بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد.
 H1عملکرد بر ارزش شرکت تأثیر معناداری ندارد.
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فرضیه سوم:
 H0جریان نقد بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد.
 H1جریان نقد بر ارزش شرکت تأثیر معناداری ندارد.

-4مدل مفهومی پژوهش
با توجه به این که دادهها مربوط به اطالعات شرکتهای واقعی بوده و نتایج آن می تواند راه گشای تصمیمات فعاالن بازار
سرمایه قرار گیرد از این رو پژوهش کاربردی و از نوع تحقیقات پسرویدادی میباشد .محسوب می گردد .از طرف دیگر به دلیل
این که رابطه علی و معلولی بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،لذا از لحاظ انجام  ،علی پس از وقوع است .همان گونه
قابل مشاهده است بین متغیر های وابسته و مستقل رابطه معنی دار وجود دارد .در شکل زیر رابطه بین متغیر وابسته ،مستقل و
کنترلی نشان داده است:

 6 -4تعاریف متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل :متغیرهای مستقل عبارتند از:

-6موقعیت مالی
برای نشان دادن تعادل مالی از سه نسبت سرمایه درگردش ،سرمایه در گردش موردنیاز و مازاد سرمایه در گردش استفاده
شد .نسبت جاری ،نسبت سریع ،نسبت گردش دارایی نیز در نظر گرفته شدهاند به عنوان نسبتهایی که در تشخیص موقعیت مالی
مدنظر هستند .مفهوم تعادل مالی در دو سطح آنالیز شده است شامل:

-

قسمت فوقانی تراز مالی میان منابع و مصارف موقت

-

قسمت تحتانی تراز مالی میان منابع و مصارف دائمی.

سرمایه در گردش مثبت تعادل مالی بلندمدت را نشان میدهد .لذا نمایانگر مازاد منابع دائمی خواهد بود؛ اما سرمایه در
گردش منفی عدم تعادل مالی را نشان میدهد؛زیرا یک قسمت از داراییهای ثابت توسط منابع کوتاهمدت خریداریشده پوشش
دادهشدهاند.

رابطه  .1-1خالص دارایی ثابت – بدهیهای بلندمدت +حقوق صاحبان سهام= سرمایه در گردش
سرمایه در گردش موردنیاز تعادل کوتاهمدت را نشان میدهد .زمانی که مثبت باشد نشانگر آن است که منابع موقت به خودی
خود قادر به پوششدهی نیازهای تأمین مالی موقت نیستند ،لذا منابع جدید موردنیاز است از طریق سرمایه در گردش (اگر مثبت
باشد) یا وامهای جدید؛اما اگر مقداری منفی به خود گیرد نشاندهنده آن است که منابع موقت نیازهای تأمین مالی موقت را پوشش
میدهند پس نوعی تعادل را خواهیم داشت (جرجی و نیکوالی)2119 ،
رابطه ( .2-1تسهیالت مالی جاری-بدهی کوتاهمدت) ( -دارایی نقد  -دارایی جاری)=سرمایه در گردش موردنیاز
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مازاد سرمایه در گردش نمایانگر تعادل عمومی است که از تفاوت سرمایه در گردش و سرمایه در گردش موردنیاز حاصل
میشود .مقادیر مثبت آن یک موقعیت تعادلی را نشان میدهد ،اما مقادیر منفی نمایانگر نیازمندی شرکت به منابع تأمین مالی
جدید دیگری است.

رابطه  .9-1تسهیالت مالی جاری  -سرمایهگذاری مالی کوتاهمدت +دارایی =مازاد سرمایه درگردش
نسبت جاری و نسبت سریع جزء نسبتهای نقدینگی محسوب میشوند .اساس کاربرد آنها این است که داراییهای جاری،
منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند .نسبت جاری هرچه بزرگتر باشد ،نشانگر این است که شرکت
درپرداخت بدهیهای جاری با مشکالت کمتر روبهرو است .نسبت سریع (آنی) توان شرکت در بازپرداخت بدهیها را نشان میدهد
(جهانخانی و همکاران.)1931 ،گردش کل دارایی نیز رابطة بین ارزش داراییها و حجم فعالیت در یک سال شرکت را نشان میدهد.
این نسبت جزء نسبتهای فعالیت محسوب میگردد .این نسبت سطح فروش شرکت را محاسبه می کند .به گونهای که پایین آمدن
گردش کل دارایی نوعی اخطار برای شرکت خواهد بود (جهانخانی و همکاران.)1931،

-2عملکرد
این عمل از طریق بررسی نسبتهای سودآوری همچون بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،حاشیه سود خالص صورت
گرفته است .نسبتهای سودآوری نتایج مجموعه اثرهای نقدینگی ،مدیریت بر دارایی و استفاده از وام در عملیات را نشان میدهند
(اروجی.)1983،

-9جریان نقد
پنج فاکتور جریانهای نقد خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،تأمین مالی ،سرمایهگذاری ،مالیات بر درآمد ،وجه نقد حاصل
از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی جهت آنالیز جریان نقد برازش شدهاست (استاندارد  2صورت جریان وجه
نقد سازمان حسابرسی ایران).

متغیر وابسته
ارزش شرکت :متغیر وابسته این تحقیق ارزش شرکت که از طریق نسبت سود هر سهم ،نسبت قیمت به سود هرسهم ،ارزش
بازار هر سهم و  Qتوبین حاصل شدهاست (پیراشانتینی و نیمالزاسان  .)2119 ،نسبتهای ارزش شرکت نیز قیمت سهام شرکت را
با سود ،جریان نقد و ارزش دفتری سهام مرتبط میکنند (جهانخانی و همکاران.)1931،
متغیر کنترلی پژوهش :اندازة شرکت که ازطریق لگاریتم طبیعی داراییها به دست آمده است.

-4نمونه آماری و روش نمونه گیری
شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مختلف با داشتن شرایط زیر جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند .

شرکت ها باید اطالعات کامل را برای همه ی صورت های مالی مانند ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد
دارا باشند .
سال مالی آن ها منتهی پایان اسفند ماه هر سال باشد .
شرکت ها باید طی دوره ی زمانی تحقیق در بورس اوراق بهادار توقف معامالتی نداشته باشند .
طی دوره ی زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند .
شرکت ها از نوع سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشند .
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در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت های ذکر شده 127 ،شرکت به عنوان نمونه ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول ( .)6چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه پژوهش
تعداد

شرح

695

جمع کل اعضای جامعه آماری در پایان سال 1939
فیلتر1

سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد

187

فیلتر2

شرکت هایی که جزء صنعت سرمایه گذاری ،بانک ها و واسطه گرهای مالی طبقه-بندی می شوند.

22

فیلتر9

شرکت هایی که در دوره تحقیق سال مالی را تغییر نداده باشند

39

فیلتر4

شرکت هایی که اطالعات آنها کامل در دسترس باشند.

151

فیلتر 5

توقف معامالتی نداشته باشند

56

کل فیلتر جمع شرکت های حذف شده از جامعه آماری
مانده

518
127

جمع شرکت های نمونه

-7توصیف و تحلیل دادههای پژوهش
توصیف اطالعات گردآوری شده یکی از فرآیندهای تحقیق در بخش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق است که گزارش آنها در
تحقیق ،مهم است .دادههای تحقیق با استفاده از منابع اطالعاتی دست دوم گردآوری و دستهبندی شده است .توصیف اطالعات و
دادههای آماری با توجه به مقیاسهای اندازه گیری انتخاب میگردد .بنابراین در این بخش در مورد ویژگیهای نمونه آماری و
شاخصهای مربوط به صورتهای مالی اعضای نمونه آماری بحث و بررسی صورت گرفته است که در ادامه به آنها در دو بخش
جداگانه پرداخته شده است.

-6-7تجزیه و تحلیل و توصیف متغیرهای پژوهش
تحلیل آماری متغیرهای تحقیق به عنوان بخشی از متدلوژی برای اهداف توصیف شواهد تجربی درباره موضوع مورد پژوهش
و تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیههای پژوهش بکار میرود .مشخصههای توصیفی ویژگیهای پدیده مورد پژوهش را
در گروه مطالعه به صورت دقیق بیان میکند که استنباط آماری براساس شاخصهای این متغیرهای مشاهده شده انجام میپذیرد.
متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخصهای آماری گرایش مرکزی و پراکندگی توصیف و تحلیل شده است.

به طور کلی ،روش هایی را که به وسیله آن ها می توان اطالعات جمع آوری شده را پردازش کرده و خالصه نمود ،آمار توصیفی
می نامند .الزم به ذکر است که پس از حذف داده های پرت و مرتب سازی داده ها ،تعداد شرکت-سال های متغیرهای پژوهش با
اندکی کاهش مواجه شده است.
جدول(.)2شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
بیشینه

کمینه

متغیرهای پژوهش

تعداد

میانگین

میانه

انحراف معیار

0/58
10/8

ارزش شرکت

695

1/29

1/29

0/44

3/54

موقعیت مالی

695

18/7

بازده داراییها

695

1/139

18/4
0/079

7/532

30/5

0/146

2/101

-0/718

جریان نقد

695

1/542

0/0526

0/178

0/216

-0/180

اندازه شرکت

695

12/78

12/57

1/78

15/14

8/2

همانطور که در جدول شماره  1-4مشاهده می شود ،مقدار میانگین بازده داراییها 1/139 ،است .میانه متغیر بازده داراییها،
 1/173است .به طور کلی ،معیارهای پراکندگی ،معیارهایی هستند که پراکندگی مشاهدات را حول میانگین بررسی و مقایسه
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مینمایند .یکی از مهم ترین معیارهای پراکندگی ،انحراف معیار میباشد .با توجه به جدول فوق ،این معیار برای بازده داراییها
 1/146است.

مطابق مقادیر ارائه شده در جدول شماره  ،1-4مقادیر میانگین و میانه متغیر موقعیت مالی ،به ترتیب  18/7و  18/4است.
مقدار بیشینه و کمینه این متغیر نیز به ترتیب  7/592و  91/5است .آمار توصیفی سایر متغیرها بهشرح جدول  1-4میباشد.

-2-7آزمون ریشه واحد داده های پانل
قبل از برآورد و بررسی مدل ،ابتدا نسبت به مانایی و نا مانایی داده های مورد استفاده در مدل اطمینان حاصل می شود .اگر
در تخمین معادالت اقتصادسنجی از داده های نامانا استفاده گردد ،به دلیل اینکه داده ها در طول زمان دارای واریانس و میانگین
ثابت نیستند ،لذا آماره های  tو Fمعتبر نیستند و مدل تخمین زده شده تورشدار و غیرقابل استفاده می باشند و با مسأله رگرسیون
کاذب مواجه خواهیم شد .در اینگونه رگرسیونها ،در عین حال که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود
نداشته باشد ،ضریب تعیین به دست آمده آن ممکن است بسیار باال باشد و موجب شود که محقق به استباط های غلطی در مورد
میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود.

آزمون های ریشه واحد داده های سری زمانی در الگوهایی که از داده های تلفیقی استفاده می کنند ،از اعتبار چندانی برخوردار
نیستند ،به همین دلیل برای بررسی مانایی داده های ترکیبی بایستی از آزمون های زیر استفاده نمود:

.1

آزمون لوین لین و چو

.2

آزمون بریتونگ

.9

آزمون ایم ،پسران و شین

.4

پایایی متغیرهای پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کواریانس متغیرها بین
سال های مختلف ثابت بوده است .در نتیجه ،استفاده از این متغیرها در مدل ،باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب
نمی شود .

