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چکیده
در نظریه های اقتصاد خرد که شامل کاهش سود و کاهش هزینه می باشد ،مصرف کنندگان کم درآمد (فقیر) باید
دارای سود بیشتر و هزینه های کمتری نسبت به مصرف کنندگان با درآمد باال باشند .لذا الزم است در نرخ آزاد
سازی یارانه مصرف کن ندگان با درآمد پایین بیشتر از مصرف کنندگان با درآمد باال مورد توجه قرار گیرند .عالوه
بر این ،ترکیب و ساختار خانواده مصرف کنندگان فقیر (به ویژه کودکان) و اندازه سبد خانوار نیز در نرخ آزاد سازی
یارانه مورد توجه قرار گیرد .با این حال مطالعات نرخ آزاد سازی یارانه تاکنون موفق به حمایت از ساختار خانواده
مصرف کنندگان با درآمد کم نشده است .مطالعه حاضر نشان می دهد که در نظریه اقتصاد خرد نرخ آزاد سازی
یارانه تاثیر اندازه سبد خانوار ،ترکیب خانوار ویژگی کلیدی مصرف کنندگان با درآمد پایین می باشد .در این مطالعه
از طریق تحلیل عاملی تاییدی به بررسی مدل معادالت ساختاری بین مصرف کنندگان کمدرآمد ،ساختار ترکیب
خانوار ،نرخ آزاد سازی یارانه و اندازه سبد خانوار خواهیم پرداخت  .بدین منظور به عنوان مطالعه موردی مصرف
کنندگان کم درآمد فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سطح شهر تهران در نظر گرفته شده است .تجزیه و تحلیل
داده های حاصل از مدل معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه  8/8صورت گرفته است .تجزیه و تحلیل مقاله
حاضر از نرخ آزادسازی یارانه در مصرف کنندگان کمدرامد نشان می دهد که تاثیر نرخ آزاد سازی یارانه بر مصرف
کنندگان کم درآمد خ یلی بیشتر از دهک های پردرآمد جامعه می باشد .عالوه بر این عوامل تاثیر عواملی دیگری
چون ترکیب ساختار خانوار و اندازه سبد خانوار و میزان فقر مصرف کنندگان کمدرامد در این امر دخیل می باشد.
بنابراین پیشنهاد می گردد که خرده فروشان ،تولید کنندگان و به ویژه دولت به دنبال راهکارهای تبلیغاتی برای
بهینه سازی اندازه سبد خانوار مصرف کنندگان کم درامد باشد.
واژگان کلیدی :مصرف کنندگان فقیر ،ترکیب ساختار خانوار ،نرخ آزاد سازی یارانه ،اندازه سبد خانوار ،مدل
معادالت ساختاری

طبقه بندی ): ( JEL

M31,M21

.6مقدمه
مصرف کنندگان فقیر (کم درآمد) به دالیل مختلف ازجمله فرصت های بزرگ برای کسب و کارها محسوب می شوند ،این
دالیل عبارتند از :)1( :اندازه مطلق بازار مصرف کنندگان کم درآمد( :)2( ، )CIAبازار مصرف کنندگان فقیر تمایل مکرر به
تخصیص منابع کمیاب مالی برای رفع نیازهای اساسی را بارها نشان داده است (اندرسون و مارکیدس(، )2002،1استیفل و
کریستیانسن:) 3(.)2002،2مصرف کنندگان فقیر کم درآمد به خرید محصوالتی که به نیازهای اجتماعی و نیازهای اساسی آنها
Anderson, J., & Markides
Stifel, D., & Christiaensen
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مربوط می باشند تمایل نشان می دهند(هیل .)2012،1در نتیجه بیش از سه دهه است که بازاریابان راهکارهایی را برای این
رویکرد مصرف کنندگان فقیر طراحی کرده اند این راهکارها شامل تکنیکهایی چون :توسعه اعتبارات ،توسعه محصوالت عمومی
یا بدون نام تجاری و فعالیت های تبلیغاتی که به نوعی به بخش مصرفکنندگان کم درآمد متصل است می باشد( .هیل)2002،
تحقیقات کنونی انجام شده فقط روی نرخ آزادسازی کوپن و توزیع کوپن برای جذب مصرفکنندگان کمدرآمد در فروشگاههای
بزرگ زنجیره ای می باشد این رویکرد نرخ آزاد سازی کوپن در مقاله مشابه بررسی شده است(استفانیه و همکاران .)2012،2هدف
تحقیق حاضر بر روی نرخ آزاد سازی کوپن مشابه تحقیق (استفانیه و همکاران )2012،نمی باشد بلکه در این تحقیق بیشتر تأکید
بر روی مصرفکنندگان کم درآمد  ،نرخ آزادسازی یارانه ها و اندازه سبد خرید خانوار می باشد .نوع نرخ آزاد سازی یارانه ها که
مورد بحث این مقاله می باشد عمدتأ به سمت ساختارهای جمعیتی و ترکیب ساختار خانوار میباشد و رابطه بین مصرف کنندگان
کم درآمد و ترکیب ساختار خانوار و تاثیر نرخ آزادسازی یارانه ها را مورد بررسی قرار می دهد .براساس تحقیق صورت گرفته در
سال ( )2012تنها  6/8درصد از نرخ آزادسازی ها توزیع شده برای مصرف کنندگان فقیر و کم درامد رایگان بوده است
(اینمار )2012،3خصوصیات مهم مصرف کنندگان فقیر و کم درآمد اساسا با خصوصیات مصرف کنندگان با درآمد باال متفاوت می
باشد به عنوان مثال در این زمینه مصرف کنندگان کم درآمد در اواخر هر ماه پس از انکه به نوعی از کمک های مالی دولتی
برخوردار می شوند بیشتر خرید می کند(رنک و هیرسچل( ،)1991،2بلی الک.)1989،1
بر اساس نظریه اقتصاد خرد مصرف کنندگان کم درامد بیشترین آسیب های مالی را تجربه می کنند و باید در نرخ آزاد سازی
یارانه ها به این گروه مصرف کنندگان توجه بیشتری گردد در نتیجه اندازه سبد خانوار باید مهم تلقی شود .برای واکاوی در این
زمینه اصل کاهش بهره وری حاشیه ای نشان می دهد که مصرف کنندگان با درآمد کم از سود نرخ های آزادسازی یارانه نسبت
به مصرف کنندگان با درامد باالتر بیشتر برخوردار می شوند و باید احتمال خرید بیشتری پس از دریافت سود نرخ آزاد سازی
یارانه ها داشته باشند .مشابها نظریه فرصت هزینه بیان می کند که گروهای با درامد باالتر باید هزینه های فرصت بیشتری نسبت
به گروه های درآمد پایین داشته باشند(گونل و اسمیت .)1999،6با این وجود این چنین مفهوم سازی ساده و شهودی در علم
اقتصاد خرد و تحقیقات بازاریابی موجود ادامه پیدا نکرده است یا امارهای خالف واقع اثرات ناچیزی را نشان داده است (باوا و
شومیکر(،)1982،2چیو و اینمان(،)2008،8گودوین(،)1992،9ناریشهان(،)1982،10لی و برون.)1981،11
از طریق این مطالعه نشان خواهیم داد که میان مصرف کنندگان کم درآمد  ،ترکیب ساختار خانوار ،نرخ آزادسازی یارانه و
اندازه سبد خرید خانوار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .حتی اگر این مصرف کنندگان بیشترین نیاز به منابع مالی از طریق
نرخ آزادسازی یارانه را داشته باشند .از خصوصیات برجسته مصرف کنندگان فقیر اندازه سبد خرید خانوار است .مصرف کنندگان
فقیر به دلیل منابع مالی محدودشان احتماال باید اندازه سبد خرید کوچکتری از مصرفکنندگان با درآمد بیشتر داشته باشند .با
این وجود فقدان تحقیقات قبلی صورت گرفته حاکی از عدم بررسی رابطه مصرف کنندگان کم درآمد با اندازه سبد خرید خانوار
می باشد .از سوی دیگر این فقدان تحقیق بیان می کند که تصمیمات مدیریتی بدون در نظر گرفتن این ویژگی ها صورت گرفته
است .نتیجه تاسف بار این بی توجهی این است که به دالیل سیاسی استراتژیک و رویکردهای خاص بازاریابی که باید به بخش
های مصرف کنندگان کم درآمد و ساختار خانوار توجه داشته باشند گمراه شده اند .برای اصالح این موضوع در این مقاله ما این
سوال را مطرح کرده ایم که چه رابطه ای ساختاری میان مصرف کنندگان کم درآمد ،ترکیب ساختار خانوار ،نرخ آزادسازی یارانه
و اندازه سبد خرید خانوار وجود دارد؟ لذا در این مقاله بیان میکنیم که مطالعات قبلی موفق به شناسایی روابط مورد نظر بین
مصرف کنندگان کم درآمد ،ترکیب خانوار و نرخ آزادسازی نشده است دلیل اول این است که اندازه سبد خانوار نشاندهنده تعداد
Hill

1

2Stephanie

et al
Inmar
4 Rank& Hirschl
5 Blaylock
6 Gönül & Smith
7Bawa& Shoemaker
8 Chiou & Inman
9 Goodwin
10 Narasimhan
11 Lee & Brown
3

2

سال دوم ،شماره هشت ،اسفند 6931

محصوالتی است که مصرف کنندگان در یک بازدید از خرید خریداری می کنند و نشان داده شده است که این اندازه سبد خرید
خانوار بر رفتار مصرف کنندگان تاثیرگذار است (اشتیلن و کاهن(،)1992،1بل و التین.)1998،2
مصرف کنندگان کم درامد ناخوشایند معموال محصوالت کمتری را در طی یک خرید خریداری می کنند و این احتماال به
دلیل درجه فقر و ساختار خانواده و تاثیر نرخ آزاد سازی می باشد .اما دلیل دوم ترکیب ساختار خانوار به ویژه کودکان در یک
خانواده مصرف کنندگان کم درامد به شدت بر رفتار مصرف کننده تاثیرگذار است و میان این عامل ها رابطه برقرار است و باید
در هنگام طراحی استراتژی های تبلیغاتی مورد توجه بازاریابان واقع گردد .در تحقیق صورت گرفته حضور کودکان مصرف کنندگان
فقیر رابطه مثبت با درجه فقر در کشورهای صنعتی دارد(کیم و کیوریوس .)2013،3در تحقیق دیگری یکی از محققان حضور
کودکان در ساختار خانواده مصرف کنندگان یک تهدید متمایز امنیت مالی خانواده است (اسچیلر .)2003،2بدین ترتیب مصرف
کنندگان کم درامد به دلیل حضور کودکان در ساختار و ترک یب خانوار عالوه بر تاثیر نرخ آزاد سازی یارانه ها از حضور کودکان
نیز آسیب خواهند دید .اگرچه مصرف کنندگان با درامد کم به طور کلی ممکن است هزینه های فرصت کم در ارتباط با نرخ های
آزاد سازی یارانه ها داشته باشند اما از طرفی برای مصرف کنندگان با درامد کم که در آن بزرگساالن زمان قابل توجهی برای
اشتغال صرف می کنند وقت کافی برای مراقبت از کودکان نخواهند داشت ،در این صورت ممکن است تالش این مصرف کنندگان
به نتایج مطلوبی نرسد حال این سوال پیش میاد آیا میان مصرف کنندگان فقیر کم درامد و ترکیب ساختار خانوار(کودکان) رابطه
معنی داری وجود دارد؟ در واقع تحقیق حاضر شامل این سوال مفهومی کلی میباشد که مصرف کنندگان کم درآمد در مقایسه
با پردرآمد وقتی ترکیب ساختار خانوار  ،نرخ آزاد سازی یارانه ها و اندازه سبد خانوار رو در نظر بگیرم چه رابطه ای میان این
عوامل حاکم خواهد بود؟ از دیدگا ه نظری نتایج این تحقیق به بررسی رابطه کلی مصرف کنندگان کم درآمد ،ترکیب ساختار
خانواده (حضورکودکان) نرخ آزاد سازی یارانه ها و اندازه سبد خرید خانوار خواهد پرداخت (مربوط به نظریه اقتصاد خرد) .از نظر
دیدگاه روانشناسی این امر که چرا ویژگی مانند اندازه سبد خرید خانوار باید لحاظ گردد؟ عالوه بر این مورد اثرات غیر خطی فقر
مصرف کنندگان را نشان می دهد و سرانجام از دیدگاه مدیریتی می توان گفت که سه گروه خرده فروشان ،تولید کنندگان ،به
ویژه دولت از این مطالعه ما سود می برند.

-2مرور ادبیات تحقیق
 -6-2مصرف کنندگان کم درامد و ترکیب ساختار خانوار و نرخ آزاد سازی یارانه
ترکیب و ساختار خانوار (مصرف کنندگان کم درآمد) در ادبیات نرخ آزاد سازی ها قابل مالحظه می باشد .احتماال مصرف
کنندگان با درآمد باالتری توان باالتری از خرید نسبت به مصرف کنندگان کم در آمد دارا می باشند .براساس پیش بینی نظریه
اقتصاد خرد  ،افرادی که درآمدکمتری دارند از محل نرخ آزاد سازی یارانه ها باید سود بیشتری نسبت به افراد پردرآمد بدست
آورند .یکی از مشکالت اخیر درباره این موضوع تحقیق(چیو اینمان )2008،1درباره اینکه درآمد پیش بینی قابل توجهی از نرخ
آزاد سازی در بین مصرف کنندگان تایوانی نیست .در تحقیق دیگری با استفاده از داده های ایالت متحده آمریکا نتایج مشابهی را
گزارش نمودند برای مطالعه بیشتر رجوع گردد به ( :میتال( ،)1991،6باوا و همکاران .)1992،2محققان دیگری هم نشان دادند
که سطح درآمد با نرخ های آزاد سازی رابطه مثبت دارد ،این محققان تاثیر مثبت درآمد را در نرخ آزاد سازی کوپن در مرکز
فلوریدا پیدا کردند(لی و برون .)1981،8محقق دیگری در سال  1982اثر درآمد را بر نرخ آزاد سازی مورد بررسی قرار داد ،این
محقق بیان می کند که استفاده از عامل درآمد نقش مهم در نرخ آزاد سازی دارد (ناریشهان )1982،9دو دلیل عمده برای نتایج
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متفاوت بیان شده است  :دلیل اول  :ویژگی خرید و اندازه سبد مصرف کنندگان فقیر را از مصرف کنندگان پردرآمد متمایز می
کند  ،از طرفی هم در نظریه های اقتصاد خرد تفاوت در اندازه سبد خانوار منجر به ایجاد رابطه منفی بین درآمد و استفاده از نرخ
آزادسازی شده است اما این مساله دلیلی برای رد نتایج متضاد این تحقیق و تحقیقات گذشته محسوب نمیشود .اکثر ادبیات
گذشته اثرات درامد را به صورت یک متغیر خطی بر نرخ آزاد سازی را بررسی کرده اند (چیو اینمان( ،)2008،میتال( ،)1991،باوا
و همکاران.)1992،
فرضیه اول  :میان مصرف کنندگان کمدرآمد و ساختار ترکیب خانوار رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

 -2-2ترکیب خانوار (حضور کودکان) در ساختار مصرف کنندکان کم درآمد
تاثیر درآمد مصرف کنندگان کمدرآمد و حضور کودکان در خانوار احتماال در تعامل با نفوذ کردن نرخ آزاد سازی یارانه ها می
باشد .هنگامی که حضور کودکان در ساختار خانوار مصرف کنندگان کم درآمد توجه گردد مسائل مربوط به بودجه به شدت بر
این خانواده ها افزوده خواهد شد در نتیجه بر نرخ آزاد سازی نیز تاثیر خواهد گذاشت .لذا مصرف کنندگان کم درآمد که در
ساختار خ انواده خود کودکان بیشتری دارد در نرخ آزاد سازی یارانه ها باید بیشتر مورد توجه دولت قرار گیرند .لذا انتظار می رود
این الگو برای خانواده های بدون کودک پایدار باشد (چیو اینمان .)2008،1سطح درآمد مصرف کنندگان ،ترکیب خانوار (به ویژه
کودکان) می تواند بر میزان زما ن موجود و درآمد قابل دسترس برای خرید مصرف کنندگان کم در آمد اثر بگذارد .تحقیقات نشان
داده است افرادی که دارای کودکان کمتری هستند زماان بیشتری نسبت به افراد بدون کودکان در خرید خانوار های مصرف
کنندگان در نرخ ازادسازی دارا می باشند (کانلوسکی و همکاران .)2011،2در تحقیق نمونه دیگری ثابت بودن حضور فرزندان
منجر به درآمد کم در مصرف کنندگان فقیر در ساختار خانوار می شود که نرخ آزاد سازی یارانه می تواند برای آنان مفید
باشد(اسچیلر .)2003،3محققان دیگری دریافتند که بودجه و درآمد مسائل مربوط زمان را تضعیف میکند به طوریکه مصرف
کنندگان فقیر کمدرآمد با کودکان موجود در ساختار خانوار باید تاثیر بیشتری از نرخ آزاد سازی یارانه ها داشته باشند
(ناریشهان(،)1982،2لی و برون.)1981،1در مورد محققان)(،ناریشهان(،)1982،لی و برون .)1981مطالعات مربوط به اندازه سبد
نمیباشد .در واقع خانوادههای با کودک احتماال باید اندازه سبد خرید بزرگتری داشته باشند .بنابراین می تواند استدالل نمود که
تاثیر نرخ آزاد سازی یارانه ها برای این گروه مصرف کنندگان بیشتر می باشد و در شرایطی که اندازه سبد خرید خانوار کنترل
شود مقایسه مستقیم مصرف کنندگان کم درآمد با حضور کودکان و بدون حضور کودکان امکان پذیر است (چیو اینمان)2008،
فرضیه دوم  :بین مصرف کنندگان کم درآمد و نرخ آزاد سازی یارانه ها رابطه مثبت و معنی وجود دارد.
فرضیه سوم  :بین ساختار و ترکیب خانوار و نرخ آزاد سازی یارانه ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

-9-2اندازه سبد خرید خانوار مصرف کنندگان کم درآمد
همانطور که قبال ذکر شد اندازه سبد تعداد محصوالتی است که مصرفکنندگان در یک بازدید از خرید خریداری میکنند.
این ویژگی نشان میدهد که مصرف کنندگان با درآمد پایین را از مصرف کنندگان با درآمد باال تعیین می کند .اندازه سبد خرید
مربوط به انتخاب گزینه های مسائل مربوط به قیمتگذاری را بیان کردند در حالیکه متوجه شدند که استفاده از نرخ اندازه سبد
بیشتر برای مصرف کنندگان در سفرهای خرید عمده شایع است (بل و التین .)1998،6مهمتر از همه این موارد اندازه سبد خریدار
یک متغیر محسوب می شود .برای یک سفر خرید مصرفکنندگان کم درآمد به احتمال زیاد تعداد کمتری از اقالم سبد خرید
خانوار رو به خود اختصاص میدهند ،هنگامی که ویژگی اندازه سبد خرید خانوار مصرفکنندگان فقیر باید به طور متوسط بر
میزان استفاده از نرخ آزادسازی نسبت به سایر گروه ها تاثیر گذار باشد.
فرضیه چهارم :بین نرخ آزاد سازی یارانه و اندازه سبد خرید خانوار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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جدول -6مروری بر تحقیقات پیشین مشابه (مطالعات داخلی وخارجی)
منبع و سال تحقیق

موضوع مورد مطالعه

(رحیمی نیا و اکبری
مقدم)1391،

آثار اصالح یارانه ها بر نابرابری رفاهی در ایران را مورد بررسی قرار دادند.
در مقالهای به بررسی تحرک درآمدی در ایران طی سالهای پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه های
 1392-1363پرداختند.

(فطرس و همکاران)1393،

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر تغییرات معادل رفاه مصرف کننده.

(رنجبر و همکاران)1393،

آثار رفاهی و تبعات اقتصادی و اجتماعی هدفمندسازی یارانه ها در اقتصاد ایران را مورد مطالعه قرار دادند.

(دادگر و نظری)1390،

تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه اجتماعی در ایران.

(بهرامی و سیف)1389،

شهسوار درمقاله ای تحت عنوان :ارزیابی یارانه ها و مالیات های غیرمستقیم از جنبه ی فقر و رفاه اجتماعی
به بررسی فقر و رفاه اجتماعی پرداخته است.

(شهسوار)1382،

بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی و تغییر در نرخ مالیات بر کار ،بر تولید بخشی و رفاه خانوارهای
شهری و روستایی ایران را بررسی کردند

(پیرانی و اکبری
مقدم)1382،

اسالمی در مقاله ای بررسی یارانه و خط فقر واثر حذف یارانه کاالهای اساسی را با تأکید بر خط فقر مورد
مطالعه قرار داده است

(اسالمی)1329،

سان در مطالعه خود با عنوان آیا نظام مالی کشور تایلند به نفع فقرا است؟اجزای درآمد و مخارج ،یارانه ها
و مالیات های غیرمستقیم را از دیدگاه رفاه اجتماعی ارزیابی نموده است.

(سون)2003،1

دوتا و راماسوامی در پژوهشی با عنوان اصالح الگوی پرداخت یارانه ی مواد غذایی ،برآورد عواید ناشی از
پرداخت هدفمند در کشور هند تأثیر پرداخت هدفمند یارانه ها را در دو ایالت کشور هند مورد بررسی قرار
داده اند .در این مطالعه،نشان داده می شود که انتقال یک واحد از یارانة کاالهای مشمول به کاالهای
غیرمشمول چه اثری بر رفاه اجتماعی دارد

(باهاسکار و
همکاران)2012،2

آدامز در مطالعة خود به بررسی آثار توزیعی نظام اصالح شده پرداخت یارانة مواد غذایی در کشور مصر
پرداخته است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در کشور مصر ،بیشترین مقدار یارانه به کاالهایی
اختصاص می یابد که اقشار فقیر و ثروتمند جامعه کم و بیش به یک میزان از آنها بهره می برند.

(ادامز)2001،3

مطالع های اثرات اصالح کامل یارانه ها را در یمن با استفاده از یک مدل تعادل عمومی را بررسی کردند.
نتایج این تحقیق به صورت کلی اثرات افزایش تعدیل یارانه ها را مثبت ارزیابی می کند ،اما افزایش و یا
کاهش فقر به نوع برنامه اصالح یارانه ها بستگی دارد .محققین استراتژی خوشبینانه از اصالح را ،به صورت
پرداخت یارانه نقدی به سه دهک کم درآمد جامعه در طول دوره گذار معرفی می کنند.

(برینسگل و
همکاران)2012،2

بررسی اثر اصالحات یارانه ای ایران بر خانوارها مقاله ای دیگر در این زمینه میباشد که نویسنده در ادامه
نتیجه میگیرد که این برنامه در مجموع ،فقر و نابرابری را کاهش داده است.

(صالحی اصفهانی)2012،1

در مقاله ای در سال ( )2011تحت عنوان تله های سیاسی :نرخ ازاد سازی یارانه های مصرف کننده پس از
بحران در کشور آرژانتین بررسی شده است.

(بریل و آلیسون)2011،6

در مقالهای تاثیر اصالحات یارانه انرژی بر فقر و نابرابری درآمد در مالزی را مورد بررسی قرار دادند.

(سلیمانی)2016،2

در مقالهای تحت عنوان یارانه های مصرفکنندگان در جمهوری اسالمی ایران :شبیه سازی اصالحات بیشتر
بررسی شده است.

(مصطفوی و
اصفهانی)2012،8

1

Son
Bhaskar et al
3 Adams
4 Breisingel et al
5 Salehi Esfahani
6 Bril & Alison
7 Solaymani
8 Mostafavi & Salehi-Isfahani
2

1

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

 .4-2چارچوب مفهومی پژوهش
براساس مطالعات نظری و ادبیات پژوهشی که در بخش های قبلی تبیین شد و با توجه به دستاوردهایی که تحقیقات پیمایشی
در این حوزه به دست داده اند .لذا مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بیان می گردد.

شکل  -6مدل مفهومی تحقیق []22[ ،]64

 -9روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی -همبستگی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .برای گردآوردن داده
های الزم برای آزمون فرضیات ،جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان کم درامد فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سطح
شهر تهران می باشد .با توجه به حجم جامعه مورد نظر ،حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد  120نفر انتخاب
شد .برای جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه ،به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای
سنجش در تحقیقات پیمایشی استفاده شده است .برای ارزیابی کلیه گویه ها از مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده می شود.
برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد .در این راستا ،یک نسخه ابتدایی از پرسشنامه در اختیار
 11نفر از متخصصان مدیریت بازاریابی قرار گرفت و پیشنهادات اصالحی آنان اعمال گردید .برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شد که یکی از معتبرترین و متداولترین آزمون ها در زمینه سنجش پایایی پرسشنامه می باشد ،میزان ضریب
آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه تحقیق با استفاده از نرم افزار  ،spssمقدار  0/222بوده و نشان دهنده پایایی قابل
قبول پرسشنامه تحقیق می باشد .برای بررسی و توصیف ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان از روشهای آمار توصیفی استفاده
شده است .همچنین از روش های آماری استنباطی مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن
داده ها ،آزمون کفایت مقدار نمونه( ،(KMOتحلیل عاملی تاییدی ( ، (CFAمدل معادالت ساختاری ( )SEMبرای بررسی روابط
بین متغیرهای پنهان و یا روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار استفاده شده است .تحلیل عاملی تائیدی ارتباط گویه ها (سواالت
پرسشنامه) را با سازه ها مورد بررسی قرار می دهد .در واقع تا ثابت نشود سواالت پرسشنامه ،متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه
گیری کرده اند ،نمی توان فرضیه های تحقیق را مبتنی بر داده های پرسشنامه مورد استفاده قرار داد .قدرت رابطه بین عامل
(متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می شود .اگر بار عاملی کمتر  0/2باشد رابطه ضعیف در نظر
گرفته شده و از آن صرف نظر می شود .بار عاملی بین  0/2تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
جهت بررسی معناداری از آماره  Tاستفاده شده است .چنانچه آماره آزمون از مقدار بحرانی  0/01یعنی  1/96بزرگتر باشد در
اینصورت بارعاملی مشاهده شده معنادار است .همچنین در این پژوهش برای تحلیل واثبات فرضیه ها و تایید الگوی پیشنهاد شده
از روش الگویابی مدل معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل نسخه 8 /8 0استفاده شده است.
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جدول  -6پایایی و مآخذ طراحی پرسش های پرسشنامه
متغیرها

پرسش

پایایی

مصرف کنندگان کم درآمد

2پرسش

0/213

ساختار خانواده

2پرسش

0/292

نرخ آزادسازی یارانه

2پرسش

0/220

اندازه سبد خانوار

2پرسش

0/269

کل پرسشنامه

 16پرسش

0/222

-4روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
جهت توصیف ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است .فراوانی پاسخدهندگان
براساس جنسیت ،میزان تحصیالت مورد بررسی قرار گرفته است .تعداد  81نفر یعنی بیش از پاسخدهندگان مرد و 11نفر زن
بودهاند .همچنین تعداد  21نفر از افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی و پائینتر دارند .تعداد  80نفر نیز مدرک تحصیلی کارشناسی
دارند .افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا باالتر دارند نیز  31نفر میباشند.
 .6-4آزمون کفایت مقدار نمونه((KMO
یکی از روشهای برای آزمون کفایت نمونه و تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی استفاده از ضریب کفایت
مقدار نمونه( )KMOاست که مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان می باشد .در صورتی که مقدار به دست آمده کمتر از
0/1مناسب نخواهند بود .و اگر مقدار آن بین  0/1و 0/69باشد می توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت .اما صورتیکه
مقدار آن بزرگتر از  0/2باشد همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود .در این تحقیق با
استفاده از نرم افزار  SPSSعدد به دست آمده  0/210می باشد که که نشان دهنده کفایت نمونه می باشد.

.710
614.030
120
.000

جدول  -2آزمون کفایت مقدار نمونه
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

 -2-4آزمون نرمال بودن دادهها
پیش از استفاده از آزمون های آماری پژوهش ابتدا باید آزمون نرمال بودن داده انجام شود .زیرا قبل از هر گونه آزمونی که با
فرض نرمال بودن دادهها صورت میگیرد باید از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل شود .هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض
صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است در سطح خطای  %1آزمون میشود .بنابراین اگر مقدار معناداری بزرگتر مساوی
 0/01بدست آید ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود.
فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداری  %1با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف 1آزمون شده است .برای آزمون نرمال بودن
دادهها فرضهای آماری به صورت زیر تنظیم میشود:
توزیع دادهها نرمال است H0:
توزیع دادهها نرمال نیست H1:

Kolmogorov-Smirnov
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چون تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر فرض نرمال بودن داده ها هستند بنابراین نخست آزمون نرمال بودن صورت
گرفته است .در تحلیل عاملی تائیدی و مدلیابی معادالت ساختاری نیازی به نرمال بودن تمامی دادهها نیست بلکه باید عاملها
(سازهها) نرمال باشند( .کالین.)2010،1
جدول  -9آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک (نرمال بودن داده ها)
سازه تحقیق

کولموگروف-اسمیرنوف (معناداری)

شاپیرو-ویلک (معناداری)

مصرف کنندگان کم درآمد

02121

02961

ساختار خانواده

02111

02968

نرخ آزادسازی یارانه

02110

02926

اندازه سبد خانوار

02100

02922

.9-4مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی ()CFA
در روش شناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا الزم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگرهای
انتخاب شده برای اندازه گیری سازه های مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند .برای این منظور از تحلیل عاملی تاییدی
می شود .در این مطالعه برای سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .برای بررسی فرضیه های تحقیق
مبتنی بر این مقیاس ،نخست باید صحت مقیاس مورد استفاده تائید شود .بنابراین از تحلیل عاملی تائیدی برای سنجش روابط
متغیرهای پنهان با گویههای سنجش آنها استفاده شده است .برای سنجش متغیرهای تحقیق از  2عامل اصلی (متغیر پنهان) و
 16پرسش (متغیر قابل مشاهده) استفاده شده است .هریک از متغیرهای قابل مشاهده با اندیس  Q1تا  Q16در شکل نمایش
داده شده است.
بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر از  0/2دارد که نشان می دهد همبستگی بین متغیرهای پنهان (ابعاد هر
یک از سازه های اصلی) با متغیرهای قابل مشاهده قابل قبول است .همچنین ،شاخص های سنجش هر یک از مقیاس های مورد
استفاده در سطح اطمینان  0/1درصد مقدار آماره آزمون بزرگتر از 1/96می باشد که نشان می دهد همبستگی های مشاهده شده
معنادار است .جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره  T-valueاستفاده میشود .چون معناداری در سطح خطای
 0/01بررسی میشود بنابراین اگر آماره آزمون  T-valueاز مقدار بحرانی  1/96بزرگتر باشد ،رابطه معنادار است.
براساس نتایج شاخصهای سنجش هر یک از مقیاسهای مورد استفاده در سطح اطمینان  %1مقدار آماره  T-valueبزرگتر
از  1/96میباشد که نشان میدهد همبستگیهای مشاهده شده معنادار است .گام بعدی نیکویی برازش مدل است .یکی از
شاخصهای عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخصهای برازش شاخص خی-دو بهنجار است که از
تقسیم ساده خی -دو بر درجه آزادی مدل محاسبه میشود .چنانچه این مقدار بین  1تا  1باشد مطلوب است.
در این تحقیق خی-دو بهنجار  2/26بدست آمده است .شاخص  RMSEAدر بیشتر تحلیلهای عاملی تائیدی و مدل های
معادالت ساختاری به عنوان یک شاخص برازش اصلی استفاده میشود .اگر این شاخص کوچکتر از  0/1باشد مطلوب است .در
مدل تحقیق حاضر برای سازه تحقیق نیز شاخص  RMSEAبرابر  0/028بدست آمده که نشان میدهد برازش سازه برای مدل
مطلوب است .بارهای عاملی و آماره آزمون مربوط به سازه های تحقیق در شکل ( )2و ( )3داده شده است.

Kline
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شکل -6بارهای عاملی مربوط به سازه تحقیق

شکل  -2آماره آزمون مربوط به سازه تحقیق در حالت معناداری
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 .4-4آزمون فرضیههای تحقیق
بطور کلی از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار لیزرل نسخه  828و نرم افزار  SPSSنسخه  18فرضیههای
تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند .برای نیل به این منظور نخست آزمون نرمال بودن(تکنیک کولموگروف-اسمیرنف) دادهها صورت
گرفته است  .پیش از استفاده از آزمونهای آماری پژوهش ابتدا باید آزمون نرمال بودن داده انجام شود .زیرا قبل از هر گونه
آزمونی که با فرض نرمال بودن دادهها صورت میگیرد باید از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل شود .هنگام بررسی نرمال بودن
دادهها ،فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است در سطح خطای  %1آزمون میشود .بنابراین اگر مقدار معناداری
بزرگتر مساوی  0/01بدست آید ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال
خواهد بود .فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداری  %1با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده است .چون تحقیقات
مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر فرض نرمال بودن داده ها هستند بنابراین نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است .در
تحلیل عاملی تائیدی و مدلیابی معادالت ساختاری نیازی به نرمال بودن تمامی دادهها نیست بلکه باید عاملها (سازهها) نرمال
باشند .براساس نتایج بدست آمده در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از  0/01بدست آمده است .بنابراین دلیلی برای رد
فرض وجود ندارد یعنی توزیع دادههای سنجش هریک از ابعاد نرمال است .بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتریک و تحلیل
عامل تائیدی استفاده کرد .در نهایت نیز مدل مربوط به فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی تحقیق اجرا شده است.

.5-4تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی تحقیق
در این مطالعه برای سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .از تحلیل عاملی تائیدی برای سنجش
روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آنها استفاده شده است .برای سنجش متغیرهای تحقیق از  6عامل اصلی (متغیر
پنهان) و  16پرسش (متغیر قابل مشاهده) استفاده شده است .بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر از  0/2دارد که
نشان می دهد همبستگی بین متغیرهای پنهان (ابعاد هر یک از سازه های اصلی) با متغیرهای قابل مشاهده قابل قبول است.
همچنین ،شاخص های سنجش هر یک از مقیاسهای مورد استفاده در سطح اطمینان  0/1درصد مقدار آماره آزمون بزرگتر از
 1/96میباشد که نشان میدهد همبستگی های مشاهده شده معنادار است.نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مقیاس سنجش
در شکل ( )2ارائه شده است .برای سنجش گویه ها از  2عاملی اصلی (متغیر پنهان) و  16پرسش (متغیر قابل مشاهده) استفاده
شده است .هریک از متغیرهای قابل مشاهده با اندیس  Q1تا Q16در شکل نمایش داده شده است .بار عاملی مشاهده در تمامی
موارد مقداری بزرگتر از  0/2دارد که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای پنهان (ابعاد هر یک از سازههای اصلی) با متغیرهای
قابل مشاهده قابل قبول است .پس از اینکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد .جهت بررسی
معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره  t-valueاستفاده میشود .چون معناداری در سطح خطای  0/01بررسی میشود بنابراین
اگر آماره آزمون  t-valueاز مقدار بحرانی  1/96بزرگتر باشد ،رابطه معنادار است .براساس نتایج شاخصهای سنجش هر یک از
مقیاسهای مورد استفاده در سطح اطمینان  %1مقدار آماره  t-valueبزرگتر از  1/96میباشد که نشان میدهد همبستگیهای
مشاهده شده معنادار است .گام بعدی نیکویی برازش مدل است .یکی از شاخصهای عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای
آزاد در محاسبه شاخصهای برازش شاخص خی-دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-دو بر درجه آزادی مدل محاسبه میشود.
چنانچه این مقدار بین  1تا  1باشد مطلوب است (هنسلر و چین . )2010،1در این تحقیق خی-دو بهنجار  1/186بدست آمده
است .همچنین شاخص  RMSEAدر بیشتر تحلیلهای عاملی تائیدی و مدل های معدالت ساختاری به عنوان یک شاخص
برازش اصلی استفاده میشود .اگر این شاخص کوچکتر از  0/08باشد مطلوب است .در مدل تحقیق حاضر نیز شاخص RMSEA
برابر  0/061بدست آمده که نشان میدهد برازش مدل مطلوب است.

-1-4تخمین مدل (مدل معادالت ساختاری)
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم مدیریت تجزیه و تحلیل چند متغیره است،
زیرا ماهیت اینگونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بارتنها یک متغیر مستقل با یک
Henseler & Chin
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متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود .از تکنیک معادالت ساختاری و از نرم افزار لیزرل که یکی از مشهورترین نرم
افزارها جهت اجرای اینگونه مدل ها می باشد .مدلیابی معادالت ساختاری رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره
روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد .از طریق این رویکرد می توان قابلقبول بودن مدلهای نظری
را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی ،غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود .در این پژوهش به منظور تحلیل دادهها
وآزمون فرضیه های تحقیق از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .مدلیابی معادالت ساختاری به دو فاز کلی
مدل اندازهگیری(تحلیل عاملی تاییدی) و مدل ساختاری (تحلیل مسیر) تقسیم می شود .در قسمت اندازه گیری ،ارتباط نشانگرها
یا همان سواالت پرسشنامه با سازه ها مورد بررسی قرار میگیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر
جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند .روابط بین متغیرها در قالب چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنها در ادامه
بیان خواهد شد .شکل های ( )2و ( )1نمودارهای تحلیل مدل اصلی را نشان می دهد.

شکل  -4بارعاملی استاندارد آزمون فرضیه های مدل مفهومی تحقیق

شکل- 5آماره آزمون مدل اصلی تحقیق در حالت معناداری
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 -6-1-4رابطه بین مصرف کنندگان کم درآمد بر ساختار خانواده (فرضیه )6
بارعاملی استاندارد رابطه بین  0/22بدست آمده است که مقدار قابل قبولی است .مقدار آماره آزمون هم  2/00بدست آمده
است که از  1296بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  % 91بین مصرف
کنندگان کم درآمد و ساختار خانواده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 -2-1-4رابطه بین مصرف کنندگان کم درآمد و نرخ آزادسازی یارانه(فرضیه )2
بارعاملی استاندارد تاثیر مصرف کنندگان کم درآمد بر نرخ آزادسازی یارانه  0/82بدست آمده است که مقدار خیلی خوبی
است .مقدار آماره آزمون نیز 2/33بدست آمده است که که از  1296کوچکتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده
معناداراست .بنابراین با اطمینان  % 91بین مصرف کنندگان کم درآمد و نرخ آزادسازی یارانه رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد.

-9-1-4رابطه بین ساختار خانواده و نرخ آزادسازی یارانه(فرضیه )9
بارعاملی استاندارد رابطه ساختار خانواده و نرخ آزادسازی یارانه  0/12بدست آمده است که مقدار قابل توجهی است .مقدار
آماره آزمون نیز 2/01بدست آمده است که که از  1296بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.