 .5فیشر با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته-فیشر
.6

فیشر با استفاده از آزمون فیلیپس پرون-فیشر

.7

آزمون هادری

.8

وجود ریشه واحد (نامانا)

.3

وجود ریشه واحد (مانا) عدم

البته آزمون های لوین ،لین و چو ،ایم ،پسران و شین ،آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ی فیشر و آزمون فیلیپس-پرون فیشر
از مهم ترین آزمون های ریشه واحد در داده های پانل می باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند .در تمام این آزمون
ها فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد می باشد .الزم بذکر است که در آزمون مانایی این قابلیت وجود دارد که در صورتی داده
ها در سطح مانا نباشند ،با یک مرتبه و در نهایت با دو مرتبه تفاضل گیری ،مانایی داده ها بررسی شود و چنانچه مانایی داده ها در
این سه سطح تأئید شوند ،داده ها جهت تخمین و برآورد مدلها قابل استناد و معتبر می باشند .نتایج این آزمون به دو صورت الف)
مدل دارای عرض از مبدأ یا ب) مدل دارای عرض از مبدأ و روند ارائه شده است.
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جدول( )9نتایج آزمون ریشه واحد دادههای ترکیبی ،مدل با عرض از مبدأ
آزمونهای مانایی – با عرض از مبدأ
آزمون

LLC

Prob

IPS

Prob

ADF-Fisher

-96/154

1/111

15/165

1/111

169/785

متغیرها
DP
مرتبه مانایی
AIQ
مرتبه مانایی
OCF

در سطح
-17/457

1/111

در سطح
-13/374

مرتبه مانایی

1/111

در سطح

در سطح
16/748

1/111

9/139

1/111

193/521

در سطح
142/957

در سطح
1/111

Prob

pp-Fisher

در سطح

1/111

در سطح
1/111

128/247

در سطح
115/872

Prob

1/111

در سطح
1/111

141/633

در سطح

1/111

در سطح

براساس نتایج حاصل از آزمون مانایی در جدول ( ،)9در سطح اطمینان  %35تمام متغیرها در آزمون های لوین لین و چو،
ایم پسران و شین ،دیکی فولر تعمیم یافته ی فیشر و فیلیپس-پرون فیشر در سطح مانا هستند .این نتایج با توجه به مقدار عددی
آماره های لوین ،لین و چو ،ایم پسران و شین ،دیکی فولر تعمیم یافته ی فیشر و فیلیپس-پرون فیشر و همچنین سطح احتمال
مربوط به این آماره ها استخراج شده اند .به عنوان نمونه برای متغیر بازده سهام با توجه به اینکه میزان آماره آزمون لوین لین و
چو معادل ( )-28/112شده است و اینکه (سطح بحرانی بین  2و  -2است) و همچنین سطح احتمال برای این متغیر معادل صفر
شده است) ، (prob <0.05در نتیجه این متغیر در سطح مانا است و نیاز به تفاضلگیری ندارد .همین تحلیل برای سایر متغیرها نیز
برقرار است .

با توجه به جدول شماره  ،2مقادیر آزمون ایم ،پسران و شین برای متغیرها ،مقدار سطح معناداری کمتر از  5درصد است و
بنابراین ،همگی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا هستند .

-8تعیین نوع آزمون و روش تجزیه و تحلیل
درمطالعه حاضر روش برآورد مدل براساس دادههای ترکیبی است .این روش ،تلفیقی از اطالعات سری زمانی ()1939-1983
و دادههای مقطعی ( 127شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار) میباشد .تمامی ارقام محاسبهشده برای هریک از متغیرهای
مدل بر حسب میلیون ریال میباشد .برنامهی نرمافزاری مورد استفاده در این پژوهش ،برنامه نرمافزاری  Eviwse8.1میباشد.
در مدلهای برآورد شده که در ادامه ارائه میشوند تمامی متغیرهای مستقل با یک وقفه در سمت راست مدل و بهعنوان یک
متغیر توضیحی بهمنظور رفع مشکل خود همبستگی (وجود ارتباط بین جمالت خطا) بهعنوان یکی از موارد نقض فروض کالسیک
رگرسیون قرار داده شده است.

-6-8فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :کیفیت اطالعات حسابداری بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :کیفیت اطالعات حسابداری بر جریانهای نقدی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم :جریانهای نقدی عملیاتی بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت و معناداری دارد.

DPit    AIQit X 1  OCFit X 2
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OCFit    AIQit X 1

جدول( )4نتایج آزمون Fلیمر وآزمون هاسمن
مدل
مدل اول
()DP
مدل دوم
()OCF

نوع آزمون

آزمون Fلیمر

آزمون هاسمن

مقدار آماره

1/157

6/264

P-Value

1/111

1/1111

نوع مدل

پانل

اثرات ثابت

مقدار آماره

1/961

12/758

P-Value
نوع مدل

1/1111

1/1111

پانل

اثرات ثابت

براساس آزمون Fلیمر در جدول ( ،)4در دو مدل مربوط به فرضیههای پژوهش ،با توجه به اینکه مقدار  P-Valueدر سطح
اطمینان  ،%35برابر( )1/1111شده است ،بهعبارتی  P-Value<0.05است ،لذا فرضیه صفر مبنی بر پولینگ 1بودن مدل (که فرضیه
برابر بودن عرض از مبدأ برای تمامی مقاطع است) رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته میشود .بنابراین برای هر یک از مقاطع مورد
مطالعه (شرکتها) یک عرض از مبدأ جداگانه باید در نظر گرفت .پس میتوان جهت برآورد از روش پانل استفاده کرد .همچنین
طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای فرضیه اول ،با توجه به اینکه در ازاء  ،میزان آماره هاسمن (برای مدل اول
 6/264و برای مدل دوم  )12/758شده است و ازطرفی میزان  P- Value <0.05است ،لذا فرضیه صفر رد میشود .رد فرضیه صفر
( )H0نشان میدهد که روش اثرات تصادفی ناسازگار میباشد و بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود.
جدول( )5نتایج مدل اثرات ثابت (فرضیه اول و سوم)

مدل اول()DP

حالت

مدل اثرات ثابت

ضرایب

انحراف معیار

آمارهt

C

2/829

1/492

6/594

P-Value
1/1111

AIQ

1/741

1/182

3/118

1/1111

OCF

1/521

1/193

9/742

1/1111

R2

1/396

𝟐̅
𝐑

1/396

D.W

1/745

 Fفیشر

(9913/349 )prob =1/1111
DPit = 2.833 + 0.740X1+0.521X2

جدول( )1-4نتایج مدل اثرات ثابت (فرضیه دو)

مدل

دوم()OCF

حالت

مدل اثرات ثابت

ضرایب

انحراف معیار

آمارهt

P-Value

C

11/193

1/638

15/812

1/1111

AIQ

1/521

1/193

9/742

1/1111

R2
𝟐̅
𝐑

1/845

D.W

1/668

1/846

1-Pooling
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 Fفیشر

(1291/124 )prob =1/1111
OCFit = 11.039 + 0.521x1

ضریب همبستگی( )R2بهدست آمده در مدل پژوهش نشان میدهد که متغیرهای توضیحی مدل قادر است  1/396درصد
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده  1/396مشخص میشود که این ضرایب باال بوده و
مفهوم آن توانایی تبیین مناسب مدل است .آماره دوربین واتسون محاسبه شده( )D.W=1/7حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در
مدل میباشد و براساس آماره آزمون  Fفیشر ( )9913/349و ( ،)prob =1/1111برازش کل رگرسیون معتبر است.
نتیجهگیری مربوط به فرضیه اول :کیفیت اطالعات حسابداری بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که؛ کیفیت اطالعات حسابداری بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج
حاصل از فرضیه حاضر با نتایج حاصل از پژوهش نیکو مرام و همکاران ( ،)1939آگوستینو و پرودنسیو( ،)2111مندهر کوکی و
منصف گویزانی( )2113و گارسیا ترئل و همکاران ( ،)2111مطابقت و همخوانی دارد .نیکو مرام و همکاران ( ،)1939در پژوهشی به
بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود پرداخت .پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای
اثباتی حسابداری است که به صورت تجربی پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران برای دوره زمانی  12ساله از سال  1973الی  1931را مورد بررسی قرارداده است .متغیر مستقل استفاده شده در این
پژوهش معیار پایداری سود و متغیر وابسته پژوهش پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری می باشد که برای محاسبه آن
از معیارهایی نظیر نسبت  Qتوبین ،متوسط هزینه سرمایه شرکت ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت
قیمت به سود هر سهم استفاده شده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که معیار ارزیابی کیفیت اطالعات نسبت  Qتوبین،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و حسابداری یعنی پایداری سود بر نسبت قیمت به سود هر سهم تأثیر مثبت
و معنیدار داشته است .این امر حاکی از آن است که پایداری سود دارای بار و محتوای اطالعاتی مثبت در بازار سرمایه ایران بوده و
حاوی پیامد اقتصادی مثبت میباشد .آگوستینو و پرودنسیو( ،)2111توانایی ساختار سرمایه خط مشی تقسیم سود ساختار هیأت
مدیره و ساختار مالکیت را در محدودکردن ریسک جریان نقدی آزاد تحلیل کردند .آنها نتیجه گرفتند که مکانیزمهای حاکمیت
شرکتی استبداد مدیریت را محدود میکند .هم چنین یافتههای آنها نشان میدهد که اهرم مالی نقش مهمی در کاهش هزینه
های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد ایفا می کند.
نتیجهگیری مربوط به فرضیه دوم :کیفیت اطالعات حسابداری بر جریانهای نقدی عملیاتی تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که؛ کیفیت اطالعات حسابداری بر جریانهای نقدی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج حاصل از فرضیه حاضر با نتایج حاصل از پژوهش نیکو مرام و همکاران( ،)1932کالن و همکاران ( )2111و ریچاردسون()2115
مطابقت و همخوانی دارد .نیکو مرام و همکاران( ،)1932در پژوهشی به بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری با
تاکید بر متغیر ضریب واکنش سود پرداختند .پژوهش حاضر در زمره پژوهش های اثباتی حسابداری است که به صورت تجربی
پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  12ساله از
سال  1973الی  1931را مورد بررسی قرارداده است .این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال است که شرکتهایی که کیفیت
اطالعات حسابداری آنها مطلوب است وضعیت اقتصادی آنها چگونه است؟ متغیرمستقل استفاده شده دراین پژوهش ضریب واکنش
سود میباشد .برای محاسبه متغیرهای وابسته (پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری) از معیارهایی نظیر نسبت توبین،
متوسط هزینه سرمایه شرکت ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به سود هر Qسهم استفاده
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شده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ضریب واکنش سود فقط بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،تأثیر مثبت و
معنیدار داشته است .به عبارت دیگر ،ضریب واکنش سود دارای بار و محتوای اطالعاتی مثبت در بازار سرمایه ایران بوده و لذا دارای
پیامد اقتصادی مثبت میباشد .کالن و همکاران ( ،)2111به بررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر روی تأخیر واکنش قیمت
سهام و همچنین تأثیر تأخیر واکنش قیمت سهام بر روی بازده آتی سهام پرداختهاند .یافته تحقیقات وی نشان میدهد که افزایش
کیفیت اطالعات حسابداری سبب کاهش تأخیر واکنش قیمت سهام میگردد ،همچنین کاهش تأخیر واکنش قیمت سبب کاهش
بازده آتی میشود .ریچاردسون( )2115در تحقیقی دریافت که در شرکت های دارای سطوح باالی جریان های نقد آزاد ،سرمایه
گذاری به میزانی بیش از حد بهینه بیشتر است .همچنین وی طی بررسی رابطه ساختار نظام راهبری شرکت و سرمایه گذاری بیش
از حد بهینه جریان های نقد آزاد ،دریافت که برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از حد
بهینه جریان نقد آزاد میگردد.
نتیجهگیری مربوط به فرضیه سوم :جریانهای نقدی عملیاتی بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که؛ جریانهای نقدی عملیاتی بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل
از فرضیه حاضر با نتایج حاصل از پژوهش نتایج پژوهش خدایاری( )1976مدرس و دیلمی ( ،)1982نیکجو ( ،)1988خدامی پور
و پوراحمد ( )1983و بروچت و همکاران ( )2118مطابقت و همخوانی دارد اما با نتایج عرب مازار و همکاران ( )1985و هاو و
همکاران ( )2111مغایر است .نتایج پژوهش خدایاری( )1976نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی و یا
جریان های نقدی دوره جاری و دوره قبل ارتباط معنی داری وجود ندارد .همچنین استفاده همزمان جریان های نقدی عملیاتی و
سود دوره جاری و دوره های قبل توان پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را افزایش می دهد ،ولی این افزایش معنی دار
نیست .مدرس و دیلمی ( ،)1982مدل سری زمانی را برای پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی آتی آزمون کردند .نتایج بدست
آمده نشان داد که پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی با استفاده از جریان نقدی عملیاتی تاریخی امکان پذیر نیست .همچنین
پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی آتی با استفاده از سودهای تاریخی به نحو معناداری امکان پذیر است و در پیشبینی جریان
های نقدی عملیاتی برتری سود بر جریان های نقدی تایید شد .عالوه بر این استفاده همزمان از جریان نقدی عملیاتی تاریخی و
سودها تاریخی تا حد زیادی مدل پیشبینی را بهبود داد .عرب مازار و همکاران ( ،)1985به بررسی محتوای افزاینده و نسبی سود،
جریان های نقدی عملیاتی و اقالم تعهدی پرداخته اند .نتایج نشان داد که سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دارای محتوای
اطالعاتی بیشتری است و بر وجود محتوای افزاینده اطالعاتی سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی تاکید شد .از سوی دیگر
بررسی های انجام شده نشان داد که اقالم تعهدی نسبت به جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطالعاتی است .نیکجو ()1988
به بررسی رابطه ی بین کیفیت اقالم تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره ی جریان های نقدی آتی
پرداخت .طبق نتایج حاصل از تحقیق وی در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و
بازده س هام یا هزینه سرمایه بدست نیامد .حتی کنترل شوك جریان های نقدی آتی نیز تاثیری در این نتیجه گیری نداشت .او
اینگونه اظهار می کند که " ،این نتایج را نمی توان عدم وجود رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و بازده سهام تفسیر کرد .بنابراین به
ناچار باید اذعان داشت بورس اوراق بهادار تهران هنوز به آن حد از کارآیی نرسیده است که کیفیت اطالعات حسابداری به خصوص
کیفیت اقالم تعهدی را در قیمت سهام لحاظ کند ".خدامی پور و پوراحمد ( ،)1983به بررسی سه متغیر سود عملیاتی و جریان
های نقدی عملیاتی و اقالم تعهدی برای پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی آتی با وقفه های زمانی پرداختند .این پژوهش نشان
داد جریان های نقدی عملیاتی نسبت به سود عملیاتی و اقالم تعهدی ،توانایی بیشتری در پیشبینی جریان های نقدی عملیاتی
آتی دارند و بهترین پیشبینی با استفاده از اطالعات جریان های نقدی عملیاتی دوره جاری محقق میشود
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بررسی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها
هاشم علی صوفی ،6معصومه حفار ،*2سجاد