 -4-1-4رابطه بین نرخ آزادسازی یارانه و اندازه سبد خانوار (فرضیه )4
بارعاملی استاندارد نرخ آزادسازی یارانه و اندازه سبد خانوار 0/22بدست آمده که مقدار بسیار مطلوبی است .مقدارآماره آزمون
نیز 3/81بدست آمده است که که از  1296بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.
جدول -4خالصه آزمون فرضیات و ضرایب مسیر و معنی داری پارامترهای برآورد شده
ضریب مسیر

اماره آزمون

فرضیه تحقیق
مصرف کنندگان کم درآمد

ساختار خانواده

0/22

2/00

مصرف کنندگان کم درآمد

نرخ آزادسازی یارانه

0/82

2/33

نرخ آزادسازی یارانه

0/12

2/01

0/22

3/81

ساختار خانواده
نرخ آزادسازی یارانه

اندازه سبد خانوار

-7-4شاخص های برازش مدل (نیکویی برازش مدل )
بعد از مدل سازی و تخمین پارامترهای آن ،اولین سوال اساسی که مطرح میشود این است که آیا مدل اندازه گیری ،مدل
اندازه گیری مناسبی میباشد یا خیر .پاسخ به این سوال تنها از طریق بررسی برازش امکان پذیر است .منظور از برازش مدل این
است که تا چه حد یک مدل باداده های مربوطه سازگاری و توافق دارد .در جدول (  )3خالصه ای از مهمترین شاخص های برازش
مدل ارائه شده است .نتایج ارائه شده در جدول ،حاکی از آن است که مدل از نظر تبیین و برازش ،از وضعیت مناسب و قابل قبولی
برخوردار می باشد .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( ،)3در مدل مورد آزمون اگر شاخص کای دو بر درجه آزادی کوچکتر از
3باشد نشان دهنده این امر است که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است که در این مطالعه ،مقدار این شاخص عدد 1/186
را نشان می دهد .همچنین برای مدل مورد آزمون هر چه شاخص ) (RMSEAبرابر با 0/061و بیانگر خطای معقول برای تقریب
در جامعه است .همچنین مقادیر سه شاخص برازندگی فزاینده ( )IFIو شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو برازندگی نرم نشده
( )NNFIنیز بر باید دست کم  0/9باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود ،بنابراین با جدول ( )3میتوان نتیجه گرفت که تمامی
شاخص ها ،در این تحقیق نشان می دهند که مدل دارای برازش قابل قبول است.

12

سال دوم ،شماره هشت ،اسفند 6931

جدول  -5نیکویی برازش مدل
نام شاخص

مقدار محاسبه

مقدار مجاز

نتیجه

(کای دو بر درجه آزادی)

1/186

کمتر از 3

برازش مناسب

(RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب)

0/061

کمتر از 0/08

برازش مناسب

)SRMRریشه استاندارد میانگین مجذور پس ماندها)

0/020

کمتر از 0/08

برازش مناسب

( CFIبرازندگی تطبیقی)

0/91

باالتر 0/9

برازش مناسب

( NFIبرازندگی نرم شده)

0/92

باالتر 0/9

برازش مناسب

(IFIبرازندگی فزاینده)

0/90

باالتر 0/9

برازش مناسب

( NNFIبرازندگی نرم نشده)

0/93

باالتر 0/9

برازش مناسب

( GFIشاخص برازندگی)

0/90

باالتر 0/9

برازش مناسب

.5نتیجه گیری و پیشنهادات
نظریه اقتصاد خرد بیان می کند که با صرفه جویی در اندازه سبد خرید خانوار و کنترل نرخ آزاد سازی یارانه ها و لحاظ
نمودن ترکیب خان وار مصرف کنندگان فقیر کم درامد به نوعی می توان میزان درجه فقر را پیشبینی و کنترل نمود  .با این حال
محدودیت های بودجه و درآمدی و زمان به طور متفاوتی بسته به تعامل ویژگی های جمعیت شناختی (ساختار خانواده) مصرف
کنندگان کم درآمد دارد .لذا برای مصرف کنندگان فقیر(کم درآمد) با فرزندان در ساختار خانوار ،نظریه های ابزار (مسائل بودجه)
توانایی پیش بینی بهتر را از نظریه هزینه فرصت (مسائل زمان) فراهم می کند .همان طور که در بخش های قبلی بیان نمودیم
هدف این مطالعه بررسی رابطه میان مصرف کنندگان کم درامد (فقیر) ،ترکیب و ساختار خانوار (به ویژه حضور کودکان) ،نرخ
آزادسازی یارانه و اندازه سبد خرید خانوار می باشد که نتایج این تحقیق به عنوان مطالعه موردی مصرف کنندگانی بودند که برای
خرید سبد خانوار به فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سطح شهر تهران مراجعه می نمودند .نتایج حاصل از مدل معادالت
ساختاری برای چهار فرضیه پژوهش نشان می دهد که در فرضیه اول  :بین مصرف کنندگان کم درآمد و ترکیب ساختار خانوار
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که یافته های تحقیق حاضر با یافته های محققان (چیو اینمان( ،)2008،میتال( ،)1991،باوا
و همکاران )1992،مطابقت دارد  .برای فرضیه دوم تحقیق میان مصرف کنندگان کم درآمد و نرخ آزاد سازی یارانه ها رابطه مثبت
و معنی داری وجود دارد که با یافته های محققان مطابقت دارد(ناریشهان(،)1982لی و برون .)1981،در فرضیه سوم بیان شد که
بین ترکیب ساختار خانوار (کودکان) و نرخ آزاد سازی ی ارانه ها نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که این امر نیز با نتایج
محققان مطابقت دارد .در نهایت فرضیه چهارم نشان داد که میان نرخ آزاد سازی یارانه و اندازه سبد خرید خانوار رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد که با نتایج و یافته های محققان مطابقت دارد (اشتیلن و کاهن(،)1992،بل و التین .)1998،لذا تولید
کنندگان ،خرده فروشان و به ویژه دولت باید در نرخ آزادسازی یارانه ها کاال های اساسی مصرف کنندگان فقیر ( کم درآمد ) و
ترکیب ساختار خانوار و اندازه سبد آنان را درنظر بگیرد تا از آسیب های دوباره (یک بار برای درجه فقر و یک بار آسیب نرخ آزاد
سازی) این گروه متضرر و جریمه نشوند.

منابع
 .1بهرایی خسرو  ،سیف سید بهروز ( ، )1389تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه اجتماعی در ایران  ،پژوهشنامه مالیات  /دوره
جدید  /شماره نهم ( /مسلسل  ،) 12پاییز و زمستان 13892
 .2پیرائی ،خسرو و اکبری مقدم ،بیت اله (،)1382اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی ،زراعت و تغییر در نرخ مالیات بر کار ،بر تولید
بخشی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران )بر اساس روش شبیه سازی تعادل عمومی محاسباتی و ماتریا حسابداری
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بررسی نقش صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در توسعه اقتصادی کشور
مهدی محمدی نسب  ، 6کامران

مستوفی*2

1عضو هیات علمی و استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم
* 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی  -دانشکده اقتصاد و مدیریت  -دانشگاه قم
) نویسنده مسئول ) k.mostofi@stu.qom.ac.ir:

چکیده
صندوق های سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار شمرده شده اند که می توانند
نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته باشند و با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش
تورم ،افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند .هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب میشوند و ماهانه مبالغ هنگفتی
از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت میکنند .صندوق های سرمایه گذاری مشترک
در ایران نیز از جمله نهادهای مالی نوپا در بازار سرمایه ایران می باشند که در طی سال های اخیر به جایگاه
ویژه ای در این بازار دست یافته اند که عملکرد و رشد سریع آنها از ابتدای ورود به بازار سرمایه خود گواهی بر
اهمیت آنها ست .با توجه به اهمیت و جایگاه مهم این نهاد در بازار های مالی و در اقتصاد ملی ،این مقاله به نقش
و عملکرد این نهادهای مالی می پردازد برای این کار ابتدا به ارائه تعاریف ،انواع سرمایه گذاری و سرمایه گذاران
در بورس اوراق بهادر و انواع صندوق ها می پردازد و در ادامه به عملکرد و نقش صندوقها در بهبود جذب سرمایه
گذاریها و رشد اقتصاد ملی پرداخته است.
واژگان کلیدی :سرمایه گذاری  ،بازارهای مالی  ،صندوق سرمایهگذاری مشترک ،توسعه اقتصادی

 -6مقدمه
ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون
داشتن بازارهای مالی سازمان یافته ،رقابتی و کارآمد  ،امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد .بنابراین فراهم
کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا ،رقابتی وکارآمد به منظور تجهیز منابع پس اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین
فعالیت های متعدد اقتصادی باید جزء مبانی پایه ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولین و سیاست گذاران
قرار گیرد .این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پس اندازی و سرمایهگذاری از ویژگی های
بارز آنها است باید در جایگاه به مراتب مهم تری قرار گیرد .صندوقهای سرمایهگذاری با وجوهی که از پسانداز کنندگان بزرگ
و کوچک جمع آوری کرده اند به پس اندازکنندگان اجازه می دهند که با سرمایه ای اندک در پرتفویی بزرگ مشارکت داشته
باشند .با توجه به این که هدف از سرمایهگذاری کسب سود و یا حداقل حفاظت از دارایی های مالی است .بررسی عملکرد
شرکتهای سرمایهگذاری از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران ،سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر اشخاص ذینفع
محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست در نتیجه چگونگی عملکرد پرتفوی این شرکت ها
از جنبه های مختلف هم برای سرمایه گذاران و هم برای سرمایه پذیران مهم است (قاضی فرد و همکاران.)1391،
هماکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،1به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب
میشوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت میکنند (عبده تبریزی و
funds

1Mutual
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شریفیان .)1386،این صندوق ها با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم ،افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران
نقش اساسی ایفا نمایند (شیرازیان  .)1382،این صندوقها با هدف ایجاد مدیریت تخصصی برای خرید و فروش اوراق بهادار و
کاهش ریسک سرمایه گذاران و در نهایـت تـشویق برای توسعه بازار سرمایه ایجاد شدند .با ایجاد صـندوقهای مذکور ،جذابیت
سرمایه گـذاری هایی از ایـن دسـت ،موجـب توسعه آنها را فراهم نمود بطوریکـه تـا پایـان سـال  2008تعداد صندوقهای سرمایه
گذاری مشترک در آمریکا بالغ بر  8000صندوق شد.
با توجه به پیچیـدگی هـای موجـود در ساختار مدیریتی و ورود و خـروج سـرمایه گـذاران در ایـن صندوقها امکان شکل
گیری آنها در ایران تا چند سال اخیر فراهم نشده بود .ایجـاد ایـن صـندوقهـا بـه عنوان یکی از انواع نهادهای مالی فعال در بازار
سرمایه نیاز به فراهم نمودن بـستر قـانونی مناسـب و تنظـیم مقـررات اجرایی و نظارتی مربوط به خود داشت .شرایط اولیه بـرای
ایجاد صندوقهای سرمایه گـذاری بـا تـصویب قـانون بـازار اوراق بهادار در مجلس شـورای اسـالمی در آذرمـاه  1382فراهم شد.
پس از تنظـیم و تـصویب مقـررات مربوطـه در سـازمان بـورس اوراق بهـادار در اواخـر سـال  1386بـا طراحی ساختار فعالیت
این صندوقها ،اولین مجوز فعالیت آنها توسط سازمان بورس اوراق بهادار صادر شد تا ایـن صندوقها بتوانند به عنوان یکـی از
نهادهـای مـالی جدیـد ،حضوری فعال در بازار سرمایه ایران داشـته باشـند (چاوشـی .) 1382،اولین صندوق سرمایهگذاری با
درآمد ثابت در سال  1386تاسیس شد و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال  1382به عرصه بازار سرمایه قدم
نهادند .تعداد صندوق سرمایهگذاری مشترک در پایان سال  92به 119مورد رسید که این تعداد در پایان سال  93به 136
صندوق و در پایان تیرماه سال  96به  121صندوق رسیده است .عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و رشد سریع آنها از
ابتدای ورود به بازار سرمایه خود گواهی بر اهمیت آنهاست ،حضور این نهاد با عملکرد صحیح باعث ثبات و رونق بازار سرمایه
خواهد شد.
بنابراین با توجه به جدید بودن حضور صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران و تاثیر مثبت آنها بر توسعه اقتصادی
کشور و همچنین در نظرگیری این موضوع که سرمایه گذاران به طور معمول سعی میکنند صندوقی را انتخاب نمایند که عملکرد
بهتری داشته باشد ،در مطالعه حاضر تالش شده است تا اجمال به معرفی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و نقش آنها در
رونق تولید و اقتصاد پرداخته شود.

 -2بورس اوراق بهادار و روشهای سرمایه گذاری در آن
بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی ،مهمترین عامل جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان
است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکتها ،ضمن به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد جامعه از طریق تأمین
سرمایههای مورد نیاز پروژهها ،کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی ،منافع اقتصادی چشمگیری به
ارمغان میآورد و در کنار آن ،اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین میبرد (شجری و سادات امام.)1391 ،
در ایران نیز برای بهره گیری از مزایای بورس اوراق بهادار ،بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه سال  1326بر پایه قانون مصوب
اردیبهشت ماه  1321تأسیس شد (سایت بورس اوراق بهادار تهران.)1391،

سرمایهگذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میپذیرد:
 -6-2روش مستقیم
در این روش افراد خود به صورت مستقیم به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار می پردازند ،شرط موفقیت در این روش این
است که فرد تخصص و آشنایی کافی با بازار سهام و بورس را داشته باشد و البته از وقت کافی نیز برای پیگیری بازار بورس دارا
باشد؛ در غیر این صورت خرید و فروش از این طریق ریسک باالیی برای سرمایه گذار خواهد داشت ،به ویژه در بازارهای غیرکارا
که اطالعات به طور یکسان در اختیار همه افراد قرار نمی گیرد ،این ریسک باالتر نیز می رود ؛ زیرا در بازارهای غیرکارا به دلیل
وجود اطالعات محرمانه قیمت سهام منعکس کننده تمام اطالعات آنها نمی باشد.
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 -2-2روش غیرمستقیم
در این روش سرمایهگذاری  ،افراد با واسطه در بازارهای مالی حضور می یابند ،بدین صورت که آن ها پول خود را دراختیار
افراد حرفه ای و فعال در بازار سهام قرار می دهند و خود به طور مستقیم به خرید سهام نمی پردازند .واسطه های مختلفی مانند
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،شرکت های سرمایهگذاری و اداره کننده های طرح های بازنشستگی و امثال اینها،
سرمایهگذاری را با سرمایه های جمع آوری شده از افراد انجام می دهند ،این واسطه ها با تشکیل سبد سهام متنوع و استفاده ار
افراد متخصص و آشنا با بازار بورس ریسک سرمایهگذاری را بسیار کاهش می دهند تا همه افراد از فرصت سرمایهگذاری برابر
برخوردار گردند .این روش سرمایهگذاری برای افرادی که تخصص کافی و یا وقت الزم برای پیگیری بازار را ندارند و به ویژه در
بازارهای غیرکارا ،بسیار مفید می باشد( .جهانبازی .)1393،

 -9انواع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
سرمایهگذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح ذیل می باشند:
 -6-9اشخاص حقیقی .گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایهگذاری اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار میکنند.
در برخی موارد ،وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد  ،ممکن است هدف دیگری همچون به دست گرفتن کنترل شرکت از طریق
خرید درصد باالیی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.
 -2-9اشخاص حقوقی .این اشخاص که معموال به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ،تاثیر بسزایی در بازار سرمایه
دارند ،متنوع می باشند .انواع اشخاص حقوقی و نقش آنها در بازارهای مالی را می توان به صورت زیر بیان کرد:
 -6-2-9بانک ها .موسساتی هستند که معموال به دو دلیل وارد بازار میشوند .اول که بیشتر رایج است،کسب بازده از
وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم ،که معموال تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری
سیال و نقدینه برای اوراق بهادار .در این نقش بانک ها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آنها عدم تعادل
وجود دارد ،نقش متعادل کردن بازار را ایفا می کند.
 -2-2-9شرکتهای بیمه .شرکتهای بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند :اول -جریان ورودی که معموال شامل حق
بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد .دوم  -جریان خروجی که عمدتا شامل خسارتهای
پرداختی ،پس انداز عمر افراد و نظایر آن است .برای اینکه بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود ،شرکتهای بیمه معموال
سعی میکنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایهگذاری کنند .یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکتها  ،بازار اوراق
بهادار می باشد .شرکتهای بیمه معموال به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی ،تاثیر بسزایی در این بازار دارند.
 -9 -2-9صندوقهای بازنشستگی .این موسسات نیز مانند شرکتهای بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند یک دسته
وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افرادکه غالبا در مقایسه با جریان خروجی وجوه رقم کمی است و دسته دوم پرداختهای
مربوط به حقوق بازنشستگی که معموال رقم قابل توجهی می باشد(جریان خروجی) .صندوقهای بازنشستگی برای ایجاد تعادل
بین این دو جریان ورودی و خروجی  ،وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف
سرمایهگذاری میکنند که سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آنها می باشد .این موسسات نیز به دلیل منابع
قابل توجه مالی ،تاثیر بسزایی در بازار دارند.
 -4-2-9شرکتهای سرمایهگذاری .شرکتهای سرمایهگذاری موسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد
اوراق قرضه ،منابع مالی پس اندازکنندگان و افراد را جمع آوری کرده و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکتها سرمایهگذاری
میکنند .اهمیت این موسسات در این است که افراد با پس انداز اندک خود شاید براحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود
سرمایهگذاری کنند ،اما این قبیل شرکتها ،با یک کاسه کردن وجوه ،آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایهگذاری و معموال بازده
ای بیشتر از این مجموعه عاید میکنند .با توجه به مقیاس عمل گسترده  ،معموال هزینه سرمایهگذاری برای این شرکتها حداقل
می شود.
همچنین شرکتهای سرمایهگذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از اهم آنهاست :
 -1اداره حساب های مختلف سرمایه گذاران ،سرمایهگذاری مجدد سودهای سهام آنان
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 -2سرمایهگذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایهگذاری کارا (پرتفوی)
 -3بررسی و کنترل مستمر سرمایهگذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک (به طور مثال حداقل بازده الزم ،حداکثر
ریسک قابل قبول و ) ...
 -2ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه باال
 -5-2-9شرکتهای دارنده یا مادر .شرکتهایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آنها
در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند .از آنجا که در بازار بورس اوراق بهادار ،به خاطر معامالت مستمر سهام  ،تغییرات
مالکیتی رخ می دهد .لذا این شرکتها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائما در بازار حضور می یابند.
 -1-2-9شرکتهای کارگزاری .واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار  ،نقش تسهیل کننده
مبادله را بر عهده دارند .در ایران اساس نامه این شرکتها به آنها اجازه داده تا به میزانی از حجم معامالت ،مشروط بر اینکه از
میزان سرمایه آنها تجاوز نکند ،برای خود خرید و فروش کنند.
 -7-2-9سایر اشخاص حقوقی .معموال شرکتها وجوه مازاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایهگذاری
میکنند .بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار (سهام عادی یا ممتاز) یا تمام آن ،به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر

در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می باشد(مستوفی.)1391 ،

 -4صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
صندوق سرمایهگذاری مشترک ،ابزاری مالی است که با فروش سهام ( واحد سرمایهگذاری) خود به تعداد زیادی سرمایه گذار
کوچک ،منابع مالی آنان را تجمیع و از وجوه حاصله برای خرید ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام ،اوراق قرضه و ابزارهای
کوتاه مدت بازار پول با توجه به هدف صندوق استفاده می کند .طی فرایند نگهداری و فروش این اوراق بهادار صندوق ها می
توانند سود (زیان) را از طریق نوسانات قیمت سهام و نیز بهره دارائیهای موجود خود به دست آورند (جعفری سرشت.)1386 ،
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ابزاری برای سرمایه گذاران بدون تخصص می باشند تا فرصتی را برای آنها ایجاد کنند ،تا با
مدیریت حرفه ای وجوه آنها و کنترل ریسک بهترین بازده ممکن را کسب نمایند (سرس  .)2001،1صندوق سرمایهگذاری مشترک
به عنوان یک واسطه مالی وجوه مردم و سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و سبد اوراق بهادار تشکیل می دهد و بدین شکل
مکان امنی را برای سرمایه گذاران نا آشنا با بازار سرمایه ایجاد می کند(ویم تاژ .)1391 ،صندوق سرمایهگذاری مشترک از مصادیق
نهادهای مالی موضوع بند  21ماده یک قانون بازار اوراق بهادار است که با دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار
(سبا) و تحت نظارت همین سازمان فعالیت مینماید .بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ،1382
صندوق سرمایهگذاری به شرح زیر تعریف شده است:
« نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن ،به نسبت سرمایهگذاری خود،
در سود و زیان صندوق شریک اند».
تصمیمات مدیران و دیگر کادر عملیاتی صندوق اثر مستقیم بر روی عملکرد آن می گذارد مدیران با انتخاب درست و به
موقع در خرید و فروش سهام و دیگر اوراق دارائی موجبات کسب بازده مناسب را فراهم می نمایند(چیوالیر ،الیسون.)1999 ، 2
بنابراین مدیران سرمایهگذاری صندوق ها باید از تخصص و مهارت الزم برخوردار باشند ،آنها باید افراد حرفه ای در بازار سرمایه
باشند تا صندوقهای سرمایهگذاری به عملکرد دلخواه و سرمایه گذاران در صندوق ها نیز به حداکثر سود سرمایهگذاریشان دست
یابند (ویشوانف و کریشنامورتی  .)2009 3صندوق سرمایهگذاری مشترک با توجه به هدف و امید نامه خود در ترکیب متنوعی
از ابزارهای مالی قابل معامله و اوراق بهادار مانند :اوراق مشارکت ،سهام ،حق تقدم ها و دارائی های دیگر سرمایهگذاری می کند
و صاحبان واحدهای سرمایهگذاری به نسبت سهم خود ،مالکان صندوق می باشند و در سود و زیان آن شریک می باشند.
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 -5انواع صندوقهای سرمایهگذاری
صندوقهای سرمایهگذاری ،براساس مبانی مختلف ،به شیوه های گوناگون تقسیم بندی می شود.

 -6-5انواع صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس ماهیت
الف ـ صندوق سرمایهگذاری باز( 6صندوق سرمایه گذاری مشترک) .صندوقهایی هستند که سرمایه آنها متغیر است و
ارزش هر سهم صندوق ،براساس مجموعه متنوعی از سهام و اوراق بهاداری که در سبد سرمایهگذاری وجود دارد ،در پایان هر روز
محاسبه می شود .این صندوق ها که بیشتر به صندوقهای سرمایه گذاری مشترک معروف اند ،همواره آماده اند که به عموم مردم
سهام جدید بفروشند ،و در صورت تقاضای سهامدار ،به قیمتی که برابر ارزش خالص دارایی است ،و در خاتمه هرروز محاسبه می
شود ،سهام موجود را بازخرید کنند .قیمت سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک متکی به ارزش خالص دارایی هر سهم است
(سایت بورس اوراق بهادار تهران.)1391،
ب ـ صندوق سرمایهگذاری بسته ( 2شرکت سرمایه گذاری) .سرمایه این صندوقها مشخص و ثابت است و سهام آن به
عموم عرضه و قیمت این سهام براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود .در این صندوقها ،اگر سرمایهگذاری قصد مشارکت داشته
باشد ،باید سهام صندوق را در بازار از افراد دیگری که قصد فروش سهامشان را دارند بخرد و به صندوق پولی پرداخت نمی کند.
در نتیجه ،سرمایه صندوق نیز تغییری نمی کند .به همین سبب ،این گونه صندوق ها را « صندوق سرمایهگذاری بسته » می
نامند .این نوع صندوق در بریتانیا «تراست سرمایهگذاری» نامیده می شود .برخالف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ،صندوق
های با سرمایه ثابت ،مثل هر شرکت سهامی دیگر سهم می فروشند ،و معموالً سهام خود را بازخرید نمی کنند .سهام صندوق
های با سرمایه ثابت می تواند در بورس اوراق بهادار دادوستد شوند .قیمت سهم صندوق با سرمایه ثابت را عرضه و تقاضا تعیین
می کند .و قیمت می تواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی هر سهم باشد(سایت بورس اوراق بهادار تهران.)1391،
فرق اساسی یک صندوق سرمایهگذاری باز با یک صندوق سرمایهگذاری بسته (شرکت سرمایهگذاری) ،باز بودن سرمایه آن
است؛ به این معنا که در یک صندوق سرمایهگذاری باز ،هر سرمایه گذار می تواند در چارچوب اساسنامه ،در هر زمان به صندوق
وارد یا از آن خارج شود و سرمایه صندوق افزایش یا کاهش یابد ،اما در یک صندوق سرمایهگذاری بسته ،ورود و خروج سرمایه
فقط در قالب افزایش یا کاهش سرمایه و با طی تشریفات قانونی صورت می پذیرد.

-2-5انواع تخصصی صندوقهای سرمایهگذاری
الف ـ صندوق های سهام عاد . 9این صندوقهای سرمایهگذاری ،در سهام عادی انواع شرکتها سرمایهگذاری میکنند .مدیران
این شرکتها ،از سیاستهای جسورانه ای پیروی میکنند و حدود  60درصد مبالغی که وارد این صندوقها می شود ،برای خرید
سهام عادی به کار می رود .بیش از  18درصد صندوقهای سرمایهگذاری فعال کشور ،در این دسته جای دارند.
ب ـ صندوق های متوازن . 4این صندوقها در سهام عادی ،سهام ممتاز و اوراق قرضه شرکتهای تولیدی سرمایهگذاری
میکنند و برای کاهش مخاطره تالش میکنند بین اوراق بهادار تحصیل شده توازن برقرار شود.
پ ـ صندوق های اوراق قرضه یا ممتاز . 5این صندوقها تنها در اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارد ،سرمایهگذاری میکنند.
سرمایه گذاران در سهام این صندوقها ،از امنیت نسبی برخوردارند و با مخاطره کمتری روبه رو میشوند .اولین صندوق
سرمایهگذاری که در کشور شروع به کار کرد ،در این گروه از صندوق ها می گنجد.
ت ـ صندوق های تخصصی . 1فعالیت این صندوقها ،همانند شرکتها یا صندوقهایی است که در سهام عادی شرکتهای
صنعتی سرمایهگذاری میکنند .این نوع صندوقها ،معموالً در صنایع ویژه ای مثل صنایع شیمیایی یا پتروشیمی فعالند و اعتبار
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باالیی دارند .این صندوقها ،مورد توجه سرمایهگذارانی است که عالقه مند به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای فعال در یک صنعت
خاص هستند.
ث ـ صندوق های با هدف دوگانه  . 6سیاست این صندوق ها به گونه ای است که اهداف گروههای مختلف سرمایه گذار
را برآورده کند .این صندوقها دو نوع سهام منتشر میکنند  .سهام نوع الف و سهام نوع ب .وجوه حاصل از این دو نوع سهم ،در
سبد معینی از سهام عادی سرمایهگذاری می شود .این صندوقها برای مدت معینی مثال پنج سال تشکیل و پس از پنج سال منحل
می شود .کل سود سهامی که صندوق هر سال دریافت می کند ،به سهامداران طبقه (الف) پرداخت می شود و به سهامداران طبقه
(ب) هیچ سودی پرداخت نمی شود .در پایان سال پنجم ،کل سهام موجود در پرتفوی فروخته و ارزش اسمی سهام طبقه (الف)
به دارندگان آن سهام و مابقی کال به دارندگان سهام طبقه (ب) پرداخت می شود .بنابراین ،کل سود به سهامداران (الف) و کل
منفعت سرمایه به سهامداران (ب) تعلق می گیرد .سهام (الف) در این صندوقها با ریسک کمتری روبه رو است .زیرا 100درصد
سود به  10درصد سهام که سرمایه را تأمین کرده ،تعلق می گیرد و امکان بازگشت اصل سرمایه نیز هست .ولی ،سهام (ب)
مخاطره بیشتری دارد .زیرا بازده آن فقط از محل منفعت سرمایه تأمین می شود که غیرقابل پیش بینی است.
ج ـ صندوق های بازار پول .این صندوقها شرکتهایی هستند که فقط روی اوراق بهادار کم مخاطره و با سررسید کوتاه مدت
فعالیت دارند .ازجمله این اوراق بهادار به اوراق خزانه ،گواهی سپرده بانکی و اوراق تجاری می توان اشاره کرد.
چ ـ صندوق های درحال رشد .گونه ای دیگر از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که رویکرد آنها خرید سهام شرکت هایی
است که در یک صنعت روبه رشد و با فرصتهای سرمایهگذاری فراوان ،قرار دارند؛ لذا ،قیمتهای سهام آنها متناسب با فرصتهای
سرمایهگذاری و میزان رشدی که در فروش دارند ،افزایش می یابد .این نوع صندوقها ،ریسک بسیار زیادی دارند.
ح ـ صندوق های شاخصی .صندوقهای شاخصی ،نهاد سرمایهگذاری هستند که عملکرد آنها مبتنی و برابر با شاخص خاصی
از قیمت سهام است .با توجه به اینکه رفتار ،عملکرد و نرخ بازده این صندوقها دقیقاً منطبق با رفتار و عملکرد شاخص موردنظر
است ،باید قید شود که این شاخص کدامیک از شاخصهای موجود است (مانند شاخص «داوجونز »و « استاندارد و پورز») .مهمترین
ویژگی صندوقهای شاخصی ،هزینه و کارمزد کمتر نسبت به صندوقهای با مدیریت فعال است زیرا این صندوقها از افراد متخصص
برای تعیین سبد خود استفاده نمیکنند و صرفاً از شاخص مورد نظر پیروی میکنند .مخاطره سرمایهگذاری در این صندوقها ،
تقریباً معادل مخاطره سهام موجود در شاخص است.
خ ـ صندوق های قابل معامله در بورس .صندوقهای قابل معامله در بورس بسیار شبیه به صندوقهای شاخصی هستند و
همانند آنها ،در سهام زیر مجموعه یک شاخص ،یا سبد انتخابی از آن ،سرمایهگذاری میکنند .این صندوقها اگرچه از نظر ساختاری
به شکل شرکت سرمایهگذاری با بنیان باز یا یونیت تراست تشکیل میشوند ،اما از جهاتی با آنها متفاوتند:
• صندوقهای قابل معامله در بورس ،سهام خود را مستقیم به سرمایه گذاران انفرادی نمی فروشند سهام صندوقهای قابل
معامله در بورس ،در گروههای بزرگ که اصطالحاً به «یونیت ایجاد و انتشار» معروف است ،منتشر می شود و در اختیار سرمایه
گذاران نهادی قرار می گیرد.
• فروش «یونیتهای ایجاد و انتشار» به سرمایه گذاران نهادی ،غیرنقدی انجام می شود و سرمایه گذاران در مقابل یونیتهای
دریافتی ،سبدی از اوراق بهادار را که به طور معمول همانند پرتفوی صندوق است ،در اختیار صندوق قرار می دهند.
• سرمایه گذاران نهادی ،پس از خرید یونیتهای ایجاد و انتشار آنها را تفکیک و در بازار دسته دوم به سرمایه گذاران انفرادی
واگذار میکنند.
د ـ صندوق های بین المللی  .صندوقهای بین المللی در اوراق بهادار شرکتهای خارجی سرمایهگذاری میکنند  .بعضی از
آنها ،فقط در اوراق بهادار یک کشور خاص سرمایهگذاری میکنند .سهام این نوع شرکتها ،بیشتر مورد تقاضای آن دسته از
سرمایهگذارانی است که قصد دارند از رشد اقتصادی یک کشور خاص بهره مند شوند .این صندوقها ،به خاطر مدیریت حرفه ای و
آشنایی با مقررات خاص آن کشور ،فرایند تصمیم گیری در سرمایهگذاری های خارجی را آسان میکنند (پیرایش و زارع زاد
.)1392

Dual Purpose
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6Funds

سال دوم ،شماره هشت ،اسفند 6931

 -1ارکان صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
برای ایجاد شرایط اجرایی و نظارتی الزم برای عملکرد مناسب و هر چه بهتر صندوق ها در اساسنامه آنها چند رکن در نظر
گرفته شده که هر کدام وظیفه معینی در راستای اهداف صندوق ها بر عهده دارند.
 -6-1مجمع صندوق .باالترین رکن صندوق مجمع صندوق می باشد که از تجمع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
تشکیل می گردد و وظیفه آن انتخاب مدیر ،ضامن ،متولی ،حسابرس و یا تغییر آن ها و نیز تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق
می باشد.
-2 -1مدیر صندوق .مدیر صندوق رکن اجرایی صندوق می باشد که توسط مجمع انتخاب می گردد و باید به تایید سازمان
بورس اوراق بهادار برسد .بر طبق اساسنامه صندوق مدیر وظیفه دارد ،اطالعات و گزارش های الزم را در اختیار سازمان بورس،
متولی و حسابرس قرار دهد ،همچنین مدیر باید یک یا چند نفر متخصص و آشنا با بازار سرمایه را به عنوان مدیر یا مدیران
سرمایهگذاری صندوق انتخاب کند تا وظایف خرید و فروش اوراق بهادار را انجام دهند.
 - 9-1متولی صندوق .متولی توسط مجمع صندوق انتخاب می گردد و رکن نظارتی صندوق ها می باشد .متولی وظیفه
نظارت بر مدیر و ضامن صندوق و اجرای وظایف آن ها مطابق با اساسنامه صندوق را بر عهده دارد و نیز عزل و نصب حسابرس،
افتتاح حساب بانکی از دیگر وظایف متولی می باشد ،در حقیقت متولی حافظ حقوق و منافع سرمایه گذاران است.
 -4-1ضامن صندوق .ضامن نیز توسط مجمع انتخاب می گردد و در واقع یکی از مزایای جذاب صندوق ها؛ یعنی ،کاهش
ریسک سرمایهگذاری را ایجاد می کند .ضامن وظیفه دارد در صورت کمبود وجه نقد صندوق ،نقدینگی الزم برای ابطال واحدهای
سرمایهگذاری سرمایه گذاران متقاضی ابطال را فراهم گرداند و نیز ضامن تضمین می نماید که در صورت انحالل صندوق و فروش
نرفتن دارائی های آن ،دارائی ها را از صندوق خریداری کرده و ارزش روز آنها را به صندوق پرداخت نماید.
 -5-1حسابرس صندوق .یکی دیگر از ارکان نظارتی حسابرس می باشد که توسط متولی به مجمع معرفی می گردد.
حسابرس باید گزارش ها و صورت های مالی صندوق را بررسی کرده و بر محاسبه قیمت روز ،صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری
و درستی ثبت حساب های صندوق اطمینان یابد.
 -1-1کارگزار صندوق .کارگزار صندوق یک رکن اجرایی در صندوق ها است که توسط مدیر صندوق انتخاب می گردد و
از میان کارگزاری های دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .صندوق ،خرید و فروش اوراق بهادار بورسی خود را به
وسیله کارگزار انجام می دهد.
 -7-1مدیر سرمایهگذاری صندوق .مدیر صندوق برای انتخاب دارائی های صندوق یک یا چند نفر خبره در زمینه
سرمایهگذاری را به عنوان مدیر یا مدیران سرمایهگذاری مشخص می کند تا این افراد مدیریت دارائی ها و عملیات صندوق را
برعهده بگیرند .مدیر سرمایهگذاری وظیفه خرید و فروش و یا حفظ دارائی های صندوق را در چارچوب مقررات ،اساسنامه و
امیدنامه صندوق از طرف مدیر بر عهده دارد ،همچنین تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل
نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سبا برای محاسبه ارزش روز دارائی ها و یا
قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری از وظایف مدیر یا تیم مدیریت سرمایهگذاری می باشد و نیز سایر وظایف و
اختیارات تفویضی که از سوی مدیر صندوق برای مدیر سرمایه گذاری تعیین شده اند ،بر عهده مدیر سرمایهگذاری صندوق
میباشند.
مدیران سرمایهگذاری حداقل باید گواهینامه اصول مقدماتی کارگزاری و نیز حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با بازار
سرمایه و سرمایهگذاری در اوراق بهادار داشته باشند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز آن ها را تایید کرده باشد(.جهانبازی.)1393،

 -7امید نامه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
امید نامه در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک یک مجموعه از اطالعات ارزشمند برای سرمایه گذاران مهیا میکند .این
مجموعه از اطالعات زمینه انتخاب صندوق سرمایهگذاری را برای سرمایه گذار با توجه به اهدافی که درنظر دارد فراهم می کند.
هر امید نامه شامل اطالعاتی در مورد اهداف سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری است (.بازدهی مورد نظر ،در آمدهای احتمالی
و غیره).
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همچنین در امید نامه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به سرمایه گذاران اطالعاتی در مورد انواع ریسکهایی که به صورت
احتمالی با آن روبرو خواهند شد ،داده می شود .ازجمله ریسکهای احتمالی می توان به تاثیرات دوره های رونق و رکود بازارهای
مختلف ،باال و پایین آمدن نرخ بهره و افزایش هزینه های معامالتی اشاره کرد.
ازجمله الزاماتی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( )1 SECبرای امید نامه صندوق های سرمایهگذاری مشترک تعیین کرده
است می توان به ارائه عملکرد صندوق در دوره های زمانی یک ،پنج و ده سال گذشته اشاره کرد .همچنین در دوره زمانی مزبور،
باید عملکرد صندوق با متوسط عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری که اهداف مشابهی با صندوق دارند و عملکرد یکی از شاخصهای
معتبر مورد مقایسه واقع شود .همچنین بازده های صندوق در سه دوره قبل و بعد از کسر کارمزدهای مربوط ،ارائه شود .نکته مهم
دیگری که در امید نامه صندوق ها به آن اشاره می شود هزینه ها و کارمزدهایی است که سرمایه گذار ملزم به پرداخت آنها می
شود.
این هزینه ها نشان می دهد که چه میزانی از بازدهی صندوق صرف هزینه هایی مثل پرداخت کارمزدهای معامالتی ،پرداخت
هزینه های مدیریت صندوق ،هزینه تبلیغات و سایر هزینه های عملیاتی شده است (روحانی.)1391،

 -8الزامات گزارشگری مالی در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
به طور کلی هدف از تهیه صورتهای مالی ،ارایه اطالعات تلخیصی و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و
انعطاف پذیری مالی واحد تجاری برای طیفی از استفاده کنندگان صورتهای مالی است که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید می
باشد.
صورتهای مالی شفاف و صحیح نماینده عملکرد مدیران صندوقها است و گویای چشم انداز فراروی سرمایه گذاران و سایر
مشارکت کنندگان بازار سرمایه جهت اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری است .الزمه گزارشگری بیطرفانه و مربوط ،وجود استانداردها
یا رهنمودهایی است که صورتهای مالی بر مبنای آن تهیه میشوند .تاکنون در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ()2IFRS
اصول پذیرفته شده حسابداری ( )3GAAPو همچنین در استانداردهای حسابداری در ایران ،استاندارد ویژه ای برای گزارشگری
مالی صندوقهای سرمایهگذاری وجود نداشته است ،اما صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس رهنمود حسابداری و حسابرسی برای
شرکتهای سرمایهگذاری ( )AAG-Invصندوقها را ملزم می نماید که صورتهای مالی ذیل را در دوره های اعالم شده برای سرمایه
گذاران تهیه و افشا نمایند:
 -1صورت دارائیها و بدهی ها به همراه جدول سرمایهگذاریها
 -2صورت سود و زیان
 -3صورت تغییرات در خالص دارائیها
 -2صورت جریان وجوه نقد
 -1یادداشتهای همراه صورتهای مالی شامل خالصه اهم رویدادهای حسابداری و سیاستهای مالی (روحانی.)1391،