نصرت9

 -1استادیار موسسه آموزش عالی سناباد ،مشهد
 -2پژوهشگر ،کارشناسی ارشد حسابرسی از دانشگاه فردوسی مشهد؛ ma_hafar@yahoo.com

 -9پژوهشگر ،کارشناس ارشد حسابداری از استاد یار موسسه آموزش عالی سناباد ،مشهد ،ایران

چکیده
امروزه سازمان ها با محیطی رو ب ه رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی ،جهانی شدن و پویایی است.
بنابراین ،سازمان ها برای استمرار و استقرار فعالیت خود با چالش های عظیمی مواجه هستند که برون رفت از این
چالش ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ها و توانایی های درونی است .این کار از طریق مبانی
دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمان ها از آن ها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای
کسب و کار استفاده می کنند .در اقتصاد دانش محور از سرمایه فکری به منظور ایجاد و افزایش ارزش سازمانی
استفاده می شود و موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این منابع کمیاب و با ارزش بستگی دارد .با توجه به
مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر سرمایه فکری بر جنبه های مختلف عملکرد مالی شرکت ها ،در این تحقیق
به بررسی رابطه سرمایه فکری با به کار گیری مدل پالیک( )2114بر انعطاف پذیری مالی شرکت های بورس اوراق
بهادار تهران می پردازیم .جامعه آماری مورد مطالعه شامل  117شرکت ،طی سال های  1981الی  1934می باشد
که برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه
فکری با انعطاف پذیری مالی شرکت ها رابطه داشته و تاثیر چشم گیری بر انعطاف پذیری مالی دارد.
واژه های کلیدی :سرمایه فکری ،ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ،انعطاف پذیری مالی

 -6مقدمه
عصر دانایی محور که در آن دانش به منزله مهمترین سرمایه سازمان ها محسوب می شود ،نیازمند رویکرد متفاوت مدیریتی
نسبت به مسایل سازمان است .تغییر ماهیت فعالیت های سازمان ها به کارهای دانشی موجب اهمیت یافتن روزافزون کاربرد مدیریت
دانش در سازمان ها شده است .برزکالن و زلگالو ) 2114(1معتقدند راز موفقیت سازمان ها در حال حاضر مدیریت دانش است .به
زعم گرور و دانپورت )2111(2مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به یک وظیفه کامالً تجاری(گرور و دانپورت )2111 ،و یک جنبه
جدید از مدیریت برای بسیاری از سازمان هاست(پونزی و کونیگ.)2112 ،

Berzkalne & zelgalve
Grover & Davenport
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از طرف دیگر شناخت عوامل موثر بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه فکری
است(الوانی و همکاران .)1986 ،امروزه سرمایه فکری عامل اصلی مزیت رقابتی و سودآوری سازمان ها است(وفایی یگانه و همکاران،
 .)2114مار و اسکیوما ) 2111(1اظهار داشته اند که سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان
اختصاص دارد و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان سازمان ،به طور قابل مالحظه ای به بهبود وضعیت سازمان منجر می شود .در
تعریف دیگری سرمایه فکری فراهم کننده پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد(روحی پناه و
همکاران )1931 ،و عملکرد مالی و ارزش خود را بهبود بخشد(سو .)2114 ،2در ادبیات بیشتر تعاریف در مورد سرمایه فکری شامل
سه جزء سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطه ای است(والش 9و همکاران2118 ،؛ روتا2113 ،4؛ یانگ و همکاران2113 ،5؛ شبان و
کویدا.)2119 ،6
با توجه به مطالب باال ،شناخت عوامل موثر بر سرمایه فکری از اهمیت برخوردار است .یکی از این عوامل انعطاف پذیری مالی
است .انعطاف پذیری مالی ،عبارت است از توان شرکت ها برای تامین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و
موارد پیش بینی نشده ،برای حداکثر کردن ارزش شرکت(بایون .)2111 ،7شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند ،می توانند در
برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصت های سودآور به وجود آید ،وجوه الزم را جهت سرمایه گذاری با حداقل هزینه
فراهم نمایند(گامبا و تریستان.)2118 ،8
با وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تاثیرگذار ،پژوهش های گذشته ی داخلی تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذیری مالی را
به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیشتر موارد ،تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر
رویدادهای غیر منتظره ی آتی ارائه داده اند .با توجه به ادبیات و پیشینه ی تحقیق که بیانگر استفاده ی فراوان از سیاست انعطاف
پذیری مالی توسط شرکت ها است ،سوال تحقیق این است که سرمایه فکری چه تاثیری بر این خط مشی دارد؟

 -2مبانی نظری تحقیق
امروزه سازمان ها با محیطی رو به رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است .بنابراین ،سازمان
ها و شرکت ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های عظیمی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم توجه بیشتر
به توسعه و تقویت مهارت ها و توانایی های درونی است .این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که
سازمان ها از آن ها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند .در اقتصاد دانش محور از سرمایه فکری
به منظور ایجاد و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این منابع کمیاب و با ارزش
بستگی دارد.
طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت ،سرمایه های فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی
و عملکرد مالی بهتر و به عبارتی سرمایه فکری تالش برای استفاده موثر از دانش در مقابل اطالعات خام است .سرمایه های فکری
به عنوان استراتژی های پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمان ها تشخیص داده شده اند(حقیقی و غفوری.)1934 ،
اصطالح سرمایه ی فکری برای نخستین بار در سال  1363توسط اقتصاددانی به نام جان کنث گالبریث ،برای توضیح و تبیین
شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار مؤسسات مطرح گردید .سرمایه ی فکری به عنوان همه ی دارایی های غیرمالی یک سازمان
1