 -3نحوه سرمایهگذاری در صندوقها
برای خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوقها می توان به یکی از شعب معرفی شده در پیوست اساسنامه هر صندوق مراجعه
کرده ،فرم پذیره نویسی /درخواست صدور واحد سرمایهگذاری را تکمیل نمود .بدین ترتیب مالکیت واحدهای سرمایهگذاری
صندوق در دو زمان ممکن است صورت گیرد .اول دوره پذیره نویسی اولیه و قبل از شروع فعالیت صندوق که هر واحد سرمایهگذاری
به ارزش پایه  1000000ریال فروخته خواهد شد .دوم ،پس از موفقیت در جذب حداقل سرمایه در مرحله پذیره نویسی و آغاز
فعالیت صندوق سرمایهگذاری است .از آن پس صدور واحدهای سرمایهگذاری برای متقاضیان به قیمت صدور اعالم شده یک روز
پس از تکمیل فرم درخواست مربوطه نزد شعب معرفی شده توسط مدیر در اساسنامه صورت خواهد گرفت .حداقل سرمایهگذاری
1
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الزم در صندوقهای سرمایهگذاری حاضر ،خرید  10واحد سرمایهگذاری توسط هر سرمایه گذار و بیشترین مقدار مجاز برای سرمایه
گذار خرید  %1حداکثر واحدهای سرمایهگذاری یک صندوق است.
برای خروج از سرمایهگذاری و اصطالحأ ابطال واحد سرمایهگذاری نیز همانند مرحله صدور ،الزم است که سرمایه گذار با
مراجعه به یکی از شعب معرفی شده توسط مدیر در اساسنامه ،فرم مربوطه را از نماینده شعبه دریافت نموده و با تکمیل این فرم
تقاضای ابطال تمام یا مقداری از واحدهای سرمایهگذاری خود را ارائه نماید .مبنای محاسبه قیمت ابطال واحد سرمایهگذاری روز
بعد از تاریخ درخواست ابطال خواهد بود و پس از کسر هزینه های مربوط به ابطال حداکثر ظرف  2روز کاری از تاریخ درخواست
ابطال وجه مربوطه به حسابی که صندوق سرمایهگذاری معرفی نموده است واریز خواهد گردید(سایت بورس اوراق بهادار
تهران.)1391،

 -62اهداف سرمایهگذاری صندوق ها
صندوقها به طور کلی یکی از سه هدف یا سیاست زیر را برای خود درنظر می گیرند و برای دستیابی به هدف تعیین شده،
برنامه سرمایهگذاری مناسب آن را نیز طراحی میکنند:
 )1درآمد :صندوقهای این گروه با هدف ایجاد جریانات درآمدی جاری یا کوتاه مدت ،در اوراق بهاداری سرمایهگذاری میکنند
که درآمدهای مستمری را در طول سال به دنبال داشته باشند .در این استراتژی اغلب بر روی اوراق قرضه سرمایهگذاری می شود
و در صورت سرمایهگذاری در سهام ،آن گروه از شرکتها که از فرصتهای رشد کمتر (در نتیجه نیاز کمتری به سرمایهگذاری)
برخوردار باشند و قسمت عمده سود خود را توزیع کنند در اولویت قرار می گیرند .بدیهی است که هر چه ماهیت شرکت ،به
گونهای باشد که سود آوری باالتری در کوتاه مدت ایجاد کند ،خرید سهام چنین شرکتی ارجحیت خواهد داشت .مشتریان
واحدهای سرمایهگذاری این گروه از صندوق ها ،غالبا افرادی هستند که برای امرار معاش و تامین مخارج روزمره خود ،روی مبالغ
دریافتی از صندوق حساب باز کرده اند.
 )2رشد :صندوقهای رشدی به دنبال منافع آتی یا بلند مدت هستند و در سبد دارائیهای خود اوراق بهاداری را قرار می دهند
که انتظار می رود از رشد باالتر و سودآوری باالتری در آینده برخوردار باشند و در بین انواع اوراق بهادار ،اولویت باالتر را به سهام
می دهند .این گروه از صندوقها در انتخاب سهام شرکتهایی را در اولویت قرار می دهند که از درجه بلوغ کمتر و فرصتهای
سرمایهگذاری و رشد باالتری برخوردار باشند.
 )3درآمد و رشد :صندوقهایی که کسب درآمد جاری و امید به افزایش درآمد در آینده را به طور همزمان دنبال میکنند به
دنبال ایجاد تعادل بین عایدات کوتاه مدت و بلندمدت و جلب نظر گروههای بیشتر و متنوع تری از سرمایه گذاران هستند (رشیدی
زاده.)1391،

 -66نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری نیز مداوم سهام جدیدی را به سرمایه گذاران عرضه میکنند .بسیاری از شرکتهای
سرمایهگذاری نیز به سهامداران خود اجازه انتقال پول یا مبادله از یک صندوق به صندوق دیگری در همان گروه را می دهند.
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به پردازش فرایند فروش سهام سرمایه گذاران ،باز خرید و مبادالت به عنوان بخشی از فرایند
طبیعی امور بازرگانی روزمره خود پرداخته و باید اطمینان حاصل کنند که تمام مبادالت با قیمت مناسبی انجام شده اند .قیمت
سهمی که بازخرید می شود در قالب خالص ارزش دارایی ها ( )1NAVبیان می شود NAV .صندوق  ،حاصل مجموع ارزش
فعلی بازار تمام دارایی های صندوق منهای تعهدات آن (مثل هزینه صندوق) تقسیم بر کل تعداد سهام موجود است .این محاسبه
تضمین می کند که ارزش تمام سهام موجود در صندوق یکسان باشد .سرمایهگذار می تواند ارزش نسبی سهم خود در صندوق
سرمایهگذاری مشترک را با ضرب تعداد سهام موجود در  NAVصندوق بدست آورد.
 NAVصندوق در هر روز کاری مورد محاسبه قرار می گیرد ،قیمتی که در آن سهام صندوق خریداری می شود برابر است با
 NAVهر سهم به عالوه هزینه فروش نهایی منظور شده برای آن سهم( .قیمت عرضه سهام بدون هزینه های فروش معادل NAV
Asset Value
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سهم است) NAV .باید منعکس کننده ارزش فعلی اوراق بهادار صندوق باشد .ارزش این اوراق یا از طریق استعالم بهای اوراق
بهادار موجود در بازار صورت گرفته یا در صورت موجود نبودن چنین قیمتی ،با یک قیمت عادالنه توسط صندوق تعیین
میشود(.روحانی)1391،

 -62مزایای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
این صندوق ها با توجه به تعریف صورت گرفته در قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسالمی در آذر ماه سال هزار
و سیصد و هشتاد و چهار به عنوان جایگزین مناسبی برای سبدهای مشاع ایجاد گردیده اند .با ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری
مشترک سبدهای مشاع که پیش از این به وسیله تعدادی از کارگزارانی که مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار
دریافت کرده اند تشکیل شده بودند به کار خود خاتمه دادند .صندوق ها برای دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط
بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده اند.
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک برای سرمایه گذاران خود نیز مزایایی دارد که به چند مورد اشاره می کنیم:
 -6-62مدیریت حرفه ای  . 6استفاده از مدیران و تحلیل گران حرفه ای و آشنا با بازار سرمایه ،یکی از بارزترین مزایای
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک می باشد .با توجه به ساختار کارمزد و پاداشی که صندوقهای سرمایهگذاری برای مدیران
طراحی کرده اند و ارتباط مستقیم رشد ارزش دارایی های صندوق و بهرمندی مدیران ،انگیزه الزم برای باال بردن ارزش دارایی
های صندوق توسط مدیران حرفه ای صندوق ها وجود دارد.
 -2-62تنوع بخشی 2و کاهش ریسک .صندوقهای سرمایهگذاری با تجمیع سرمایه های خرد و ایجاد سبد متنوعی از
سهام ،ریسک سبد را تا حد ممکن پایین می آورند ،همچنین نگهداری اوراق بهادار نزد موسسه امین ،یکی دیگر از عواملی است
که منجر به کاهش ریسک می گردد ،این ویژگی صندوق ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز جذاب می باشد و باعث جذب
سرمایه های آنان می گردد .
 -9-62نقد شوندگی باال  .9باتوجه به مقررات صندوقهای سرمایهگذاری ،سرمایه گذاران و خریداران واحدهای
سرمایهگذاری صندوق ها ،در هر زمانی که بخواهند ،می توانند هر مقدار از واحد های خود را به صندوق بفروشند و ارزش دارایی
های خود را (با توجه به ارزش روز دارایی های صندوق) پس از کسر هزینه های مربوطه دریافت کنند .وجود ضامن نقد شوندگی
در سازوکار صندوق موجب تضمین نقدشوندگی صندوق ها و وجود نقدینگی برای واحد های خریداری شده می گردد.
 -4-62صرفه جویی در مقیاس .انباشت حجم باالی سرمایه قدرت چانه زنی صندوقهای مشترک را در خریدهای عمده
سهام و اوراق قرضه افزایش داده و اغلب در خرید هایی که در اندازه های بزرگ صورت می گیرد امکان دریافت تخفیفات یا
تسهیالتی را از مؤسسات عرضه کننده این اوراق دارا می باشند .از طرفی در بسیاری از کشور ها نرخ های کارمزد کارگزاران متغیر
بوده که استفاده از نرخ های کارمزد پایین تنها در خریدهای بزرگ امکان پذیر بوده و برای سرمایه گذاران انفرادی امکان پذیر
نمی باشد .از دیگر مصادیق کاهش هزینه های هر واحد در مقایسه با سبدهای اوراق بهاداری که بصورت انفرادی مدیریت میشوند،
کاهش هزینه های تحقیقات و مطالعات بازار می باشد بطوریکه هرچه تعداد واحدهای نزد سرمایه گذاران بیشتر باشد سهم کمتری
از هزینه های تحقیق برای شناسایی فرصت های سود آور بر روی هر کدام از واحدهای سرمایه گذاری سرشکن می شود .جمیع
موارد مذکور باعث صرفه جویی هایی در اداره دارایی های صندوق گردیده که از آن به عنوان صرفه جویی های ناشی از مقیاس
یاد می شود (بیور و همکاران .)2002
 -5-62سهولت و آسانی .سرمایهگذاری در صندوق ها حتی با مبالغ کم نیز امکان پذیر می باشد و خرید و فروش واحدهای
سرمایهگذاری صندوق ها به آسانی امکان پذیر است و نیز سرمایهگذاری در صندوق ها به تحلیل پیچیده که در خرید و فروش
اوراق بهادار وجود دارد ،نیاز ندارد.
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 -69معایب صندوقهای سرمایهگذاری
در صورتی که دارائی های صندوق ها به صورت صحیح اداره نشود با تمام مزایایی که برای صندوق ها ذکر کردیم سرمایهگذاری
در آنها معایبی نیز در بر خواهد داشت .در اینجا به چند مورد از این معایب اشاره می کنیم.
 -6-69مدیریت حرفه ای .همانطور که در مزایای صندوق ها گفتیم ،مدیریت حرفه ای صندوق ها جز ویژگی های جذاب
صندوق ها می باشد؛ اما همواره مدیران در راستای اهداف سرمایه گذاران اقدام نمیکنند ،گاهی منافع آن ها با سرمایه گذاران
هم راستا نمی باشد و همچنین همواره این ریسک وجود دارد که مدیران نیز تصمیمات نادرستی بگیرند و به زیان سرمایه گذاران
تمام گردد.
 -2-69رقیق شدن سرمایه .تنوع در ضمن اینکه یکی از محاسن صندوق ها برای کاهش ریسک سرمایهگذاری می باشد؛
اما گاهی بازده خوب بعضی سهام در کنار بازده پایین اوراق دیگر گم می گردد ،اگر در یک سهم سود باالئی به دست آید ،به دلیل
اینکه ،آن سهم جزء کوچکی از سبد می باشد ،تاثیر کمی بر بازده دارد ،البته صندوقهای بزرگ نیز که با سرازیر شدن وجوه
فراوان سرمایه گذاران به سمت خود روبرو هستند ،نمی توانند سرمایهگذاری هایی با بازده قبل داشته باشند و به دلیل
سرمایهگذاری هایی با بازده کمتر نسبت به قبل بازده آنها کاهش می یابد.
 -9-69عدم امکان بازخرید واحدها سرمایهگذاری در ساعات اداری .بازخرید و ابطال واحدهای سرمایهگذاری پس از
بسته شدن بازار امکان پذیر می باشد ،این ممکن است برای بعضی از سرمایه گذاران ایجاد محدودیت کند.
 -4-69هزینه های مختلف :سرمایهگذاری در صندوق ها بدون هزینه نیست و مجموعهای از هزینه های معین مانند :هزینه
های صدور و ابطال ،کارمزد ارکان و هزینه های عملیاتی را شامل می گردد( .سازمان بورس و اوراق بهادار.)1389 ،

 -64انواع هزینه ها در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
بطور کلی هزینه های هر صندوق سرمایهگذاری مشترک به سه گروه هزینه ارکان ،هزینه های دوره ای و هزینه های صدور
و ابطال تقسیم میشوند:
 -6-64هزینه های ارکان .مهم ترین هزینه مربوط به صندوق های سرمایهگذاری کارمزدی است که ارکان اجرایی و نظارتی
صندوق (مدیر ،متولی و ضامن) به علت خدمات ارائه شده و ریسک متحمل شده بابت ضمانت نقد شوندگی دریافت میکنند.
روش محاسبه کارمزد ارکان مذکور مبتنی بر دارایی 1است .یعنی کارمزد هر کدام به صورت درصدی از خالص ارزش روز
دارایی های صندوق که در امید نامه مشخص شده است محاسبه شده و به صورت روز شمار از دارایی های صندوق کسر و هر سه
ماه یکبار در صورت تایید حساب ها حداکثر تا  90درصد قابل پرداخت می باشد .به عنوان مثال در ایران ،ارکان صندوقهای فعال
در بازار سرمایه در حال حاضر،کارمزد مدیر برابر با  2درصد از مجموع ارزش روز سهام و حق تقدم تحت مالکیت صندوق به انضمام
 3درصد از ارزش روز اوراق بهادار با درآمد ثابت،کارمزد متولی  1درصد از مجموع ارزش روز دارایی های صندوق و کارمزد ضامن
 221درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم تحت مالکیت صندوق را تشکیل می دهد که پس از تصویب مجمع موسس این صندوق
ها در امید نامه آنها درج و وزن اصلی هزینه های تحمیلی به صندوق را به خود اختصاص می دهد .البته صندوق ها می توانند به
صالح دید موسسین و با توافق ارکان صندوق سقف کارمزدهای پرداختی را کاهش دهند تا مزیت رقابتی مناسبی برای جذب
سرمایه گذاران فراهم کنند.
 -2-64هزینه های دوره ای  .2هزینه های دوره ای شامل هزینه حسابرسی ،هزینه تاسیس و تسویه ،هزینه مجامع و
عضویت در کانونها و سایر هزینه ها می باشد .هزینه حسابرسی مربوط به دستمزد خدماتی است که بابت یکسال مالی به حسابرس
صندوق پرداخت می شود .میزان این دستمزد ها توسط متولی به مجمع پیشنهاد می شود و مبلغ تصویب شده در امیدنامه
صندوق ذکر خواهد شد هزینه تاسیس و تسویه هزینه هایی هستند که قبل از دریافت مجوز فعالیت و شروع فعالیت صندوق
پرداخت شده و یا هزینه هایی که برای انجام امور مربوط به تسویه و پایان فعالیت صندوق در امیدنامه پیش بینی می شود.

Asset Based Fee
Level loads

1
2
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این هزینه ها در طول دوره فعالیت صندوق به صورت روزانه مستهلک می شود .هزینه مجامع و عضویت در کانونها نیز که
سقف آن در امیدنامه صندوق ها پیش بینی می شود و در صورت محقق شدن و پس از پرداخت برای ادامه دوره مربوطه به صورت
روز شمار مستهلک شده و از خالص ارزش دارایی های صندوق کسر می شود .سایر هزینه ها نیز همچون هزینه های دعاوی
حقوقی در صورت پیش بینی در اساس نامه و امید نامه صندوق ها در محاسبات خالص ارزش روز دارایی های صندوق منظور می
شود .شایان ذکر است که سهم هزینه های مذکور در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در سهام دارای مجوز فعالیت در بازار
اوراق بهادار تهران تقریبا بالغ بر  6درصد خالص ارزش دارایی های این صندوق ها در سال خواهد بود.
 -9-64هزینه های صدور و ابطال .در حالیکه هزینه های کارمزد و دوره ای از محل دارایی های صندوق پرداخت و منجر
به کاهش خالص ارزش دارایی های صندوق متناسب با هزینه های روزانه میشوند .برخی هزینه های دیگر مربوط به زمان و تعداد
فرایند صدور و ابطال سرمایه گذار میشوند .بنابراین چنین هزینه هایی به طور مستقیم به سرمایه گذار تحمیل شده و سرمایه
گذار می تواند با برنامه ریزی صحیح خود آن را به حداقل برساند .این هزینه ها با هدف افزایش دوره سرمایهگذاری صندوق صورت
می گیرد چرا که الزمه نتیجه گیری از هر سرمایهگذاری ،صرف هزینه و برنامه ریزی مناسبی است که با گذشت زمان محقق می
شود و با ورود و خروج سریع سرمایه هزینه های مازادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر صندوق تحمیل می شود .بخشی از این
هزینه ها مربوط به جریمه تعجیل در خروج 1است.
این هزینه ها از سرمایهگذارانی که مدت سرمایهگذاری آنها کمتر از  90روز باشد بصورت پلکانی از  1درصد تا  1درصد نسبت
به قیمت ابطال دریافت خواهد شد .بنابراین سرمایهگذارانی که حداقل  90روز از زمان صدور واحدهای سرمایهگذاری آنها سپری
شده باشد و برای ابطال واحد سرمایهگذاری خود اقدام کنند ،این هزینه را پرداخت نخواهند کرد(چاوشی.)1382،

 -65مسایل و مشکالت موجود برای تشکیل و فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
 عدم تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون تجارت.
 متغیر یا باز بودن سرمایه صندوق و ثابت بودن سرمایه طبق قانون تجارت.
 بسته شدن نمادها و نبود امکان محاسبه دقیق خالص ارزش دارایی ها 2جهت تعیین قیمت واحدهای سرمایهگذاری
صندوق.
 ناآگاهی مردم با ماهیت و سازوکار فعالیت صندوق.
 احتمال بی اعتمادی مردم به صندوقها با توجه به زمینه ذهنی و سوابق برخی صندوق ها.
 نبود متخصصان مالی با آشنایی کافی بر روی نحوه اداره صندوق.
 مسایل مالیاتی ناشی از معامالت واحدهای سرمایهگذاری صندو قها در خارج از بورس.
 نوسانات و بی ثباتی بازار و تأثیر منفی آن بر بازده صندوقها.
بازار سرمایه کشور نیز که عمدتاً در سازمان بورس اوراق بهادار خالصه می شود و سایر نهادهای مالی مشارکت فعال و کارآمدی
در آن ندارند ،دارای عملکرد محدود و ضعیفی در مقابل نیازهای گسترده مالی اقتصاد است .عدم تنوع ابزارهای موجود در بازارهای
اوراق بهادار (اولیه و ثانویه) از اصلی ترین کاستی های این بازار است (منتظری .)1382،