Marr & Schiuma
Su
3
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تعریف می شود که در ترازنامه منعکس نمی شود(برزکالن و زلگالو .)2114 ،با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد،
تجارت و همین طور مدیریت ،پرداختن به بحث سرمایه فکری شرکت ها و سنجش و ارزشگذاری آن بیش از پیش اهمیت یافته
است.
در اقتصاد دانش محور امروز ،موفقیت سازمان ،به توانایی مدیریت دارایی های نامشهود وابسته است .سرمایه فکری به عنوان
یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان ،منبع استراتژیکی است که شرکت با بکارگیری آن می تواند مزیت رقابتی
برای خود ایجاد و عملکرد مالی خود را بهبود بخشد؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقالم مربوط به سرمایه فکری ،بین مدیریت و
سهامداران شرکت ،پیرامون سرمایه فکری سازمان ،نوعی عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطالعاتی می تواند
منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد .از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین
مدیر و سهامداران بر می گردد ،بر این اساس ،موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها ،تا حدی مبتنی بر تخصیص راهبردی
منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبرد دانش خواهد بود.
چالش مدیران ،آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است(بونتیس.)2119 ،1
بنابراین ،توانایی مدیریت دانش ،مهارت اساسی مدیران در این سازمان هاست .محیط کسب وکار مبتنی بر دانش ،نیازمند رویکردی
است که داراییهای ناملموس سازمانی مثل دانش ،شایستگی های منابع انسانی،نوآوری ،فرهنگ سازمانی و غیره را در برگیرد؛ در این
میان ،سرمایه ی فکری ،توجه روزافزون پژوهشگران سازمانی را برانگیخته است.
سرمایه فکری نتیجه اثرات شبکه ای استفاده از انواع منابع سازمانی ،انسانی و فکری بوده و نماینده ی مجموعه دارایی های
ناملموسی است که به عنوان داراییهای دانش معروفند و بخش مهمی از ارزش شرکتها به شمار می رود(چوپانی و همکاران.)1931 ،
حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت ها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه و دارایی های مشهود
و نامشهود مشخص شده اکتفا می کند .اما سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می
کند و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت ها را نیز محاسبه کرد.
تعاریف زیادی از این واژه در ادبیات تحقیق وجود دارد .یکی از علل عدم توافق بر سر تعریف دقیق سرمایه فکری ماهیت میان
رشته ای آن است که به طور عمده ریشه در رشته های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دارد.
در تعریف سرمایه فکری ،آنچه صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری ،ارزش نامشهود یک سازمان
را نشان می دهد و شامل دانش افراد ،تجربه ،مالکیت فکری ،خالقیت ،شهرت سازمان ،ظرفیت های سازمانی ،روابط با مشتریان،
عرضه کنندگان و فناوری اطالعاتی است طوری که استفاده از آن باعث ایجاد ثروت شود و سازمان را برای انجام فعالیت هایش
توانمند می سازد.
دنیای کنونی ،عصر دانایی است و اقتصاد از شکل صنعتی به شکل دانشی تغییر کرده است.دراکر )1335(2برای نخستین بار
واژه ی کار دانشی را برای اشاره به کارکنانی که با منابع ناملموس کار می کردند ،استفاده نمود .در این اقتصاد ،دارایی های فکری
به ویژه سرمایه های انسانی جز مهم ترین دارایی های سازمان به شمار می رود و موفقیت بالقوه سازمان ها ،ریشه در قابلیت های
فکری آنها دارد .هوگز )2113(9استدالل می کند که سرمایه ی انسانی به عنوان بخشی از سرمایه ی فکری ،می تواند برای سازمان
ارزش به وجود آورد .منابع انسانی ،با برخورداری از ویژگی هایی نظیر ارزش آفرینی ،کمیابی و دشواری تقلید ،زمینه را برای بهبود
قابلیت های سازمان فراهم می آورد .بونتیس )1338(4سرمایه ی فکری را هر گونه خلق ارزش به وسیله ی هوش و ذهن انسان
تعریف می کند.
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در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیا ،گزارش سرمایة فکری را به منزلة مکمل و ضمیمة گزارش ساالنه شان منتشر می کنند.
در دهة اخیر ،شرکت ها توجه ویژه ای برای اندازه گیری سرمایه های فکری برای ارائة گزارش به طرف های ذی نفع ابراز می کنند
و در پی یافتن روشی برای ارزیابی دارایی های نا ملموس داخلی و استخراج ارزش نامحسوس ،در سازمان ها هستند(تان 1و همکاران،
 .)2117در حقیقت ،سرمایة فکری مدل جدید کاملی را برای مشاهدة ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آ ن می
توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد.
از طرفی وجود تغییرات زیاد در بازارهای جهانی ،مستلزم دست یابی به فناوری های جدید و تمرکز بر ارتقای کیفیت محصوالت
است که تحقق این موارد معلول انعطاف پذیری است .در محیط نامطمئن ،داشتن انعطاف از طریق ایجاد مزیت رقابتی پایدار در
بلندمدت ،برای ،سازمان ارزش آفرین است.
انعطاف سازمانی به عنوان قابلیت پویای سازمان به واکنش فعال به محیط رقابتی در حال تغییر در نظر گرفته شده است که
ممکن است مزیت رقابتی پایدار برای سازمان به وجود آورد .انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که
می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند .تمام استفاده های
انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد(بایون .)2111 ،دونالدسون)1363(2
از اصطالح پویایی مالی استفاده می کند و آن را این گونه توضیح می دهد :ظرفیت هدایت استفاده از منابع مالی در راستای اهداف
مدیریت که منجر به اطالعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد .دونالدسون به ویژه پویایی مالی را هنگامی که هدف
شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .در مطالعات گذشته انعطاف
پذیری مالی تعریف عملیاتی نشده ،و تنها تعریفی ذهنی همچون توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویداد های غیر منتظره
آینده ارائه شده است(بایون.)2111 ،
مارچیکا و مورا )2111(9بیان می کنند که وجود سیاست محافظه کارانه بدهی ،به شرکت قابلیت ایجاد یک ساختار مالی
انعطاف پذیر را می دهد .وجود ویژگی انعطاف پذیری مالی ،شرکت ها را قادر می سازد تا در زمان شوك های مثبت بازار برای
فرصت های سرمایه گذاری دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند و وجوه مورد نیاز خود را برای تامین مالی فراهم نمایند.
کتکار و ست )2111(4پیشنهاد می کند که هر چه طیف کاربردهای انتخابی یک منبع بیشتر و زمان و هزینه ی جایگزینی آن با
منبع دیگر کمتر باشد ،انعطاف منابع بیشتر خواهد بود .اقتصاد دانش محور ،نیازمند کارکنانی است تا به طور پیوسته یاد بگیرند و با
فناوری پیوسته در حال تغییر سازگار شوند(هوگز .)2113 ،یادگیری ،فرایندی پویا است که سازمان را قادر می سازد به سرعت با
تغییرات سازگاری یابد؛ این فرایند ،شامل تولید دانش جدید ،مهارت ها و رفتارها می شود و در پی آن رشد سازمان تحقق خواهد
یافت .تحقیق ها نشان می دهد که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر مسائل مالی(به عنوان چالش پیش روی شرکتها) ،حفظ انعطاف
پذیری مالی است.
گامبا و تریانتیس( )2118در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ،انعطاف پذیری مالی را
توانایی یک شرکت برای دستیابی و تجدید ساختار کردن تامین مالی خود با تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند .آن ها بیان
کردند شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی مالی در مواجهه با شوك های منفی می باشند و
هنگامی که فرصت های سودآور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند.
انجمن حسابداران خبره آمریکا( )1339انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام
اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع پیش بینی شده را حذف می کند.
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در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر
جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند درقبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره
واکنش نشان دهد .انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصت های غیرمنتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره
گیرد و در دورانی که جریان های نقدی حاصل از عملیات مثالً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصوالت تولیدی واحد
تجاری در سطح پایین و احتماالً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
با توجه به اینکه تحقیقی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در باالبردن سرمایه فکری وجود ندارد ،لذا این تحقیق در
تالش است به این مورد بپردازد .به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ،قضاوت در مورد انعطاف پذیری ،معموال ذهنی و غیر
رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود.

 -9فرضیه تحقیق
بر اساس مطالعات صورت گرفته که در بخش قبل بیان شد ،فرضیه تحقیق به صورا زیر بیان می شود:
فرضیه :بین سرمایه فکری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 -4جامعه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1981تا 1934
بوده است .برای همگن کردن جامعه انتخابی از بین شرکتهای بورسی ،اعضای جامعه آماری این پژوهش بایستی شرایط ذیل را
داشته باشند:
جزء صنایع واسطهگریهای مالی و پولی ،بانکها و مؤسسات اعتباری ،شرکتهای بیمه و صندوقهای سرمایهگذاری نباشند.
اطالعات مورد نیاز آنها طی بازه زمانی فوق موجود باشد.
پایان ساال مالی شرکت های مذکور مطابق با  12/23هرسال باشد و طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداشته باشند.

 -5نحوه آزمون فرضیه
برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل پیش رو استفاده شده است.
Financial Flexibility = 𝛽0 HCEit + 𝛽1 SCEit + 𝛽2 CEEit + 𝛽3 VAICit + 𝛽4 Inflationt + 𝛽5 ROAit + 𝛽6 Sizeit
+ 𝛽7 Profitabilityit + 𝛽8 GDPt + 𝛽9 LIDit + εit
()1

در این مدل متغیر ها به ترتیب عبارتند از:
 = Financial Flexibilityانعطاف پذیری مالی
 = HCEکارایی سرمایه انسانی
 = SCEکارایی سرمایه ساختاری
 = CEEکارایی سرمایه بکار رفته
 = VAICضریب ارزش افزوده فکری
 = Inflationنرخ تورم
 = ROAبازده دارایی ثابت
 = Sizeاندازه شرکت
 = Profitabilityسودآوری شرکت
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 = GDPتولید ناخالص داخلی
 = LIDدارایی های پولی
برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون(روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیشبینی متغیر وابسته)
بهره گرفته شده است  .ابتدا با استفاده از آزمون های تشخیصی الزم ،آزمون آماری مناسب برای انجام رگرسیون تعیین و در نهایت
یافته های تحقیق ،که با استفاده از آزمون آماری تعیین شده به دست آمده است ،بیان می شود.

 -6-5اندازه گیری متغیر ها
این بخش به نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش میپردازد.

 -2-5متغیر وابسته
متغیر وابسته این مدل انعطاف پذیری مالی است که می توان آن را به دو شکل کلی مطرح کرد؛ برخی شرکت ها سیاست
هایی برای نگهداری وجه نقد دارند و به این ترتیب انعطاف مالی خود را حفظ می کنند و برخی دیگر با روش های مبتنی بر ظرفیت
مازاد بدهی ،انعطاف مالی خود را حفظ می کنند.
با توجه به پیشینه و مطالعات انجام شده(اسکوبین و ون هال 2111 ،1و مارچیکا و مورا ،)2111 ،در این تحقیق نیز برای اندازه
گیری انعطاف پذیری مالی از ظرفیت مازاد بدهی شرکت ها به صورت زیر استفاده شده است.
LEVit = β0 LEVit-1 + β1 MED LEVit+ β2 M/Bit + β3 Sizeit+ β4 Tanit+ β5 Profitabilityit+ β6
Inflationt + εit
()2

که در آن:
 = LEVنسبت بدهی به دارایی های شرکت
 = MED LEVمیانه بدهی شرکت های موجود در یک صنعت خاص
 = M/Bنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (نشاندهنده فرصت رشد شرکت)
 = Sizeلگاریتم دارایی های شرکت (گویای تاثیر اندازه شرکت در توان تامین مالی آن)
 = Tanنسبت دارایی های ث ابت به کل دارایی ها (گویای توان شرکت در وثیقه گذاری برای ایجاد بدهی)
 = Profitabilityسود قبل از مالیات به جمع دارایی ها
 = Inflationنرخ تورم مطابق با اعالم بانک مرکزی
 = εباقیمانده مدل یا ظرفیت مازاد بدهی
این مدل بیان می کند که در واقع شرکت بخشی از توان جذب بدهی خود را برای موارد پیش بینی نشده آینده حفظ نموده
است .الزم به ذکر است که این مدل برای هر شرکت اجرا می شود.

 -9-5متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق سرمایه فکری است .که به صورت زیر محاسبه می شود:
روش سنجش سرمایه فکری در این تحقیق ،ضریب ارزش افزوده فکر ی می باشد که برای اولین بار توسط پالیک در سال
 1338برای عموم مطرح شد که از جمله روشهای مستقیم استکه به سهام داران ،دولت ،ذی نفعان و سایر استفاده کنندگان اجازه
می دهد تا دوام و ماندگاری و بهره وری شرکت در عرصه رقابت و بازار را ارزیابی کنند.

Schoubben & Hulle
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این روش ،جهت کنت رل موثر و ارزیابی کارایی افزودن ارزش توسط تمامی منابع شرکت و اجزاء منابع اصلی آن طراحی شده
است که برافزایش ارزش و نه کنترل بهای تمام شده تمرکز دارد .مدل پالیک ( )2114توانایی و کارایی کلی شرکت را در بکارگیری
تمامی منابع فکری و فیزیکی در ایجاد ارزش برای شرکت می سنجد.
به گفته پالیک ( ) 2114سرمایه فکری نمی تواند به تنهایی ایجاد ارزش کند و الزم است که سرمایه فکری شرکت برای بررسی
ارزش افزوده ایجاد شده توسط منابع شرکت به حساب گرفته می شود  .وی با استفاده از روش ضریب ارزش افزوده فکری ،منابع
کلیدی شرکتها را اندازه گیری کرد .در واقع در این روش به جای ارزش گذاری محض سرمایه فکری ،اساساً راندمان و بازده شرکت
توسط سه منبع عمده اندازه گیری می شد .این سه منبع ورودی عبارت بودند از :سرمایه مالی و فیزیکی ،سرمایه انسانی و سرمایه
ساختاری .در مدل وی مجموع کارآیی سرمایه به کار گرفته شده ،سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ،ارزش افزوده فکری را ایجاد
می کنند.
ارزش افزوده فکری شاخص مناسبی برای موفقیت کسب وکار محسوب می شود که از تفاضل بین وردی و خروجی به دست
می آید.
 -4-5تعیین ارزش افزوده VA
بر اسـاس دیـدگاه ذینفعان شـرکت ،طبق این دیدگا ه هر شخص یا گروهـی کـه از رویـدادهای واحـد تجـاری متـأثر
مـیگـردد ،میبایست در واحد تجاری نفعی داشته باشد  .این گروه ذینفعـان شـامل سـهامداران ،کارمنـدان ،تأمین کنندگان مالی،
دولت و جامعه است  ،ارزش افـزوده بـه صورت زیر محاسبه می شود:
() 9

VA = OUTPUT- INPUT

 : VAارزش افزوده
 : OUTPUTکل درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات
 :INPUTکل هزینه مواد ،اجزا و خدمات خریداری شده
ارزش افزوده( )VAشامل مجموع سود عملیاتی( ،)OPمخارج کارکنان(مخارج حقوق و دستمزد)( ،)ECاستهالك دارایی
های مشهود( ،)Dاستهالك دارایی های نامشهود()A
() 4

VA = OP1 + EC2 + D3 + A4

گام بعدی ،محاسبه کارایی سرمایه انسانی است که به صورت زیر محاسبه می شود:

)5( HCE5 = VA6/HC7
ضریب کارایی سرمایه انسانی
ارزش افزوده
سرمایه انسانی شرکت

HCE
VA
HC

1 - Operating Profit
2 - Employee Cost
3 - Depreciation
4 - Amortization
5 Human Capital Efficiency
6 - Value Added
7 - Human Capital
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کارایی سرمای ه انسانی ،نشان می دهد که چه مقدار ارزش افزوده توسط یک واحد پولی سرمایه گذاری شده در نیروی انسانی
ایجاد می شود ،ارزش افزوده ،مجموع ستاده ها منهای دادهها (حاصل جمع سود عملیاتی ،مخارج کارکنان و استهالك داراییهای
شرکت) است و سرمایه انسانی شرکت ،معادل مخارج حقوق و دستمزد در نظر گرفته می شود.
حال در گام بعدی ،کارایی سرمایه ساختاری بدین صورت محاسبه می کنیم:

()6

SCE1= SC2/VA

ضریب کارایی سرمایه ساختاری برای شرکت
سرمایه ساختاری برای شرکت

()7

SCE

)SC = (VA – HC

کارایی سرمایه ساختاری ،سهم سرمایه ساختار ی در ایجاد ارزش در شرکت است که میزان سرمایه ساختاری مورد نیاز برای
ایجاد یک واحد پولی ارزش افزوده را اندازه گیری می کند و سرمایه ساختاری ،حاصل کسر سرمایه انسانی از ارزش افزوده است.

به منظور دستیابی به بینشی کامل در زمینه کارایی منابع خلق کننده ارزش ،ضروری است که سرمایه مالی و فیزیکی را نیز منظور
نماییم .سرمایه فکری به تنهایی قادر به خلق ارزش نیست .بنابراین در گام بعدی ،کارایی سرمایه بکارگرفته شده را بدین صورت
محاسبه می کنیم:

()8

CEE3= VA/CA4

ضریب کارایی سرمایه بکارگرفته شده برای شرکت CEE

سرمایه بکارگرفته شده

CA

کارایی سرمایه بکارگرفته شده ،شاخصی است برای ارزش افزوده ایجاد شده توسط یک واحد سرمایه فیزیکی و مالی شرکت
یعنی ،سرمایه بکارگرفته شده و سرمایه بکارگرفته شده (سرمایه فیزیکی و مالی )،برابر با ارزش دفتری خالص داراییهای شرکت
است.

در گام آخر ،به منظور محاسبه کارایی کلی ایجاد ارزش ،ضریب ارزش افزوده فکری ،سه شاخص کارایی محاسبه شده باید با هم
جمع شوند:
VAIC5
VAIC = HCE + SCE + CEE

()3

ضریب ارزش افزوده فکری VAIC

ضریب ارزش افزوده فکری ،کارایی کلی یک شرکت را در ایجاد ارزش نشان می دهد.

 -5-5متغیرهای کنترلی
در تحقیق حاضر از متغیرهای زیر به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است:
نرخ تورم ،بازده دارایی ثابت ،اندازه شرکت ،سودآوری شرکت ،تولید ناخالص داخلی و دارایی های پولی می باشد.

1 Structural Capital Efficiency
2 Structural Capital
3 Capital Employed Efficiency
4 Capital Employed
5 Value Added Intellectual Coefficient
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 -1یافته های تحقیق
در این بخش یافتههای مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق تشریح میشود.
جدول شماره  6شاخصهای آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین/درصد

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

انعطاف پذیری

156227

151716

151385

15741

HCE

956199

451117

-154936

9359663

SCE

155323

95294

-7654322

8757265

CEE

159128

151476

-159119

153139

VAIC

455215

552613

-7654774

877172

نرخ تورم

1758642

752815

1154

9457

بازده دارایی

153121

258418

-954499

8557817

اندازه شرکت

555891

156949

958929

856123

سود آوری

153145

-

1

1

تولید نا خالص داخلی

-151447

156715

-951442

451159

دارایی های پولی

159267

151717

151116

158665

 -6-1آزمون  Fلیمر
به منظور تعیین مدل مناسب برای برازش مدل ابتدا آزمون  Fلیمر انجام شد .با توچه به نتایج حاصل از این آزمون ،آماره
آزمون برابر با  116544و  Pمقدار برابر با ( 15111کوچکتر از  )1515می باشد .با توجه به این نتایج الزم است در ادامه از آزمون
هاسمن و بروش پاگان برای انتخاب مدل مناسب برازش استفاده کرد.

 -2-1آزمون هاسمن
آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی در برازش مدل مورد استفاده قرار میگیرد .نتیجه این آزمون تایید
کن نده آن است که باید از مدل اثرات تصادفی برای برازش مدل رگرسیونی استفاده کرد ،چرا که آماره این آزمون  2523حاصل شده
است( Pمقدار.)1515 < 1537 :

 -9-1آزمون بروش پاگان
برای انتخاب بین مدل تلفیقی و مدل اثرات تصادفی از آزمون بروش پاگان استفاده می شود .نتیجه حاصل از این آزمون نشان
دهنده آماره آزمون  1867518با  Pمقدار ( 15111کوچکتر از  ) 1515است ،که گویای تایید مدل اثرات تصادفی برای برازش مدل
تحقیق است.
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 -4-1بررسی ناهمسانی واریانسها
نتایج آزمون تخمین مدل و بررسی ناهمسانی واریانسها نشان میدهد که فرضیه صفر یا همسانی واریانسها رد شده است و
مدل دارای ناهمسانی واریانس است .آماره آزمون  816594و  prob > chi2برابر با  1/111است که نشان دهنده رد فرضیه صفر
میباشد .با توجه به این نتیجه باید از مدل تعمیم یافته  GLSبرای برآورد مدل استفاده کرد.
جدول شماره  2نتایج آزمون فرضیه پژوهش
متغیر

ضریب

خطای معیار

آماره آزمون

 Pمقدار

HCE

151141

151117

5564

**15111

SCE

151118

151121

1587

15984

CEE

151922

151133

1562

15116

VAIC

151114

151119

1592

15752

نرخ تورم

-151113

151114

-2542

**15116

بازده دارایی ها

151192

151111

2576

**15116

اندازه شرکت

151132

151145

2512

**15144

سود آوری

151255

151119

2525

**15124

تولید نا خالص داخلی

151116

151118

1531

15964

دارایی های پولی

151142

151152

1539

15951

مقدار ثابت C

155426

151275

13563

**15111

آماره آزمون والد

116544

سطح معناداری مدل

**15111
سطح معناداری ** %5

نتیجه گیری
همان طوری که در مطالب فوق ذکر گردید ،این تحقیق برای اولین بار به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف پذیری مالی
شرکت ها می پردازد .نتایج بررسی ها نشان می دهد که سرمایه فکری به عنوان یک دارایی مهم و کلیدی برای حضور در رقابت و
ادامه حیات خود ،بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها موثر بوده و شرکت ها را در شرایط مختلف محیطی مقاوم و منعطف می کند.
با توجه به اینکه از اجزای سرمایه فکری؛ تنها ضریب کارایی سرمایه فکری معنادار می باشد ،می توان بیان کرد که شرکت ها با
وجود اینکه دارایی به عنوان سرمایه فکری دارند ولی از به کار گیری این دارایی و سرمایه مهم محرومند و یا به صورت کاراتری
مورد استفاده قرار نمی دهند.
استفاده کنندگان از این اطالعات به خصوص سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی می توانند در امر سرمایه گذاری و تامین
مالی با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه فکری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها موثر بوده و شرکت
هایی را که در شرایط مختلف محیطی از نظر مالی منعطف و مقاوم می کند را مد نظر قرار داده و نسبت به اتخاذ تصمیم درست
اقدام نمایند .و همچنین شرکت ها و سازمان ها بیش از پیش به سرمایه های فکری خود ،به عنوان یک استراتژی پایدار توجه و
نسبت به بکار گیری این دارایی مهم اقدامات الزم را انجام دهند.

112

6931  شهریور-) پنج: شماره سه (پیاپی-سال دوم

مراجع
،» «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی،)1986(  فراحی محمدمهدی، ناطق تهمینه،الوانی سید مهدی

.1

71-95  صص،5  شماره،2 دوره،فصلنامه علوم مدیریت ایران
 «بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری،)1931(  غالم زاده حجت، قاسمی عقیل، زارع خلیلی مجتبی،چوپانی حیدر

.2

،2 دوره، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،») شرکت سهامی بیمه توسعه:سازمانی (مطالعه موردی
53-27 صص،1 شماره
،1  شماره،122  دوره، ماهنامه بورس،» «سرمایه فکری و اهمیت آن در صنعت بیمه،)1934(  غفوری پریا،حقیقی مهدی

.9

.61-53 صص
 «بررسی تاثیر ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی (سرمایه،)1931(  نیک کار ملیحه، جاجرمی زاده محسن،روحی پناه علی

.4

 مقاله ارائه شده در سومین همایش ملی،»اجتماعی و سرمایه فکری) بر مدیریت دانش در شرکت آب و فاضالب استان یزد
.مهندسی صنایع و سیستم
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