 -61خالصه ای از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری از سال  6932تا تیرماه سال 6931
خالصه ای از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به شرح جداول زیر می باشد:

Exit Fee
NAV
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1
2
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جدول - 6مقایسه عملکرد صندوق ها در سالهای 6932و (6939سازمان بورس و اوراق بهادار)6931،

میلیاردریال

میلیاردریال

میلیاردریال
حقیقی

سرمایه گذاری

نوع صندوق های

تعداد

میلیارد ریال

تعداد سرمایه گذار
ارزش

حقوقی

خرید

فروش

ارزش سهام

پایان سال 92

پایان سال 93

پایان سال 92

پایان سال 93

پایان سال 92

پایان سال 93

پایان سال 92

پایان سال 93

پایان سال 92

پایان سال 93

پایان سال 92

پایان سال 93

پایان سال 92

پایان سال 93

درآمدثابت

اوراق بهادار با

30

32

28612

12186

22338

126882

122

212

2931

1633

2269

2312

2236

1081

مختلط

10

12

269

122

1109

2223

91

103

922

861

821

896

292

201

بزرگ)

سهام (اندازۀ

9

(اندازۀ کوچک)

سهام

22

6611

3911

13911

6626

301

268

11620

6196

12210

2132

6268

62

10

1968

6122

2218

3322

22

16

3692

21392

3329

11368

1168

1129

3902

شاخصی

1

1

96

22

39

31

2

2

33

9

28

6

91

62

قابل معامله

1

2

1982

1221

11662

8662

139

129

1291

1163

681

1281

1068

822

کل

119

136

39288

20131

108812

162292

1112

1312

30091

31613

22166

22620

11122

11681
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جدول  -2مقایسه عملکرد صندوقها در سالهای  6934و (6935سازمان بورس و اوراق بهادار( )6931،میلیارد ریال)

سرمایه گذاری

نوع صندوق های
با درآمدثابت

48

59

604.979

1.282.467

792.667

1.840.5.66

1.763

3.536

10.164

32.875

2.278

14.623

9.868

اوراق بهادار

پایان سال 92

پایان سال 91

پایان سال 92

پایان سال 91

پایان سال 92

پایان سال 91

پایان سال 92

پایان سال 91

پایان سال 92

پایان سال 91

پایان سال 92

پایان سال 91

پایان سال 92

پایان سال 91

28.494

مختلط

15

17

1.245

9.193

7.711

13.43

141

152

1.486

2.101

1.270

1.334

817

1.420

سهام

94

98

20.163

17.399

14.466

11.091

496

536

17.339

16.230

13.054

16.146

18.068

14.905

کل

157

174

626.386

1.309.061

814.824

1.865.086

2.400

4.224

28.989

51.206

16.602

32.103

28.754

44.820

1396

پایان تیر ماه

ماه 1396

پایان خرداد

1396

پایان تیر ماه

ماه 1396

پایان خرداد

حقیقی

حقوقی

جمع

حقیقی

حقوقی

ثابت

با درآمد

اوراق بهادار

62

62

122212812

122982213

220102912

32129

220122120

129912129

32696

129912221

مختلط

19

18

22891

22286

122262

166

122628

122113

119

12212

سهام

92

96

2802

122388

102292

221

102922

102831

263

112292

کل

121

126

122822112

123232382

220332826

22190

220322210

220122963

22318

220192281

30

تعداد سرمایه گذار

جمع

سرمایهگذاری

تیر ماه 6931

خرداد ماه 6931
نوع صندوق

تعداد سرمایهگذار

تعداد سرمایهگذار

تعداد

خرید
ارزش

حقوقی
حقیقی

فروش
تعداد

ارزش (میلیارد ریال)

ارزش سهام

جدول  – 9عملکرد صندوقها تا پایان خرداد و تیرماه سال (6931سازمان بورس و اوراق بهادار)6931،

سال دوم ،شماره هشت ،اسفند 6931

همانطور که مشاهده می شود  ،تعداد 119صندوق سرمایه گذاری در پایان سال  1392به  121صندوق سرمایه گذاری در
پایان تیرماه  1396رسیده است( .جداول 1و  ) 3و به همین نسبت تعداد سرمایه گذاران و مجموع ارزشهای سرمایه گذاری شده
به طور چشمگیری افزایش داشته است .که این خود نشانی از گسترش اقبال عمومی به سرمایه گذاری در صندوقهای
سرمایهگذاری ،رشد روز افزون آنها و درجه اهمیت آنها می باشد.

نتیجه گیری
صندوق های سرمایه گذاری مشترک از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار شمرده شده اند که در کشورمان از
نهادهای مالی نوپا شناخته می شوند .عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک و رشد سریع آنها از ابتدای ورود به بازار سرمایه
خود گواهی بر اهمیت آنهاست ،حضور این نهاد با عملکرد صحیح باعث ثبات و رونق بازار سرمایه خواهد شد .این صندوق ها نقش
مهمی را در افزایش حجم و ارزش معامالت در بورس اوراق بهادار و افزایش عمق این بازار و در نتیجه رونق تولید ملی و توسعه
اقتصادی پایدار به همراه خواهند داشت و همچنین باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می شوند.
به این ترتیب صندوقهای سرمایه گذاری با ایفای نقش واسطه گری خود در جذب سرمایه ها  ،امکان سرمایه گذاری تمامی
گروهها و سطوح درآمدی مختلف را فراهم می آورند و با امکان تجمیع این سرمایه ها و سرمایه گذاری در بورس و دیگر بازارها و
عرصه های اقتصادی  ،ایجاد سود و مزیت اقتصادی کرده و زمینه اقبال و روی آوردن به سرمایه گذاری بیشتر و رشد و شکوفایی
اقتصادی کشور به این ترتیب میسر می گردد .با توجه به آمارها و یافته های تحقیق و ارقام مربوط به رشد روز افزون این صندوقها
که خود بیانگر افزایش فرهنگ سرمایه گذاری در این صندوقها می باشد ،نیاز به توجه بیشتری جهت معرفی این صندوقها و

ارتقاء عملکرد آنها احساس می شود.
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نقش و شیوههای تاثیر گروههای ذینفوذ و فشار در نظام آموزشی
دکتر زهرا لبادی ،ابوالفضل صفیعی پور
استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران،
)(zahra_lebady@yahoo.com

دانشجوی مقطع دکترای تخصصی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج،
ایران ()aboulfazl.safieepoor@yahoo.com

چکیده
از نظر بسیاری از متخصصان و صاحبنظران نظام آموزش ،مهمترین عامل نا کارآمدی سیاستگذاری نظام آموزش
ایران در حال حاضر ،منطبق نبودن سیاستها و تصمیمهای این حوزه با پشتوانههای علمی ،نظری و پژوهشی است.
سیاستپژوهی بهعنوان فرایندی پژوهشی ،معطوف به ارائه گزینههای سیاستی و ناظر به عمل ،به سیاستگذاران،
تعریف میشود و میتواند در سیاستگذاری منطقی و عقالیی در حوزه آموزش بسیار مؤثر باشد .همچنین در بدنه
نظام سیاستگذاری گاهاً شاهد رخنه و رسوخ یکسری افکار و ایدههایی هستیم که از محیط بیرون بر سیاستگذاران
تحمیل شده و همانند یک اهرم فشار ،به آن مینگرند و افراد ذینفوذ میتوانند اهداف خود را پیش ببرند .گاهاً
مشاهده شده است که این اهداف کامالً در عناد و تضاد با اهداف ماهوی نظام سیاستگذاری آموزشی است ،لیکن
به سبب درهمتنیدگیهایی که بین افراد نفوذی صورت گرفته است ،این چالش به وجود آمده است .به دلیل اهمیت
باالی این موضوع ،در این پژوهش اهتمام بر آن است تا انواع راههای نفوذ و همچنین تاثیر گروههای ذینفوذ در
حیطه سیاستگذاری آموزشی که همچون یک اهرم فشار هستند ،بازشناخته شوند و با راهکاری مناسب ،به سمت
سیاستگذاری عمومی منطبق بر منطق سوق داده شوند.
کلید واژگان :سیاستگذاری آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی،گروه ذینفوذ و فشار در سیاستگذاری

مقدمه
خطمشیگذاری عمومی از سوی نهادهای دولتی و رسمی در راستای تحقق اهداف جامعه و منافع عمومی صورت میگیرد.
سیاستهای عمومی نتیجه اقتدار رسمی در یک نظام سیاسی هستند .مطالعات خطمشی گذاری عمومی درصدد پاسخ به این
پرسشهاست که چه عواملی ،چرا و چگونه سیاستهای عمومی را شکل میدهند ،این سیاستها چگونه اجرا میشوند و چه نتایج
و تاثیراتی را به دنبال دارند؟ دانشمندان و پژوهشگران خط مشی گذاری عمومی برای پاسخ به این پرسشها ،رویکردهای مختلفی
را انتخاب میکنند و متناسب با آن رویکرد و به اقتضای موضوع مورد مطالعه بر عوامل مشخصی متمرکز میشوند .بعضی بر عوامل
نهادی و قانونی تاکید میکنند و به بررسی نقش نهادها در گزینش سیاستها و شیوه اجرای سیاستها میپردازند ،بعضی دیگر
شرایط اقتصادی و اجتماعی را تعیین کننده میدانند و تاثیر این شرایط را بر سیاستها بررسی میکنند .برخی از پژوهشگران نیز
اندیشه و تفکر خطمشی گذاران را مورد توجه قرار داده و نگرشها ،ارزشها ،انگیزهها و الگوهای رفتار خطمشی گذاران را به عنوان
متغیر مستقل در نظر گرفته و تاثیر آن را بر سیاستهای عمومی مورد بررسی قرار میدهند .درهمین راستا نیز میتوان گفت که
به دلیل ماهیت بسیار مهم سیاستها و نوع خطمشی های مورد استفاده برای پیشبرد مقاصد و اهداف در پهنه آموزشی عالی
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کشور ،در حال حاضر مطالعات سیاستگذاری 1به جنبه ای پر اهمیت از صنعت نشر دانشگاهی تبدیل شده است(فریدون:1381 ،
)19
دلیل این ادعا را میتوان شمار فزاینده عناوین نوشتههای مرتبط با سیاستگذاری دانست .بدینسان سیاستگذاری بخش
مهمی از دروس و برنامههای تحصیلی در بسیاری از رشتهها را به خود اختصاص داده است .که یکی از دالیل ظهور سیاستگذاری
عمومی را با چنین هیبتی میتوان توانایی و ناتوانی همگان دانست .زیرا رشتههای مختلف از طریق حد و مرزهای قدیمی خود،
سیاستگذاری عمومی را درک میکنند .بهطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسئله میپردازد که مسائل چگونه تعریف و
ساخته میشوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای میگیرند .همچنین سیاستگذاری را میتوان مطالعه چگونگی،
چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینههایی خاص نیز دانست یا به گفته «دای ،»2آن را «کار دولت ،چرایی
انجام آن و تأثیر انجام آن» تعریف کرد(تسلیمی.)29 :1328 ،

تعاریف
یکی از نکاتی که باید در بحث سیاستگذاری عمومی به آن توجه کرد ،بحث تعریف مفاهیم دخیل در حوزه سیاستگذاری
است.
سیاستگذاری« :درور »3معنای سیاستگذاری را «نوعی آگاهی هوشمندانه» در زمینه انتخاب میان دو راه جایگزین میداند.
برای اداره جوامع یا مجموعهای از فعالیتها ،طرحها یا مجموعهای از مقاصد سیاسی است که در مقابل «امور اداری» قرار میگیرد
(پارسونز.)10 :1381 ،
خط مشی عمومی :خط مشی ،در معنی خاص عبارت است از تصمیمات و سیاستهایی که به وسیله مراجع مختلف بخش
عمومی از قبیل  :مجلس ،دولت و قوه قضائیه اتخاذ میگردد .به بیانی دقیقتر خط مشی عمومی ،اصول کلی است در مورد
هدفهای نظام و مسئوولیت هایی که هربخش باید عهدهدار گردد (الوانی.)26 :1393 ،
برنامهریزی استراتژیک :واژه استراتژی از معادل یونانی آن «استراتگوس» گرفته شده و در اصل به معنای رهبری میباشد.
یکی از عمده مفاهیم آن ،روش شناسی و منفک نبودن از زمان است .توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح« :زمان
تاکتیک ،»2که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک بنگاه ،شرکت یا سازمان
است« .زمان استراتژیک ،»1که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم میشود(مشایخ)31 :1389 ،

ماهیت سیاستگذاری
از آنجا که فرآیند سیاستگذاری ،یک عنصر مهم در برنامهریزی آموزشی است ،تبیین مفاهیم «سیاست» و «سیاستگذاری»
قبل از آنکه به مطالب دیگر بپردازیم ،ضرورت دارد .وجود تعاریف متعدد و گوناگون از واژه سیاست امری قابل درک است .اما در
این جا مراد ما از سیاست یک تعریف عم لی و کارکردی است :سیاست ،تصمیم گروهی یا انفرادی آشکار یا غیرآشکاری است که
مجموعه ای از رهنمودها برای هدایت تصمیمات آینده ،شروع یا کند نمودن یک اقدام ،یا راهنمایی اجرایی در مورد تصمیمات
قبلی را فراهم میآورد .سیاستگذاری ،گام اول یک چرخه برنامهریزی است و برنامهریزان قبل از آنکه اجرا و ارزیابی یک فرآیند
را به طور اثربخش طراحی کنند ،باید یک ارزیابی پویا از چگونگی تنظیم سیاستها ،به عمل آورند(تسلیمی)63 :1328 ،
سیاستگذاری و تعیین سیاست دولتی به دلیل ماهیت پیچیده مسائل عمومی ،نیازمند ابزارها و روشهای علمی است.
سیاست (خط مشی) عمومی به مجموعهای از اقدامات نسبتاً پایدار ،ثابت و هدفمند دولت برای حل مشکالت یا دغدغههای عمومی
اطالق میشود(اندرسون« .)2 ،2011 ،دای» ،6از صاحبنظران عرصه مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی ،سیاست عمومی را
1
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هر عملی که دولتها تصمیم بر انجام دادن یا انجام ندادن آن میگیرند ،تعریف میکند(دای« .) 21 ، 2016 ،پیترز ،»1در تعریفی
ساده ،سیاستهای عمومی را مجموعه اقدامات دولت درنظر میگیرد ،خواه مستقیم و یا به نمایندگی که بر زندگی عموم شهروندان
جامعه ،تأثیرگذار است (پیترز ،به نقل از بریکلند .)8 :2011 ،2سیاستهای عمومی ،نوعی مداخله در حیطه منابع و اختیارات و
حقوق ذ ینفعان اجتماعی است و منافع شهروندان و گروههای اجتماعی و حتی نسلهای آتی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین،
انتظار معقول این است که نه تنها دالیل هنجاری رضایتبخش و مشروعیت اجتماعی الزم برای این کار خطیر را داشته باشند،
بلکه باید اهداف سیاسی را بر مبنای مدلی علی توجیه کنند .به بیان دیگر ،سیاستگذاری باید مبتن یبر تفکری علی و با پشتوانه
پژوهشهای معتبر علمی و اجتماعی باشد (فراستخواه.)2 ، 1392 ،
لذا از منظری دیگر ،سیاستگذاری پیش از آنکه قبل ا ز گزینشی آگاهانه و بر اصول منطقی استوار باشد یک اقدام و عمل
سیاسی به شمار میآید .فرایند سیاسی ،فرایند اصلی در خط مشیگذاری عمومی است .این فرایند مجموعهای از قدرت و نفوذ در
جامعه است که در آن بازیگران زیادی میکوشند تا به اهداف معینی دست یابند و در این راستا سیاست به عنوان هنر تحت نفوذ
درآوردن عملکردها با مسأله قدرت در ارتباط میباشد .خط مشی عمومی زاییده ائتالفها ،بده بستانها و متقاعد ساختنهای بی
شماری است .خط مشی خوب خط مشی است که بازیگران صحنه سیاست و صاحبان قدرت روی آن به توافق رسیده باشند
(شالک .)11 :2011 ،3لذا در حیطه نظام آموزش و ارتباط آن با سیاستگذاری میتوان به این موضوع پرداخت که اصوالً مجموعه
کلی چارچوب نظام آموزشی کشور برای دستیابی به اهداف و مأموریتهای مطرح شده ،میبایست سیاستها و خطمشیهای
مناسبی را در زمینههای آموزش ،پژوهش ،فرهنگ و ...در عرصه سازمانهای آموزشی طراحی کند .در پیش گرفتن چنین
سیاستهایی مستلزم این است که نظام آموزش ،دارای شیوهها و الگوهایی مناسب برای سیاستگذاری در سطوح عالی
تصمیمگیری باشد ،به گونه ای که هم استانداردهای علمی و عقالنیت و هم شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه
را مورد توجه قرار دهد و یکی از الزامات آن چیدمان صحیح افراد و گروههای درگیر سیاستگذاری است ( پیکانی .)2 :1392 ،به
همین نسبت باید اشارهداشت به اینکه اساساً سیاستگذاری و اجرا آن باید چارچوب و قاموس مشخصی جهت شروع و پیادهسازی
آن ،داشته باشد .زیرا بدیهی است که وجود برنامه و نظم در گامهای اجرای سیاستگذاری نشانه پویندگی و استوار بودن آن است.
لذا عمده مولفههای موجود در حیطه سیاستگذاری نسبت به اولویت وجودی آن ،به صورت ذیل خواهد بود:
شناخت ارزشها واولویت بندی آنها براساس اهمیت
شناخت واقعیات و امکانات محدود جامعه
شناخت مسایل و تنگناهای عمومی
مطالعه امکانات بالفعل و بالقوه جامعه
ارزیابی نظام خط مشیگذاری موجود
تعیین واحدهائی که میتوانند وظیفه خط مشی گذاری راعهده دارباشد
تعیین رویه کلی خط مشی گذاری(دانشفرد.)19 :1388 ،

1

Peters
Brikland
3 Schalk
2

31

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

شکل  -6دالیل نیاز به سیاستگذاری(برگرفته از کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی الوانی ،شریفنبا)6939 ،

فرایند شکلگیری خط مشی عمومی
وجود خط مشی عمومی ،سازمانها را در انجام اقدامات و برنامههایشان مدد میدهد و هادی آنان در عملیاتشان میباشد .ارزیابی
و کنترل برنامهها و فعالیتهای بخش عمومی ،جزء شاخصههای خط مشی عمومی است و به عنوان شاخص و معیاری برای
سنجش و ارزیابی و کنترل عمل مینماید(شریفزاده .)68 :1391 ،از اینرو ،عمده ویژگیهای خط مشی عمومی را میتوان در
شئون زیر متجلی نمود:
 پایداری
 آینده نگری واقع بینانه
 هدف داربودن
 عام بودن(شریف زاده)22 :1391 ،
بر همین اساس در شکلگیری خطمشی عمومی ،عواملی از قبیل میزان قدرت و نفوذ سیاسی ،ارتباط بین گروههای قدرت و
چگونگی شیوههای مذاکره و سازش و مولفههای توافق و ارعاب تأثیر میگذارند و خطمشیهای عمومی به صورت نمودی از قدرت
و نفوذ سیاستگذاران در میآید .لذا میتوان آنها را تبلوری از قدرت دانست .لذا مسأله قدرت و نفوذ برای روشن شدن فرایند
سیاسی خطمشیگذاری عمومی ضروری به نظر میرسد که در اینجا به صورت اجمالی بر این روند و همچنین ملزومات و عوامل
دخیل در حوزه تصمیمگیری و خط مشیگذاری اشاره خواهد شد (الوانی.)21 :1380 ،

فرایند عقالئی سیاستگذاری عمومی
استفاده درست از منابع و امکانات برای تحصیل بهترین نتیجه جهت تحقق آرمانها .خط مشی گذران با بهرهگیری از فرآیند
عقالئی خط مشی گذاری ،با ترازوی منطق گزینههای مختلف را میسنجد و بهترین را انتخاب میکنند.