119

Berzkalne, I., zelgalve, E. (2014) Intellectual Capital and Company Value, Social and Behavioral
Science 110.pp. 887-896.
Bontis, N. (1998) Intellectual Capital: An Expl oratory Study that Develops Measures and Model,
Management Decision 36 (2).pp. 63-76.
Bontis, N. (2003) National Intellectual Capital Index: The Benchmarking of Arab Countries,
United Nations Development Project, New York.
Byoun, S. (2011) Financial flexibility and capital structure decision, Available at SSRN 1108850.
Donaldson, G. (1969) Strategy for financial mobility, Division of Research, Graduate School of
Business Administration, Harvard University.
Drucker, P. F. (1995) Managing in a Time of Great Change, New York: Truman Talley Books/
Button.
Gamba, A., Triantis, A. (2008) The value of financial flexibility, The Journal of Finance, 63(5).pp.
2263-2296.
Grover, V., Davenport T. H. (2001) General Perspectives on Knowledge Management: fostering
a Research Agenda, Journal of Management Information System 5(1).pp. 18-21.
Hughes, C. (2009) People as Technology" Conceptual Model: Toward a New Value Creation
Paradigm for Strategic Human Resource Development, Human Resource Development Review
(9).pp. 1-24.
Ketkar, S., Sett, P. (2010) Environmental Dynamism, Human Resource Flexibility, and Firm
Performance: Analysis of a Multi-Level Causal Model, The International Journal of Human
Resource Management 21.pp. 1173-1206.
Marchica, M. T., Mura, R. (2010) Financial flexibility, investment ability, and firm value:
Evidence from firms with spare debt capacity, Financial Management .pp. 1339-1368.
Marr, B., Schiuma, G. (2001) Measuring and Managing Intellectual Capital and Knowledge
Assets in New Economy Organizations, Handbook of Performance Measurement pp. 369-411.
Ponzi, L., Koenig, M. (2002) Knowledge Management: Another Management Fad, Information
Research. 8(1).
Ruta C. D. (2009) HR portal alignment for the creation and development of intellectual capital,
International Journal of Human Resource Management 20(3).pp.562 -577.
Schoubben, F., Hulle, C. V. (2011) Stock listing and financial flexibility, Journal of Business
Research 64.pp. 483-489.
Shaban M., Kavida M. (2013) Intellectual capital, financial performance and market
valuation: An empirical investigation of information technology industry in India, AsiaPacific Journal of Management Research and Innovation 9(1).pp. 55-62.

دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

21. Su H. Y. (2014) Business ethics and the development of intellectual capital, Journal of
intellectual capital 9(4).pp. 585-608.
22. Tan, H.P., Plowman, D. and Hancock, P. (2007) Intellectual capital and financial returns of
companies, Journal of Intellectual Capital 8(1).
23. Vafaeeyeganeh M., Yasbolaghisharahib B., Mohammadi E., Havasbeigi F. (2014) Survey of
Intellectual Capital in Public and Private Insurance Companies of Iran Case: Tehran city,
Procedia- Social and Behavioral Sciences 114.pp. 602-609.
24. Walsh K., Enz C., Canina L. (2008) The impact of strategic orientation on intellectual capital
investments in customer service firms, Journal of Services Research 10(4).pp.300-317.
25. Yang C., Lin, C.Y. (2009) Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and
organizational performance? Perspective of a healthcare industry in Taiwan, Journal of Human
Resource Management 20(9).pp.1965-1984.

114

6931  شهریور-) پنج: شماره سه (پیاپی-سال دوم

Investigating the Influence of Intellectual Capital on
Corporates Financial Flexibility
Abstract:
Today, organizations face an environment characterized by increasing complexity and globalization
and dynamism. Therefore, organizations and companies are faced with huge challenges in continuity and
deployment. Exiting these challenges requires more attention to the development and strengthening of
internal skills and abilities. This is done through the organizational knowledge and intellectual capital which
organizations use them to achieve better performance in the business world. In the knowledge-based
economy, intellectual capital is used to create and increase organizational value and the success of any
organization depends on the ability to manage these valuable resources. According to the studies on the
effect of intellectual capital on different aspects of financial performance of companies, this study examined
the relationship and the effect of intellectual capital with the use of the Palick Model (2004) on financial
flexibility of Tehran Stock Exchange companies. The statistical population of the study consisted of 117
companies during the years 1381 to 1394. Regression analysis (A method for studying the contribution of
one or more independent variables in predicting the dependent variable) was used to analyze the data.
Research results show that intellectual capital has been associated with financial flexibility of companies.
Keywords: Intellectual capital, Value-added coefficient of intellectual capital, Financial flexibility
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بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه کارکنان
فریدون امیدی،6علیرضا بهادر،*2محمدرضا

کریمی9
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی ورفتار کارافرینانه کارکنان است .روش پژوهش از نوع همبستگی از شاخه
میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد  .جامعه آماری این تحقیق کارکنان بخش پژوهش و فناوری شرکت
ملی مناطق نفت خیز جنوب است ،که جمعا  48نفر می باشند  .به دلیل کوچک بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده
شده است  .داده های مورد نیاز از طر یق پرسش نامه جمع اوری گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده
گردید .نتایج ازمون فرضیه اصلی با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که ضریب همبستگی با مقدار 1/49
و سطح معنا داری  p = 1/11رابطه معنا داری را بین بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه کارکنان و فرضیه اصلی تایید می کند.
واژگان کلیدی  :بازاریابی داخلی ،رفتار کارافرینانه ،مناطق نفت خیز جنوب ،ضریب همبستگی پیرسون

 -6مقدمه
د ر دنیای پویای امروزی و شرایط رقابت جهانی منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین دارایی های نامشهود و منبع اصلی
کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان به حساب می آید .اگر سازما نها بخواهند حیات مداومی در دنیای رقابتی امروز داشته باشند
تنها راه ،توجه به نیروی انسانی خود به عنوان سرمایه ی اصلی سازمان و تالش مداوم برای تامین نیاز های آن ها می باشدمفهوم
بازاریابی داخلی ریشه در رشد صنایع خدماتی در دهه  81میالدی و تالشهای جدی دارد که در جهت افزایش کیفیت بخشهای
خدماتی از طریق بررسی و کنترل مکانیزم ارائه خدمت یعنی کارکنان انجام گرفت .بازاریابی داخلی بر اساس این مفروضه بنیادین
بنا شده که ارائه خدمت به شیوه مؤثر و کارآمد مستلزم وجود کارکنانی با انگیزه و مشتری مدار است ]17[.بازاریابی داخلی یکی از
مباحث است که حدود  91سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکالت مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با
کیفیت به آنان توسط بری  ،مطرح گردید .باوجود گسترش مفهوم در ادبیات بازاریابی ،عمالً استفاده کمی از آن شده است .
در دهه های اخیر  5تغییر و تحوالت در زمینه رقابت روز افزون و عدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده است تا سازمان
های بزرگ که تغییرات اندکی در روش و ساختار های خود می دهند  5نتوانند با شرکت های کوچک که از انعطاف پذیری  5سرعت
و نواوری باالتری برخوردار هستند  5رقابت کنند  .امروزه سازمان ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که گرایش داشتن به سمت
فعالت های کارآفرینانه برای آنها امری ضروری است  .سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که در کل سازمان  5جو و روحیه
کارآفرینی حکم فرما شده و افراد بتوانند به طور فردی و گروهی  5در سازمان به فعالیت های کار آفرینانه بپردازند  .بسیاری از
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مطالعات صورت گرفته در رابطه با تشخیص فرصت  5بیان کرده اند که قابلیت های فکری یاد گرفته شده و اطالعات تجاری کسب
شده آن دسته از کارآفرینانی را توصیف می کنند که فرصتی را کشف کرده اند.

 -2مبانی و چارچوب نظری تحقیق
 - 2 - 6بازاریابی داخلی
در ادبیات رفتار سازمانی و در بازاریابی این واژه با تعاریف متفاوتی آورده شده است  .گرونروس آن را تعبیر کرده به فروش
خود سازمان به کارمندانش .بهترین راه ایجاد انگیزه در بازار داخلی کارمندان ،شبیه سازی محیط فعال بازار و استفاده از فعالیت ها
در یک بازار داخلی است که فرصت تفکر و میل به مشتری مداری را در آن ها تقویت می نماید .بازاریابی داخلی به عنوان ابزارکاربردی
مدیر منابع انسانی ،تیوری های منسجم ،روش ها و قوانینی در راستای ترغیب  ،تجهیز ،همکاری و مدیریت کارمندان در تمامی
سطوح سازمان عمل می کند تا شاهد بهبود مداوم خدمت رسانی کارمندان به مشتریان خارجی و همچنین به یکدیگر باشیم .

[] 17هدف بازاریابی داخلی تربیت کارمندان با انگیزه و آگاه به نیازهای مشتریان ،به منظور دستیابی به بهترین خدمات و سرویس
می باشد .دو نکته در بازاریابی داخلی مهم است .ابتدا ،اینکه کارمندان به عنوان مشتریان داخلی در نظر گرفته می شوند و بعد اینکه
سازمان نیازمند برآوردن نیازهای کارمندان است تا آن ها به بهترین نحو ممکن به مشتریان خدمات ارایه نمایند .هنگامی که
کارمندان د رك درستی از تعهد و ارزش های سازمان داشته باشند ،بازاریابی خارجی موثرتر خواهد بود زیرا کارمندان تبدیل به
فعاالن عرضه محصول و خدمات می شوند  .بهترین راه ایجاد انگیزه در بازار داخلی کارمندان ،ایجاد فضای مشابه با محیط فعال بازار
و استفاده از فعالیت هایی خاص در یک بازار داخلی ست که فرصت تفکر را در آن ها بیدار کرده و میل به مشتری مداری را تقویت
می نماید .

به نظر کاهیل ،یکی از ابتدایی ترین تعاریف مفهوم بازاریابی داخلی توسط بری و پاراسورامان در کتابشان تحت عنوان بازاریابی
خدمات آورده شده است :بازاریابی داخلی عبارت است از جذب ،توسعه ،ایجاد انگیزه ،و حفظ کارکنان واجد شرایط از طریق نگرش
به کار به عنوان محصولی که نیازهایشان رابرآورده می سازد .بازاریابی داخلی فلسفه رفتار با کارمندان به عنوان مشتری ،قطعا
کارمندان را جذب می کند .این راهکاری است برای متصور شدن شغل به عنوان یک محصول در جهت رفع نیاز بشر.برخی از تعاریف
بر آگاهی نسبت به مشتری و تفکر فروش تاکیددارند مثل جانسون و سیمور ،که معتقد بودند وظیفه بازاریابی داخلی" :خلق یک
محیط درونی به جهت حمایت از مشتری شناسی و تفکر فروش "است .

دیگر تعریف ارایه شده توسط جانسون و همکارانش از بازاریابی داخلی تاکید بر اهمیت درك ماموریت و اهداف سازمان توسط
کارمندانش دارد " :سازمان های خدماتی باید درك روشنی از اهداف سازمان و ماموریتهایش در اختیار کارمندان قرار دهد و اینکار
با آموزش ،ایجاد انگیزه و باال بردن میل به دستیابی به اهداف در آن ها ممکن می شود ".تعاریف جدید از این مفهوم تاکید بر
افزایش کیفیت خدمات به عنوان هدف غایی دارند :این یک استراتژی برای توسعه روابط بین کارکنان در سراسر بخش های داخلی
سازمان است تا کارمندان برانگیز بر سر راه کلیه فرایندهای داخلی نیازمند تغییر است .هدف این فعالیت باالبردن کیفیت روابط در
بازاریابی داخلی بوده است.

 - 2 – 2عناصر بازاریابی داخلی
بنسال و همکاران عناصر بازاریابی داخلی را امنیت استخدام  ،آموزش گسترده  ،پاداش های باال و وابسته با عملکرد سازمانی،
تسهیم اطالعات ،توانمند سازی کارکنان و کاهش تمایزات موقعیتی معرفی می کنند [ .]14در دیدگاه مونی و فورمن عناصر بازاریابی
داخلی عبارتند از چشم انداز  ،توسعه و پاداش  .از نظر آنها سازمان باید چشم انداز روشنی را برای کارکنان خود ترسیم کند و آنها
را برای انجام امور توانمند کرده و آموزش های مناسب را به آنها ارائه نماید و در نهایت باید پاداش های مناسبی را برای کارکنان در
نظر داشته باشد [ .]16هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینان از رضایتمندی بین کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصوالت و
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خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است ،که این امر به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت
مشتریان خارجی سازمان جریان دارد .بازاریابی داخلی زیربنا و شالوده بازاریابی خدمات است و امروزه به یکی از استراتژی های
محوری و حیاتی بسیاری از شرکتهای خدمت محور همچون بانکها مبدل گشته است .افزایش اهمیت نقش کارکنان در صنایع
خدماتی،سازمان های خدماتی را به سمت پذیرش بازاریابی درونی و نتایج آن هدایت کرده است تا با کارکنان به مانند مشتریان
رفتار کنند .]21[ .در بازاریابی درونی این نکته وجود دارد که کارکنان ،بازار داخلی درون سازمانی را شکل می دهند؛ یعنی سازمان
یک بازار درونی است که دارای مشتریان و عرضه کنندگان درونی است و تأمین نیازهای این مشتریان درونی برای موفقیت سازمان
الزم و ضروری است .اگر نیازها و انتظارات آنها تأمین نشود و به آن ها به عنوان یک دارایی هزینه ای و نه به عنوان سرمایه اصلی
سازمان نگریسته شود ،ارائه محصول و خدمات مناسب و ارزشمند به مشتری ممکن نخواهد بود [.]6نارور و اسالتر ،نیز بیان داشته
اند که توسعه رویکرد بازاریابی درونی به ایجاد فرهنگی منجر می شود که به کاراترین و اثربخش ترین شکل ،رفتارهایی را شکل می
دهد که به تدارك خدمات برتر به مشتری منجر خواهد شد.بازاریابی درونی باید مقدم بر بازاریابی خارجی باشد ،در غیر این صورت
سازمان ممکن است خدمتی را به مشتری پیشنهاد دهد که از انجام آن ناتوان است .هدف بازاریابی درونی اطمینان از این است که
تمام کارکنان در مورد رسالت شرکت از جمله اهداف مدیریت ،خروجی ها ،خدمات ،محصوالت و بازارهای در دست .آگاهی الزم را
داشته باشند [.]21توجه به بازاریابی درونی برای نخستین بار در سال 1381مطرح شد و نه تنها تا به حال هیچ نظریه ای بر خالف
آن صورت نگرفته است ،بلکه محدوده گسترده و متنوعی از نظریات علمی و دانشگاهی در این زمینه درسال  2116بازاریابی  ،مطرح
گردیده است .بازاریابی درونی این ایده را مطرح می کند که یکی از اهداف مدیریت ،برنامه ریزی و ایجاد ارتباطات مناسب و منعطف
با گروه های داخلی برای بهبود مستمر فرآیندهای داخلی است [.]19

 - 2 – 9کارآفرینی
شومپیتر معتقد است که کارآفرینی موتور محرك اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش کارآفرین عبارت است از نوآوری و
ایجاد ترکیب تازه ای از مواد  .در فرهنگ وبستر ،کارآفرین فردی تعریف شده است که سازماندهی می کند و خطر مربوط به مؤسسه
اش را می پذیرد  .پیتر دراکر ،معتقد است که کارآفرینی بهره برداری از فرصت ها برای ایجاد تغییر است و کارآفرین کسی است که
فعالیت های اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه ی خود شروع می نماید  ،ارزش ها را تغییر می دهد و ماهیت آنها را دچار
تحول می نماید  .کارآفرینی سازمانی به انجام کسب و کار مخاطره آمیز به وسیله سازمان و کارآفرینی درون سازمانی اشاره دارد
که به درون سازمان به عنو ان مکانی برای توسعه کارآفرینانه تاکید دارد  .کارآفرینی سازمانی می تواند به عنوان موجد کسب و کار
های جدید و مخاطره آمیز در درون سازمان نگریسته شود و یا می تواند در قلمرو وسیع تری به عنوان چالش سازمان ها برای
نوسازی خودشان از طریق استفاده از ترکیبات جدید موجود مورد توجه قرار گیرد]7[ .
امروزه شرکت ها و سازمان ها سعی می کنند خود نیز کارآفرین باشند تا بتوانند نسبت به تغییر و تحوالت انعطاف داشته و
فرصت های موجود در بازار را از دست ندهند تا سبب افزایش بهره وری  ،جلوگیری از خروج افراد نخبه و افزایش توانایی رقابت بین
المللی شوند  ،سازمان های امروزی متعهد می شوند که محصوالت جدید  ،فرایند های جدید و نظام های سازمانی نوین ایجاد نمایند
و برای این منظور انقالب جدیدی به سوی تسهیل  ،تسریع و گسترش فرایند سازمانی جریان دارد  .این نوع کارآفرینی فرایندی
است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و
گروهی به طور مستمر  ،سریع و راحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمختار به ثمر می رسد .
از نظر فری ،حرکت به سوی ایجاد کارآفرینی در کل سازمان فرایندی است که نیاز به برنامه ریزی دارد  ،این برنامه ریزی
شامل پنج مرحله بوده و عبارتند از :
.1

کل سازمان کارآفرینی را می پذیرد ،یک ساختار زنده و پویا در سازمان توسعه داده می شود.
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.2

بخش محصوالت جدید به طور رسمی در سطح معاونین ایجاد می شود تا تولیدات جدید را رهبری کرده و به
تشویق دیگران در سازمان بپردازد.

.9

تشکیالت فرعی برای محصوالت جدید به طور مستقل ایجاد می شود  .این واحد ها پیشنهاد ها را از افراد پذیرفته
و آنها را برای سرمایه گذاری ارزیابی می کنند.

.4

یک شرکت سرمایه گذاری به طور مستقل تشکیل می شود تا پیشنهادهای داخلی و یا خارجی را که مطابق با
معیار های مرسوم سرمایه گذاری مخاطره آمیز می باشد بررسی و حمایت نماید.

.5

بخشی در واحد منابع انسانی سازمان ایجاد می شود تا به آموزش مدیران پرداخته و آنها را به همایشهای کارآفرینی
سازمان اعزام کند.

 - 2 – 4رفتار کار آفرینانه
تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی در سطح سازمان و رفتار کار آفرینانه می تواند به عنوان مزیت رقابتی جدید تلقی می
شود .رفتار کارآفرینانه در سازمان  ،به همه فعالیت های مرتبط با کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه اطالق می
شود که توسط اعضای سازمان انجام می شود .موسسات دولتی در فرایند توسعه بسیاری از کشور ها به ویژه کشور های در حال
توسعه  ،نقش برجسته ای دارند  ،اما به علل مختلف این سازمان ها در کشور های جهان سوم به مرور زمان  ،کارایی خود را در پاسخ
گویی به نیاز های متنوع و رو به رشد از دست می دهند .بسیاری از نویسندگان و پیشگامان تغییرات در سازمان و خدمات مدیریت
دولتی  ،کار آفرینی را به عنوان محور مدیریت دولتی در مواجه با چالش های فرا رو  ،اثر بخش تر و پاسخ گوتر می دانند  .همچنین
برخی از پژوهشگران معتقد هستند که رفتار کار آفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمام سطوح سازمان اعم از دولتی ،خصوصی
و غیره است .در سازمان های بزرگ  ،این موضوع حیاتی است که برای رشد عملکرد و افزایش مزیت رقابتی  ،از رفتار های کارآفرینانه
در همه سطوح سلسله مراتبی حمایت کنند .به طور کلی ،کار آفرینی درون سازمان ها به افزایش سود و رشد سازمان ها تجدید
استراتژی ،تغییر سازمانی و خدمات ارزش افزوده مشتریان مربوط است.
بررسی پیشینه مطالعات کار آفرینی نشان می دهد که کار آفرینان ویژگی های مخصوصی دارند .رویکردی که کار آفرینی را
بر اساس ویژگی های کار آفرینی تبیین می کند به رویکرد شخصیتی معروف است .رویکرد ویژگی های شخصیتی بر این فرضیه
تاکید می کند که کار آفرینان ویژگی ها  ،دیدگاه ها و ارزش هایی دارند که نیروی محرك برای آنها فراهم کرده و آنها را از دیگران
متمایز می کند  .مطالعات انجام شده نشان می دهد که رویکرد ویژگی های شخصیتی در مقایسه با رویکرد های دیگر کار آفرینی
رواج بیشتری داشته است]21[ .
مک کلند ،ویژگی های افراد کار آفرین را شامل انگیزه پیشرفت ،ریسک پذیری ،کنترل درونی ،خالقیت و استقالل طلبی
می داند و اعتقاد دارد که گرایش مثبت به کارآفرینی از جمله ویژگی های مهم کار آفرینان می باشد  .همچنین بایر با تجزیه و
تحلیل بیش از  51مطالعه  ،ویژگی های شش گانه ای برای کار آفرینان شناسایی کرده است که عبارتند از  :تعهد ،رهبری ،فرصت
گرایی ،تحمل ریسک و ابهام ،خالقیت ،خود اتکایی و توانایی انطباق پذیری و انگیزه باال .

 - 2 – 5پیشینه
ایمانی و دیگران (  )1934در پژوهشی به بررسی تاثیر میانجی گرایش کارافرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
پرداختند .این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از حیث روش به دست آوردن داده ها  ،از نوع توصیفی -علی و از نظر نوع
داده های جمع آوری شده از گونه کمی بود .جامعه آماری پژوهش شامل ادارات ستادی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
بود  .نتایج پژوهش ها حاکی از آن بود که بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی ،بازاریابی داخلی بر گرایش کارافرینانه و در نهایت گرایش
کارافرینانه بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارند]9[ .
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نقابی و دیگران ( )1931در تحقیقی به بررسی رابطه هوش هیجانی و رفتار کار آفرینانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
پرداختند .نتایج نشان داد که مولفه های هوش هیجانی شامل ارزیابی احساس خود ،ارزیابی احساسات دیگران ،به کار گیری
احساسات و تنظیم احساسات رابطه معنا داری با رفتار کارآفرینانه کارکنان دارد .همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که به ترتیب
بعد ارزیابی احساسات دیگران  ،تنظیم احساسات و به کارگیری احساسات بیشترین اثرگذاری را در رفتار کارآفرینانه کارکنان دارد.
رفتار کارآفرینانه در بین زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت]11[ .
احمدی و دیگران ( ) 1931در تحقیقی به بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کار آفرینانه دانشجویان دانشگاه
کردستان پرداختند .نتایج تحقیقات نشان داد که عوامل فردی رابطه معنا داری با ویژگی های کار آفرینانه دارد ،به طوری که
دانشجویان پسر و آن هایی که وضعیت تحصیلی مناسبی دارند ،حس توفیق طلبی  ،استقالل طلبی و خالقیت در آنها بیشتر می
باشد]1[ .
کمالیان و دیگران ()1983در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در صنعت بانکداری نتایج
تحقیق نشان داد ،بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات خارجی اثر مثبت و معنی داری نداشته است]12[ .
لینگز )2114( ،در تحقیقی به بررسی مفهوم بازاریابی ،در بازارهای مدرن دریافت که اکثر تصمیمات خرید ترکیبی از عناصر
محصول و خدمت را در بر می گیرند  ،بطوریکه پیش بینی می شود در بلندمدت ،کیفیت خدمت در نظر مصرف کننده مهم تر از
کیفیت محصول باشد]18[ .