فرایند ماورای عقالیی مبتنی بر قدرت فردی
تصمیمگیریهایی که با تکیه بر قدرت فردی ناشی از صفات ذاتی و استعدادهای خارقالعاده شخصی انجام میپذیرد ،تصمیم
گیری به شیوه ماورای عقالیی نامیدهاند ،با مدلهای فرایند عقالیی کامالً متفاوت است .این الگو به عنوان یک شیوه تصمیمگیری
36

سال دوم ،شماره هشت ،اسفند 6931

و خط مشیگذاری مطرح است و نمونههای بسیاری از آن موجود است( .در میان رهبران ،زمامداران ،مدیران و…) .تصمیمگیری
بر مبنای شهود ،نبوغ فردی و دریافتهای ذهنی تصمیمگیرنده صورت میگیرد .از این متد تصمیمگیری گاهاً در گروههای فشار
جهت مدیریت و سازماندهی افکار برای تصمیمگیری استفاده میشود (هاولت ،1رامش ،2به نقل از منوریان.)29 :1380 ،

ارکان خط مشی و سیاستگذاری عمومی
سه رکن مهم خط مشی گذاری عمومی
مرجعیت :معموال کنش و واکنش های دولتی درمسیرمرجعیت صورت می گیردتصاویری ازواقعیت هستندکه سیاستها باارجاع به آنها معنا می یابند .خط مشی گذاران برای دفاع ازچرایی شکل گیری خط مشی به مرجعبت آن خط مشی اشاره میکنند.
مرجعیت کلی حاکی ازارزشهای اساسی جامعه که هرجامعه بدان وسیله خودرابرای دیگران تعریف و ترسیم می کند.
واسطه گری و واسطه ها :واسطه هارابط بین مردم و مرجعیت هستندکه مسایل و مشکالت حال و آینده مردم را تشخیص،درک و به مرجعیت بیات می کنند،حتی راه حل های خودرا برای حل مسئله پیشنهاد می کنند .نمایندگان مجلس نمونهای از
واسطه هاست.
چرخه خط مشی گذاری :بیشترین خط مشی گذاری عمومی در چرخه خط مشی گذاری است ،از تشخیص دریافت مسئله،طراحی ،اجرا و ارزیابی و اصالح و تغییر و خاتمه خط مشی در چرخه خط مشی میگنجد (گیوران ،ربیعی.)29 :1380 ،

توسعه رویکرد سیاستگذاری
«السول ،»3عقیده دارد که افکار عمومی ،بخشی کلیدی از مطالعات سیاستگذاری محسوب میشود .در یک نظام دمکراتیک،
سیاستگ ذاری عمومی در واقع یکی از کارکردهای افکار عمومی است .افکار عمومی مفهومی است که با توسعه نهادهای سیاسی
و اشکال مختلف گسترش آن تحول یافت .در قرن بیستم ،ویژگی اصلی تغییر شکل مفهومی افکار عمومی نوعی تمایل به اندازهگیری
آن و حساب باز کردن بر تغییرات و تأثرات آن بود.همچنین «پارسونز» در کتاب سیاستگذاری عمومی عقیده دارد که توسعه
تحلیل سیاستها باید در بافت عقالنیت سیاسی و حکومت به مثابه یک فعالیت سیاستگذاری جای داده شود .این مفهوم روشنگر
که جهان سرشار از معماها و مسائلی است که از خالل کاربست خرد و دانایی انسان حل میشود ،پیشینه رشد رویکرد
سیاستگذاری را شکل میدهد .بنابراین میتوانیم توسعه علوم سیاستگذاری را در شکل یک حکومت دانایی محور به تصویر
کشید؛ حکومتی که در آن به کسب حقایق و دانایی در خصوص مسائل پرداخته میشود تا آن که راه حلهای بهتر شکل
گیرند(خانیکی ،به نقل از السول .)62 :1392 ،همچنین یکی از مشخصات بارزی که سیاستگذاری عمومی دارد این است که در
هر زمان معین ،سیاستگذاری عمومی برآیند توازن یا تفاهم بین منافع رقیب است و این یعنی «سیاستگذاری عمومی در جهت
خواست گروههای متنفذ و دور از خواسته گرووهایی که نفوذ خود را از دست دادهاند میباشد»(دای.) 22 :2016 ،

جایگاه برنامهریزی استراتژیک
یکی از مفاهیم پرکاربردی که همجهت و مترادف با سیاستگذاری میباشد ،برنامهریزی استراتژیک میباشد .اصوالً برنامهریزی
استراتژیک یک فرایند پویاست که با دور نگری نسبت به واقعیت های موجود ،راهبردها و تاکتیک های موثری برای رسیدن به
فردای بهتر ارائه میدهد .از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان روشی برای بهبود نتایج حاصل از کارکرد یک نهاد یا سازمان در
رویارویی با رقابتها ،موانع و یا تهدیدها یاد میشود .خاصیت بسیار مهم برنامه های استراتژیکی این است که هرگز به پایان نمی
رسد و معموالً در مقاطع مختلف ،پیوسته ادامه دارد .برنامهریزی استراتژیک در جهت کمک به سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
و همچنین جوامع برای ارائه عکس العمل نسبت به موقعیت های جدید طراحی شده است .برنامهریزی استراتژیک تالشی سازمان
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یافته و منظم برای اتخاذ تصمیما ت بنیادی و انجام دادن اقدامات اساسی که سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سازمان با
دیگر نهادها را در چارچوبی قانونی شکل میدهند ،میباشد(کافمن.)11 :1322 ،1
برنامهریزی استراتژیک ،در بهترین شکل خود ،نیازمند جمع آوری اطالعات بسیار وسیع ،جست و جوی گزینه های مختلف،
و تاکید بر مدللهای آینده تصمیماتی که امروز اتخاذ میشوند ،خواهد بود .برنامه استراتژیک ،ارتباطات و مشارکت را سهولت
بخشیده ،عالئق و ارزشهای ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق میکند ،و تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را ترویج
و تشویق خواهد کرد .مشخصاً ،برنامهریزی استراتژیک را میتوان در زمینه ها ی زیادی مورد استفاده قرار داد .از جمله در نظام
آموزشی کشور که رویکرد استراتژیکی در این نظام خواهد توانست آیندهنگری را رقم زده و بهترین خروجی را حاصل نماید
(امیدوار .)21 :1382 ،الزمه برنامه ریزی استراتژیک برخورداری از تفکر استراتژیک است .منظور از تفکر استراتژیک ژرف نگری
بخردانه در حیطه سیاستگذاری در سه سطح فراسوی کالن (جهان) ،کالن (جامعه) ،و خرد (نهاد یا سازمان) است .با تفکر
استراتژیک حتی اگر عمل درسطح خرد (تدریس در کالس درس یا مدیریت نهاد آموزشی) انجام پذیرد تفکر و اندیشه (در سطح
فراسوی کالن) معطوف به هستی وندان و شهروندانی خواهد بود که در نهایت به جامعه تحویل داده میشود(مشایخ.)62 :1389 ،

نفوذ و فشار در حیطه سیاستگذاری در آموزش
سیاستگذاری در زمینه نظام آموزش در سالهای اخیر ،در مجموع از منطق موجه و پایداری پیروی نمیکند و فاقد ویژگیهای
بایستهای بوده که معموالً از یک نظام سیاسی انتظار میرود .ویژگیهایی مانند سنت نظری قابل دفاع ،سازگاری خالق با تحوالت
محیط بینالمللی ،ظرفیت پیشبینی رفتار کنشگران ،یکپارچگی ،قابلیت اجرایی ،کارآمدی ،اثربخشی ،عناصر اخالقی ،توانایی حل
رضایتبخش تعارضها و تأثیر مطلوب اجتماعی .آسیبهای ساختاری که صاحبنظران و پژوهشگران این عرصه ،بر آن صحه
میگذارند؛ درحالیکه ریشه بسیاری از این چالشها ،مستقیم یا غیرمستقیم برآمده از سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه نظام
آموزش ایران است (فراستخواه .)3 :1392 ،در کلیه نظامهای سیاسی ،قدرت سیاسی ،افکار عمومی را مهم میشمارد؛ یعنی با اثر
گذاردن بر روی مردم میتوان به طور غیر مستقیم بر روی قدرت اثر گذارد و تصمیمات دولت را در جهت خواستههای خود هدایت
کرد( .فراستخواه.)2 :1392 ،
گروههای ذینفوذ با استفاده از قدرت خود که الزمه تأثیر گذاری است ،به اشکال مختلف به نفوذ در ابعاد جامعه و خطمشیها
میپردازد .به عنوان مثال وقتی انجمن معلمان به دنبال ایجاد قانونی در مجلس برای افزایش حقوق معلمان است ،یک گروه دینفوذ
شناخته میشود .هدف گروههای ذینفوذ کسب مستقیم قدرت نیست ،این گروهها به دنبال آن نیستند که در اعمال قدرت شرکت
جویند ،بلکه هدف آنها این هست که زمامداران را زیر نفوذ آورند و بر آنها فشار وارد آورند تا در جهت منافع گروه ذینفوذ گام
بردارند(جاودانی .)20 :1392 ،همچنین برای اجرایی شده این نفوذها ،یکسری مولفههایی است که گروههای نفوذ جهت تاثیر
گذاری و اعمال فشار از آنها بهره میبرند که این مولفهها عبارتند :ارتباطات شخصی ،ائتالف و احزاب سیاسی ،حضور در مراکز
تصمیمگیری ،رسانههای جمعی و تظاهرات اعتراضی و اقدامات نامشروع .این گروهها نسبت به شرایط و موقعیت از هر یک از این
مولفهها به نوعی استفاده میکنند تا اهداف خود را پیادهسازی نمایند(فراستخواه.)11 :1392 ،

احزاب ،گروههای نفوذ و ذینفوذ
احزاب در پی دستیابی و فتح قدرت و سهیم شدن در قدرت دولتیاند و اهداف اقتصادی و مسلکی برای آنها در رتبههای کم
اهمیتتری است .احزاب سیاسی به صورت سازمانهایی رسمی از برنامهای مشخص تبعیت میکنند و مستقیم بر سیاستگذاریها
تاثیر میگذارند(جاسبی .)12 :1392 ،همچنین گروههای نفوذ ،تشکیالتی غیر سیاسیاند و به دنبال کسب قدرت در دولت نیز
نیستند؛ بلکه بیرون از دولت بر آن فشار میآورند تا به امتیازهای مادی و غیرمادی دست یابند .این گروهها دارای تشکیالت رسمی
و مرامنامه خاص نیستند و هر اندازه که نظامها از خصیصة کثرتگرایی برخوردار باشند ،به همان نسبت بر نقش این گونه گروهها
افزوده میگردد (بشیریه .)26 :1329 ،از طرفی گروههای ذینفوذ از افراد یا سازمانهایی تشیکل شده است که هدف مشترکی
دارند و از نفوذ و قدرت مسلطی در یک زمینه برخوردارند و تالش میکنند از راههای سیاسی ،اهداف خود را تحقق بخشند یا بر
Charlie Kaufman
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خطمشیگذاریها تأثیر گذار باشند .گروههای ذینفوذ به علت داشتنن نفوذ و قدرت میتوانند در به جریان انداختن ،توافق و
تصویب قوانین دخالت داشته باشند (الوانی .) 92 : 1393 ،به طور کلی ،گروه ذینفوذ به گروهی اطالق میشود که هدف اصلی آن
(صرفنظر از هدف مدون و قانونی آن) معطوف به اثرگذاری بر فرایند خطمشیگذاری باشد و در این راه ،منافع خود را مدنظر
داشته باشد (شریفزاده .)11 : 1391 ،بدیهی است که گروههای ذینفوذ برجسب ماهیت و نوع کارکرد شعباتی را شامل میشود
که به اهم آنها بیان خواهد شد.

ال ذینفوذ و گروههای نسبی
گروههای کام ً
گروهی کامالً ذینفوذ است که اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل کرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید .بر عکس گروهی نسبی
است که فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیتهایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد .گاهی گروه نفوذ شامل گروههای
اقتصادی (سازمانهای اقتصادی ،حرفهای ،شغلی و اتحادیهها) و گروههای فرهنگی (دانشگاهها ،سازمانهای علمی و روشنفکران)
میشوند که ممکن است اهدافشان سیاسی نباشد اما ،فعالیتهای سیاسی وسیلهای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد .همچنین
گروه نفوذ از حیث عالیق تشکیل دهنده ،به گروههایی که بر عالیق عینی یا مادی تکیه دارند مثل اتحادیهها و گروههایی که
مبتنی بر نگرشها یا ارزشهای ذهنی هستند ،مثل انجمنهای حمایتی تقسیم میشوند (علیزاده.)29 :1392 ،
جدول  -6طبقهبندی گروههای نفوذ
بر پایه اهداف

مثال

بهرهمندان

گروههای ذینفوذ حمایتی

اتحادیههای کارگری

افراد خاص

گروههای ذینفوذ ارتقایی

گروههای حافظ محیط

جمعی

بر چایهی نحوه عضویت

مثال

بهرهمندان

گروههای ذینفوذ بسته

اتحادیههای کارگری

افراد خاص

گروههای ذینفوذ باز

گروههای حافظ محیط

جمعی

بر پایهی موقعیت

مثال

بهرهمندان

گروههای ذینفوذ داخلی

گروهها و انجمنهای ملی

آحاد مردم کشور

گروههای ذینفوذ بینالمللی

گروهها و انجمنهای بینالمللی

افراد و گروههای خارجی

ممکن است بخشی از سازمانهای عمومی یا بروکراسیهای دولتی به عنوان گروه نفوذ عمل کنند .از همین رو میتوان از این
حیث گروههای نفوذ را به گروههای ذینفوذ رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم .گروههای رسمی مرکب از کارمندان و کارگزاران
رسمی سازمانهای عمومی هستند و گروههای ذینفوذ غیررسمی شامل افرادی که خارج از سازمانهای عمومی بوده و صاحب
مشاغل غیردولتی هستند (الوانی.)112 :1393 ،

الگوی ارتباط بین احزاب و گروههای ذینفوذ
رابطه نزدیک مثال :رابطه بین حزب کارگر و اتحادیههای تجاری در انگلستان (حزب کارگر بیشتر بودجه خود را از اتحادیهها
تأمین میکند)
در این الگو گروه های ذینفوذ هرگونه ارتباط و تعهد را با احزاب سیاسی انکار میکنند .حد وسط دو الگوی افراطی قبلی ،در
این الگو گروههای ذینفوذ سیاسیاند ولی حزبی نیستند (کامالً غیر حزبی نیستند بلکه دو حزبی میباشند) (علیزاده.)81 :1392 ،

نقش و جایگاه گروه فشار در زمینه تصمیم گیری و خط مشی
به مجموعهای از افراد اطالق می شود که با به کارگیری خشونت و از طریق غیر قانونی درصدد تغییر اوضاع سیاسی به نفع
قدرتمندان حامی خود میباشند .آنها به دنبال این هستند تا از نفوذ خود نه تنها به منظور حراست از منافع خویش بلکه تحمیل
خواسته های خود و در مواردی ،به قیمت تضییع حقوق دیگران استفاده کنند .معموالً بین منافع دولت و گروههای فشار باید
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تعارض وجود داشته باشد ،اما در بسیاری از مقاطع تاریخی گروههای فشار همسو با منافع دولت میباشند .رهبران و گردانندگان
گروه های فشار برای قالب بندی نیروهای جذب شده به سوی خود از فنون نظامی بهره میگیرند (الوانی.)22 : 1380 ،

نقش قدرت در فرایند سیاسی خط مشیگذاری
در بیان و توصیف قدرت ،تعریفی موجود نیست که مورد قبول همه اهل نظر باشد و صاحبنظران به گونههای متفاوتی آن را
توصیف و تعریف کردهاند :قدرت در یک رابطه اجتماعی ،موقعیتی است که فرد بتواند اراده و نظر خود را به دیگران بقبوالند حتی
اگر آن نظر مخالف نظر سایرین باشد(الوانی .)83 :1380 ،قدرت در پروسه سیاستگذاری در واقع توانایی است به منظور
تأثیرگذاردن بر جریان امکانات و منابع به سمت یک سلسله اهداف مورد نظر که بر خالف اهداف دیگر میباشد .بر اساس این
تعریف ،قدرت زمانی تحقق مییابد که اهداف با هم حداقل در بخشی متعارض باشند و فرد بتواند هدف خویش را عملی سازد و
سایر اهداف را به کنار نهند (تبریزنیا .)11: 1321 ،به عبارت دیگر ،قدرت ناشی از مقام و مرتبه سازمانی ،اداری و منزلت سیاسی
و تخصص و در نهایت وقوف به اطالعات سازمانی میباشد که ماحصل آن اجبار و ترغیب دیگران بر رفتار خاصی است که در تضاد
با منافع کلی شکل میگیرد که یکی از اقسام بروز قدرت در بدنه تصمیمگیری و سیاستگذاری ،گروههای ذینفوذ میباشد (الوانی،
.)90 : 1380