 - 9روش شناسی تحقیق
 - 9 – 6هدف اصلی
بررسی رابطه بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه کارکنان مناطق نفت خیز جنوب می باشد.

 -9 – 2اهداف فرعی
بررسی رابطه بین چشم انداز و رفتار کارافرینانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
بررسی رابطه بین توسعه و رفتار کارافرینانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
بررسی رابطه بین پاداش و رفتار کارافرینانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 – 9 – 9مدل مفهومی تحقیق

بازاریابی داخلی
چشم انداز
توسعه
پاداش
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 -9- 4فرضیات فرعی
بین بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 -9- 5فرضیات فرعی


بین چشم انداز و رفتار کارافرینانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.



بین توسعه و رفتار کارافرینانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.



بین پاداش و رفتار کارافرینانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 -9 – 1روش تحقیق
روش تحقیق از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کاربردی و ازلحاظ زمان مقطعی (بهار
 )36می باشد .از انجا که رابطه ی بین متغیر ها را بررسی می کند  ،از نوع همبستگی است  .زیرا مطالعه ی بین متغیر ها به وسیله
ی تجزیه و تحلیل همبستگی انجام می شود  . .شناسایی جامعه ای که در مورد آن مطالعه صورت می گیرد ،نخستین مرحله در
انجام هرمطالعه ای است .جامعه به عنوان همه عناصری تعریف می شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترك هستند و امکان دارد
برای مطالعه انتخاب شوند ( خاکی ]4[ . ) 1931 ،
در این پژوهش جامعه اماری متشکل از کارکنان بخش پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد که
تعداد آنها  48نفر می باشد .به دلیل کوچک بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است.

 -9 – 7ابزار گردآوری اطالعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه جمعیت شناختی  ،بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه در قالب
دو پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از :
پرسشنامه اول شامل پرسشنامه جمعیت شناختی افراد حاضر در تحقیق که مشخصات فردی سن  ،جنسیت  ،میزان تحصیالت
و سابقه خدمت و پرسشنامه بازاریابی داخلی که شامل 9بعد ( چشم انداز  ،توسعه و پاداش ) و  15سوال می باشد و از پرسشنامه
های استاندارد مونی و فورمن (  )1335استفاده شده است]16[ .
پرسشنامه دوم  ،پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برگرفته از پرسشنامه استاندارد زامپتاکیس و همکارش (  ) 2117می باشد]13[ ،
که توسط دکتر محمد مقیقی و همکارش ترجمه شده است و از  5بعد ( کاهش کاغذ بازی  ،ایجاد محیط پر انرژی ،تغییر در رفتار
کارکنان  ،بینش استراتژیک و محیط حمایتی ) و  12گویه تشکیل شده است ]3[ .

 -9 – 8روایی و پایایی پرسشنامه
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش نامه از روایی صوری استفاده شده است  .بدین صورت که پرسش نامه به تعدادی
از صاحب نظران و اساتید مربوطه و از انها در مورد ارزیابی سؤال های پرسش نامه نظر خواهی گردید  .در بعضی موارد اصالحات
الزم انجام گرفته و سپس پرسش نامه نهایی تدوین گردید .با توجه به اینکه پرسش نامه با شرح ساده و روشنی از اهداف و نیز نحوه
پاسخ گویی به ان شروع شده و سؤاالت و گزینه های ان به گونه ای طراحی شده اند که پاسخ گویان به راحتی بتوانند به انها پاسخ
دهند  ،پرسش نامه دارای روایی ساختار نیز می باشد .
همچنین قابلیت پایایی ( اعتماد ) یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهنده ی این است ابزار اندازه
گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی را در شر ایط مشابه به دست می دهد .برای محاسبه پایایی  ،شیوه های مختلفی بکار می رود که
در این باره می توان به روش اجرای دوباره ( باز ازمایی)  ،روش موازی (همتا)  ،روش تصنیف (دو نیم کردن) ،روش کورد ریچاردسون
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و روش ضریب الفای کرونباخ اشاره کرد  .نتیجه آزمون آلفای کرونباخ برای مؤلفه های بازاریابی داخلی  1/81و رفتار کارافرینانه
 1/86بود .

 -4تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
 -4 -6تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است در سطح آمارتوصیفی با
استفاده ازشاخ ص های آماری ،فراوانی ،درصد ،میانـگین نمودار و  ...به تجزیه و تحلیل پرداخته است و در سطح آمار استنباطی

متناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضات آماری از روشهای زیر استفاده شده است :
برای تعیین رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق و تجزیه و تحلیل اطالعات جهت رد یا تأیید هر یک از فرضیههای
پژوهش از آزمون همبستگی استفاده شده است  .برای آزمون های آماری از برنامه  SPSSاستفاده گردیده است .
جدو ل (6توزیع فراوانی بر اساس گروه سنی)
شاخص

فراوانی

درصد

زیر 95سال

28

58

 96تا  45سال

14

91

باالی  46سال

6

12

مجموع

48

111

سن

جدول  (2توزیع فراوانی بر اساس جنسیت)
شاخص
جنس

فراوانی

درصد

مرد

45

34

زن

9

6

مجموع

48

111

جدول  (9توزیع فراوانی بر حسب تحصیالت)
شاخص

فراوانی

درصد

تحصیالت
فوق لیسانس

48

111

جدول ( 4توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار)
شاخص

فراوانی

درصد

زیر  11سال

26

54

11تا  21سال

14

23

باالی  21سال

12

17

مجموع

48

111

سابقه
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جدول ( 5نتایج آزمون پیرسون)
شاخص

ضریب
همبستگی
کاهش
کاغذ بازی

ضریب
همبستگی
تغییر در رفتار
کارکنان

ضریب
همبستگی
ایجاد محیط
پر انرژی

ضریب
همبستگی
بینش
استراتژیک

ضریب
همبستگی
محیط
حمایتی

ضریب
همبستگی
رفتار
کارافرینانه

سطح
معناداری

چشم انداز

1/42

1/51

1/45

1/42

1/41

1/41

1/11

توسعه

1/44

1/57

1/48

1/61

1/52

1/59

1/11

پاداش

1/98

1/41

1/41

1/97

1/97

1/98

1/11

بازاریابی
داخلی

1/41

1/42

1/49

1/51

1/47

1/49

1/11

 -4 – 2یافته های پژوهش
یافته های حاصل از ه ر پژوهش باید دارای اعتبار باشند .در واقع برای پژوهشگر پیش از رسیدن به نتیجه دلخواه ،رعایت اصول
علمی در پژوهش از اهمیت برخوردار است  ،زیرا اگر ما به نتایج دلخواه برسیم اما از مسیر های نادرست ،پژوهش را دیگر نمیتوان
علمی دانست و در واقع آنگاه باید (یافته ها) را (بافته) نامید .بر اساس نتایج جدول شماره  1فراوانی سن بیشترین افراد مورد مطالعه
در گروه سنی زیر  95سال ( 58درصد) و کم ترین فراوانی در گروه سنی باالی  46سال ( 12درصد) یافت شد.
همچنین بر اساس نتایج جدول شماره  2فراوانی جنسیت بیشترین افراد شرکت کننده در تحقیق را مردان تشکیل می دادند
با مقدار درصد  34درصد و خانم ها  6درصد .بر اساس نتایج جدول شماره  9فراوانی میزان تحصیالت ،همه پاسخ دهندگان دارای
مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد بودند .با توجه به نتایج جدول شماره  4فراوانی سنوات خدمت ،از بین افراد مورد مطالعه بیشترین
سنوات خدمت در گروه زیر  11سال خدمت ( 54درصد) و کمترین فراوانی مربوط به افراد باالی  21سال خدمت (  17درصد )
می باشد.
بر اساس نتایج جدول شماره  5نتایج زیر به دست آمد :
نتایج ازمون فرضیه اول نشان می دهد با مقدار  r = 1/41و سطح معنا داری  p = 1/11رابطه معناداری بین چشم انداز و
رفتار کارافرینانه کارکنان وجود دارد و فرضیه اول تایید می گردد.
نتایج ازمون فرضیه دوم نشان می دهد با مقدار  r = 1/59و سطح معنا داری  p = 1/11رابطه معناداری بین توسعه و رفتار
کارافرینانه کارکنان وجود دارد و فرضیه دوم تایید می شود .
نتایج ازمون فرضیه سوم نشان می دهد با مقدار  r = 1/98و سطح معنا داری  p = 1/11رابطه معناداری بین پاداش و رفتار
کارافرینانه کارکنان وجود دارد و فرضیه سوم تایید می گردد.
نتایج ازمون فرضیه اصلی نشان می دهد با مقدار  r = 1/49و سطح معنا داری  p = 1/11رابطه معناداری بین بازاریابی داخلی
و رفتار کارافرینانه کارکنان وجود دارد و فرضیه اصلی تایید می گردد.

 - 5نتیجه گیری و پیشنهادات
 – 5 -6بحث و نتیجه گیری
باتوجه به تغییر و تحوالت گسترده در زمینه های مختلف کسب و کار نیاز سازمانها به افزایش سطح کیفی محصوالت و
خدماتشان افزایش یافته است .بنابراین در این راستا سازمانها نیازمند توسعه توانمندیهای سازمانی در جهت ارائه محصوالت و خدمات
با کیفیت باال هستند .کار کنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی را برعهده دارند .بنابراین جذب توسعه ،انگیزش و
ارتقای کمی و کیفی توانائیها ارزش آفرینی ،بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و باالبردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و
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مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت ،سا زمان را در جهت ارائه سطح باالی کیفیت محصوالت و خدمات رهنمون می
سازد که در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت .در راستای تحقق اهداف
سازمانی از طریق مکانیسم بازاریابی داخلی سازمانها نیازمند باالبردن سطح کیفی کارکنان از طریق افزایش غنای شغلی ،آموزش،
پاداش ،امنیت شغلی و افزایش توانمندیهای ارتباطی و مدیریتی کارکنان هستند.

بازاریابی داخلی به تمایالت و رفتار کارافرینانه افراد درون سازمان ها تاثیر مهمی دارد  ،سازمان ها جهت انطباق با دنیای
متغیر و متحول امروزی برای نهادینه کردن جو خالقیت و نوآوری و تمایالت افراد جهت رفتار های کارافرینانه در سازمان  ،بایستی
قادر باشند تا استراتژی هایی را جهت هدایت و کنترل این تغییرات بوجود آورند  .بازاریابی داخلی گرایش استراتژیک مناسبی است
که از طریق توانمند سازی  ،نفوذ و ایجاد انگیزه در کار کنان  ،رقابت پذیری سازمان ها را بهبود بخشیده و شایستگی ها را تقویت
میکند  .نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که رابطه مثبت و معناداری بین بازاریابی داخلی و ابعاد آن با رفتار کارافرینانه کارکنان
دارد که با نتایج تحقیق که ایمانی و همکاران ( )1934در ادارات ستادی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری انجام داده بودند
همسو می باشد .

 -5 – 2پیشنهادات کاربردی برای پژوهش های آینده
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادات زیر برای تحقیق های آینده ارائه می گردد :
الف-استفاده از منابع مختلف علمی و به روز برای آموزش های کارآفرینی
ب-فراهم کردن فرصت های کارآفرینی برای کارکنان و کسب تجربه در این زمینه .
ج-طراحی چشم اندازی دقیق و علمی و همه جانبه برای سازمان
د-طراحی مدل های توسعه فردی و توسعه سازمانی در ادارات
م-طراحی سیستم های پاداش در سازمان
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