گروههای نفوذ و فشار در سیاستگذاری آموزشی
گروههای ذینفوذ به انواع مختلفی تقسیم میشوند .هر یک از دانشمندان علوم سیاسی و خط مشی گذاری عمومی ،گروههای
ذینفوذ را از جنبهای خاص مورد عنایت قرار دادهاند« .گابریل الموند ،»1گروههای ذینفوذ را به صورت زیر طبقهبندی میکند:
گروههای ذینفوذ فردی :وقتی فردی به علت نفوذ و قدرت زیاد بتواند نظرات خود را در خط مشیگذاری اعمال نماید ،در واقع
نقش گروه ذینفوذ را ایفا کرده است .گروههای ذینفوذ فردی را معموالً افراد ثروتمند و صاحب جایگاه در دستگاههای حکومتی
تشیکل میدهند.
گروههای نهادینه :احزاب سیاسی ،شرکتهای تجاری ،مجالس قانونگذاری ،ارتشها ،بوروکراسیها و نهادهای مذهبی،
نمونههایی از گروههایی نهادینه هستند .این گروهها رسمی بوده و دارای جایگاه و وظایف قانونی در سطح جامعه میباشند .زمانی
که گروههای نهادینه خارج از وظایف رسمی خود در روند امور سیاسی و خط مشیگذاری عمومی مؤثر واقع شوند ،در واقع ایفاگر
نقش گروههای ذینفوذ هستند.
گروههای انجمنی :گروههای انجمنی آشکارا برای آن تشیکل شدهاند که نماینده و حافظ منافع گروه خاصی باشند .گروههای
ذینفوذ انجمنی در جوامع دموکراتیک نقش مهمی ایفا میکنند .این گروهها شامل اتحادیههای کارگری ،اتاقهای بازرگانی،
اتحادیههای صنفی تولید کنندگان ،انجمنهای مربیان و کارکنان مدارس و آموزشگاهها ،انجمنهای قومی ،انجمنهای مذهبی و
گروههای مدنی و یا دینی هستند (آلموند و دیگران.) 122 - 120 : 1326 ،
یکی از عمده گروههایی که میتوانند به عنوان یک مولفه ذینفوذ در حیطه سیاستگذاری آموزشی و همچنین برنامهریزی و
تعیین خط مشی آموزشی نقشی بارز داشته باشد ،انجمنهای اولیاء و مربیان است .انجمن اولیا و مربیان گستردهترین دستگاه
ارتباطی حاکمیت با خانواده است .از آنجا مسئولیت خطیر تربیت و پرورش روانی و اجتماعی دانشآموزان به صورت نسبی بین
نهادهای آموزشی و اولیاء دانشآموزان تقسیم شده است ،این گروه ذینفوذ قطعاً دارای برنامه و سازمان فکری خاصی خواهد بود.
به همین دلیل میتوان گفت انجمن اولیا و مربیان بهترین ظرفیت برای تحقق اهداف و پل ارتباطی بین اولیا و مدرسه است .زیرا
از طریق این کانال ،میتواند نظرات و اندیشههای جمعی کثیر به گوش مسئولین و سیاستگذاران حوزه آموزش برسد .همچنین
این دسته از انجمنها با روابط اجتماعی و گاهاً ائتالفی و فردی که دارند نیز خواهند توانست با قدرت بیشتری اعمال نظر نمایند.
این مورد در خصوص آموزش عالی و دانشگاهها نیز صادق هست .البته ناگفته نماند که در دانشگاهها انجمنهای اولیا و مربیان به
همین شکل متداول وجود ندارد و به جای آن انجمن های دانشجویی ،اسالمی و بسیج دانشجویی نیز به عنوان نهادهای موثر
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میتوانند در سیاستگذاری و تعیین خط مشیهای آموزشی در حوزه ای محدود ،ذینفوذ بوده و ایفای نقش نمایند (خانیکی،
.)6 :1392
در یک جمعبندی کوششهای گروههای ذینفوذ در دو سطح متمایز انجام میشود که شامل:
اقدام مستقیم در سطح قدرت (وزرا ،نمایندگان مجلس و کارکنان عالیرتبه).
اقدام غیر مستقیم در سطح مردم (برای برانگیختن واکنش مردم)
میباشد (تسلیمی.)12 :1328 ،
در کلیه نظامهای سیاسی ،قدرت سیاسی ،افکار عمومی را مهم میشمارد؛ یعنی با اثر گذاردن بر روی مردم میتوان به طور
غیرمستقیم بر روی قدرت اثر گذارد و تصمیمات دولت را در جهت خواستههای خود هدایت کرد (پورتنی .)33 :2008 ،1بر همین
مبنا ،گروههای ذینفوذ با استفاده از قدرت خود که الزمه تأثیرگذاری است ،به اشکال زیر به نفوذ در ابعاد جامعه و خطمشیها
میپردازد.
ارتباط شخصی :فرد ذینفوذ به دلیل داشتن ویژگی مشترک با قانونگذاران مثالً هم منطقه بودن ،میتواند اعمال نفوذ کند این
ارتباط میتواند رو در رو یا از طریق نامهنگاری باشد.
ائتالف :گاهی اوقات گروههای ذینفوذ به این نتیجه میرسند که به تنهایی قادر به اعمال نفوذ نیستند .در ائتالف گروههای
ذینفوذ موقتا اختالفات خود را کنار گذاشته و برای رسیدن به هدف مشترک کوشش میکنند (استایلی.)11 :2006 ،2
به طور کلی حکومتها میتوانند ضمن فراهم آوردن بستر مناسب جهت فعالیت گروههای ذینفوذ ،آنها را در مسیر اهداف
خطمشیهای عمومی قرار دهند؛ بنابراین شفافترین رابطه بین گروههای ذینفوذ ،دولت و مردم همان شناخت اهداف گروه از
سوی مردم ،فراهم آوردن شرایط مساوی از سوی دولت برای همه گروهها و رعایت مسائل بازی گروهی از سوی گروههای ذینفوذ
در جامعه است (ریاحی.)12 :1329 ،

پیشنهادات
با توجه به اینکه هدف از سیاستگذاری و تعیین خط مشی و متعاقباً برنامهریزی در حیطه آموزش ،رسیدن به کمال مطلوب
و تعالی آموزشی است ،اما مهمترین چالش سیاستگذاری در آموزش و پرورش در هزارهی سوم ،سیاست تحول و تبدیل نظام
آموزش فعلی به «آموزش و پرورش کارا و اثربخش» است .کارآمد کردن نظام آموزشی مستلزم برنامهریزی و سیاستگذاری آموزشی
بر اساس واقعیات است .بهرهگیری درست و به دور از هرگونه افراط و تفریط و یا تعصب کورکورانه از سیاستگذاری میتواند موجب
تحقق رسالت اصلی آموزش و پرورش گردد که همانا تربیت و رشد تک تک انسانها به منظور کمال نفس انهاست .سعی و کوشش
با هدف اصالحات در آموزش و پرورش ،مشروط بر ایجاد هماهنگی و تجانس در الیههای مختلف نظام آموزش ،دگرگونیهای
سازنده و تاثیرگذاری را در نظام آموزشی ایجاد خواهد کرد .محتوای سیاستگذاری در نظام تعلیم و تربیت نوین از رویکردی کل
گرایانه پیروی کرده و به تناسب ویژگی های ملی،منطقه ای و بین المللی با حفظ سیاست های کلی کشور باید انعطاف پذیر
باشد.در سایه تعلیم و تربیت نوین است که فرهنگ ها،ارزش هاو هنجارها از نو بازسازی و بازآفرینی می شوند( .سیادت و همکاران،
 .)1391از آنجایی که در نظامهای سیاسی دموکراسی همچون نظام سیاسی ایران ،منابع قدرت گروههای ذینفوذ ،آنها را به اعضای
کلیدی نظامهای فرعی خطمشی تبدیل مینماید .گرچه این امر ممکن است تحقق خواستههای این گروهها را تضمین نکند ولی
به جز در موارد استثنائی که قوه مجریه به رغم مخالفتهای گروههای ذینفوذ تصمیمی سطح باال در مورد یک خط مشی اتخاذ
میکند ،احتمال نادیده گرفتن این گروهها وجود ندارد .با توجه به این موضوع ،حکومتها میتوانند با فراهم آوردن بستر مناسب
جهت فعالیت گروههای ذینفوذ ،آنها را در مسیر اهداف خطمشیهای عمومی قرار دهند .بنابراین شفافترین رابطه بین گروههای
ذینفوذ ،دولت و مردم همان شناخت اهداف گروه از سوی مردم ،فراهم آوردن شرایط مساوی از سوی دولت برای همه گروهها و
رعایت مسائل بازی گروهی از سوی گروههای ذینفوذ در جامعه است(ریاحی1329 ،؛ الوانی .)1380 ،همانطور که تبیین گردید،
نظام سیاستگذاری عمومی کشور و به تبع آن نظام سیاستگذاری آموزش دچار اختالالتی است که با برنامهریزی و همچنین
Portney
Staley
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بازشناسی پتانسیلهای موجود ،میتوان در زمینه حل معضل گروههای نفوذی در سیاستگذاری آموزشی در کشور اقدامات مثبتی
را انجام داد .خط مشی گذاری در همه عرصهها باید از نظرات و خواسته های مردم نشات گیرند و به نیازهای آنان پاسخ
دهند(.الوانی ) 1393 ،به همین منظور چند مولفه شاخص که تا حد قابل قبولی به عنوان عوامل نفوذ و فشار و در واقع عامل
محرک در حوزه سیاستگذاری آموزشی نقش داشته و پرداختن به آنها سهم عمدهای از این چالشها را مرتفع ساخته و به نوعی
به ایجاد رغبت و انگیزش جهت همفکری و بازوی اندیشهای در نهاد سیاستگذاری آموزشی منجر خواهد خواهد شد ،به قرار ذیل
میباشد:
استفاده از تجربیات اصحاب فکر و همچنین صاحبنظران حوزه آموزش و تالش برای به خدمت گرفتن نیروی استعداد و
پتانسیل رابطهای آنها بر حسب منطق سازمان ،میتواند زمینهساز سیاستگذاری مطلوب باشد.
استفاده از تشکلهای دانشآموزی و دانشجویی جهت انتقال اندیشه ،افکار و تئوریهای گروههای ذینفع به مسئولین باالدستی
در حیطه سیاستگذاری که از طریق مسالمت آمیز و قانونمند ،نیازمندیهای قانونگذاری و تعیین سیاستهای آموزشی صورت
پذیرد.
استفاده از قدرت اجتماعی انجمنهای اولیا و مربیان در حیطه نهاد آموزش و پرورش و همچنین دیگر شوراهای موجود ،جهت
تبیین نیازمندیها و ارجاع آن به مراجع ذیربط جهت اعمال در حوزه سیاستگذاری ،به نحوی که این اعمال نظرات از کالبد فشار و
نفوذ خارج شده و به یک همفکری و هماندیشی بین انجمنها و سیاستگذاران مبدل گردد.
سازمانهای خیریهای(انجمن خیرین مدرسه ساز ،سازمانهای بهزیستی و آموزشی ،سازمان خدمات خیریه غیرانتفاعی) در
حوزه سیاستگذاری آموزشی که بیشتر حامیان مدارس و دیگر موسسات آموزشی میباشند ،تا میزان قابل توجهی میتواند به
عنوان یک نهاد ذینفوذ ،در سیاست گذاری آموزشی ظهور پیدا نمایند .بدیهی است که همراه نمودن این اقشار و توجه به آرا و
نظرات آنان ،تاثیر مستقیمی را در سیاستهای محلی و منطقهای آموزشی خواهد داشت.
بهرهمندی از ظرفیت علمی قابل مالحظه تشکلها همچنین اعضا هئیتهای علمی دانشگاهها ،موسسات آموزشی عالی و دیگر
سازمانهای پژوهشی و آموزشی به منظور اعتبار بخشیدن به سیاستگذاریهای کلی آموزشی با رویکرد علمی و منطقی.
بدیهی است که اعضاء هیئت های علمی بنا به پتانسیل علمی و وجهه شاخصی که در جامعه و نظام آموزشی دارند،
سیاستگذاران میتوانند در توان فکری و استدالل علمی این گروهها استفاده نموده و مجموعه سیاستهای آموزشی موجود را
پاالیش نماید در به دستاوردی مطلوب تبدیل شود .لذا شرکت دادن این گروه از افراد جامعه ،اثربخشی مثبتی را در حوزه
سیاستگذاری آموزشی به ارمغان خواهند آورد.
البیها نقش منفی گاهاً در حدوث یک سیاست آموزش دارند .زیرا اعمال سالیق گروهی و فراگروهی ممکن است همه ابعاد
الزم برای سیاستگذاری را فراهم ننماید .حکومتها میتوانند ضمن فراهم آوردن بستر مناسب جهت فعالیت گروههای ذینفوذ که
بعنوان مثال در امر آموزش دخیل هستند و به نوعی تشکیل البی داده اند مقابله اخالق مدار نموده ،آنها را در مسیر اهداف
خطمشیهای عمومی قرار دهند.
با توجه به ماهیت عوامل دخیل در سیاستگذاری و تعیین خط مشی نظام آموزشی و همچنین نقش گروههای ذینفوذ در مورد
تصمیمگیری آموزشی که پیشتر بدانها اشاره شد ،میتوان گفت که در ارتباط با سیاستگذاری آموزشی و برنامهریزی عمومی برای
این نهاد ،تقریباً همه عوامل از جمله معلمان و دانشآموزان در سیاستگذاری آموزشی نفوذ موثری داشته و توجه به آنها حائز
اهمیت است .چرا که آموزش و پرورش نیاز به تغییر تحول و توسعه دارد .مثالً در بخش معلمان با مواردی چون ،ارتقاء منزلت
اجتماعی و سازمانی معلمان از طریق حرفهای و تخصصی شدن معلمی و اشتغال تمام وقت معلمان و بازنگری اساسی در نظام
پرداخت حقوق و مزایا و ارائه تسهیالت و امکانات رفاهی و معیشتی ،تدوین نظام جامع گزینش و جذب نیرو براساس معیارهای
علمی ،تحول در رویکردها و برنامههای تربیت معلم و حذف رویکردهای بوروکراتیک و تحقیر کننده معلمان در نظام اداری از
شرایط الزم برای دستیابی به وضع مطلوب در زمینه نیروی انسانی خواهد بود(.مشکانی و همکاران )1391 ،موارد یاد شده به
صورت باالفعل منجر به ایجاد تشکلی خواهد شد که جهت دفاع و تحصیل از خواستههای معلمان ،به عنوان یک گروه ذینفوذ،
مقوله سیاستگذاری و تعیین خط مشی را به سمت خواستههای خود سوق دهند که این یک نمود عینی در حیطه عامل نفوذ و
فشار سیاستگذاری آموزشی است.
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نتیجهگیری
برحسب آنچه بیان شد ،دانستیم که اساساً گروهها ذینفوذ در همه ادوار سیاسی جهت اتخاذ سیاستگذاریها و تعیین خطوط
مشی حضور داشته اند ،اما آنها مستقیماً در به دست گرفتن زمام قدرت و اعمال آن مشارکت نمیکنند .در واقع گروههای ذینفوذ
در پی آنند که از خارج ،بر زمامدازان و سیاستگذاران اثر بگذارند و از این طریق جهت تخصیل خواستههای خود سیاستگذاران را
تحت فشار قرار دهند .معموالً گروههای ذینفوذ از اهرم فشار جهت فعالیتهای سیاسی محض بهره نمیجویند ،بلکه عمده فعالیت
آنها ،نفوذ بر قدرت هست نه رسیدن به خود قدرت حتی میتوان فعالیت گروههای ذینفوذ و نقش اثربخشی آنان را در حوزه
تصمیم گیری و نفوذ و فشار به فعالیتهای صنفی نیز یادآور شد(الوانی .)1329 ،بر همین اساس میتوان گفت که گروههای نفوذ
در همه ارکان تصمیم گیری و سیاستگذاری حضور دارند و این موضوع دور از انتظار نیست .از منظر دیگر باید گفت که قاعدتاً
گروههای ذینفوذ با ماهیت سازمان یافتگی خود و با نفوذ و قدرتی که در اختیار دارند به فرآیند خط مشی گذاری جهت میدهند.
آنها با اعمال نفوذ در بوروکراسی ،حکومت و سازمانهای دولتی ،نظرات و منافع خود را در فرآیند تدوین و تصویب خط مشی و
حتی اجرا و ارزیابی آن تحمیل میکنند .عالوه براین گروههای ذینفوذ ،با ارائه اطالعاتی از دیدگاه سیاسی خود یا چکیدهای از
مطالعات به عمل آمده درتصمیمگیریهای قانونگذاران اعمال نفوذ میکنند(قلی پور .)1382 ،همچنین در حوزه موضوعات نظام
آموزشی باید عنوان نمود که اصوالً مسائل آموزشی بنا بر ماهیت خود ،خاستگاه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی دارند.
عالوه بر ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی مؤثر بر نظام آموزشی در سطح یک کشور تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان خواه
ناخواه بر سیاستگذاری و تصمیمگیری نظام آموزشی کشور سایه میگستراند .تحقق اهداف کالن توسعه هر کشوری نیازمند
بسترسازی و فراهم کردن مقدمات است .اثرگذاری در حوزه سیاستگذاری آموزش از زوایا و عوامل مختلفی بوده که این عوامل
شامل دانشآموزان ،معلمان ،انجمن اولیا ،سیاسیون ،احزاب ،گروههای نفوذ و فشار و ذینفعان دخیل در حوزه آموزشی کشور می
باشد(.عالقهبند ) 1392 ،از منظر دیگر ،نظام آموزش عموماً بعنوان یک نهاد فرابخشی در خدمت خرده سیستمهای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جوامع به ایفای نقش می پردازد و این نهاد در کنار وظایف اساسی خود همانند تولید دانش و ارتقاء
مهارت و پرورش نیروی انسانی ،سهم چشمگیری نیز بر فرهنگ و تاثیر بر تربیت نسل آینده دارد .از اینرو ،نوع سیاستگذاری در
این نهاد ،نیازمند برنامه بسیار دقیق ،شفاف و قانونمند و مبرا از هرگونه کج سلیقگی و یا اعمال نظرات شخصی و جناحی باید
باشد .لذا به طور کلی ،این نهاد میبایست خطمشی عاری از هرگونه دسیسه و فشار را تجربه کند .بنابراین شفافترین رابطه بین
گروههای ذینفوذ ،دولت و مردم همان شناخت اهداف گروه از سوی مردم ،فراهم آوردن شرایط مساوی از سوی دولت برای همه
گروهها و رعایت مسائل بازی گروهی از سوی گروههای ذینفوذ در جامعه است.
با توجه به همه مولفههایی که در ارتباط با جایگاه سیاستگذاری و تعیین خط مشی آموزش تبین گردید ،جا دارد تا این
مسئله مبرهن گردد که به صورت خاص ،مجموعه همه این عوامل به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری ،اساساً چه هدفی را
تعقیب میکنند .پاسخ این سوال روشن است که بیشترین نقش را در حوزه کاربردی سیاستگذاری آموزشی ،برنامهریزی کیفیت
آموزش خواهد داشت .زیرا به سبب بهینهسازی و همافزایی در حوزه برنامهریزی آموزشی ،شاهد ترقی کشور خواهیم بود .به دنبال
این موضوع ،نکته دیگری که رخ مینماید ،مولفههای دخیل در برنامهریزی کیفیت آموزشی و همچنین سطوح تصمیم گیری است
که در این خصوص نقش دارند .به طور کلی در برنامهریزی های آموزشی در مقیاس ملی ،متناسب با امکانات هر نظام برای
بهبودهای زیربنایی ،تجهیزات ،نیروی انسانی و  ...چاره جویی میشود .در حالی که جریان گردش روزانه امور و تصمیمگیریها در
مقیاس خرد(مدرسه) ،تعیین کننده کیفیت آموزش است .لذا بدیهی است که برای بهبود کیفیت آموزش ،یزنامهریزان و
سیاستگذاران آموزشی ،مدیران و تصمیم گیران باید باور داشته باشند که گروه اطالعات و تصمیم گیری درباره کیقیت آموزش
مستلزم تمرکز زدایی در سطح سازمانی است .برای روشن شدن نقش تصمیم گیری غیرمتمرکز در کیفیت آموزش،
«راس ) 1991(»1چهار سطح مشخص نموده است .در هر یک از سطوح چهارگانه نوع اطالعات مورد نیاز و تصمیمهایی که اتخاذ
می شود نسبت به سطوح دیگر غالباً بسیار متفاوت است .این چهار گروه عبارتند از » اولیا ،مربیان و دانشآموزان – مدیر مدرسه
یا جامعه محلی – مسئول آموزش شهرستان یا استان و وزارت آموزش و پرورش ،آموزش عالی و صاحبان مشاغل .به همین دلیل
باید گفت که گروههای فوق الذکر به نوعی ذینفوذ هستند و در حالت کلی ،میبایست میان این بازیگران آموزشی ،توافق جمعی
Ros
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در هر یک از سطوح یاد شده ایجاد گردد تا بدین وسیله سیاستها ،اهداف و برنامههای آموزشی و متعاقباً سرمایهگذاریهای
آموزشی مثمر ثمر واقع گردد(.مشایخ)1389 ،
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بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی پرستاران در شرق
استان مازندران
ربابه دیانتی ،6سیده فاطمه شفیع پور ،2علیرضا زارع زیدی ،*9مهرداد
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مراکز
درمانی شرق استان مازندران می باشد .جامعه آماری پژوهش کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان
مازندران است که تعداد آنها  191نفر برآورد شد .تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شد و از بین
جامعه آماری مذکور تعداد  131نفر به پرسشنامه ها پاسخ گفتند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .روش
پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطالعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شد .برای
جمع آوری اطالعات برای تحلیل رفتگی یا فرسودگی شغلی ،از پرسشنامه مسلچ که ضریب پایایی آن با استفاده از
آزمون مجدد  0/28گزارش شده استفاده شد و از پرسشنامه گلدبرگ نیز برای بررسی ابعاد شخصیت استفاده شد
که ضریب قابلیت اعتماد برای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با  0/29به دست آمد .یافته های آزمون
ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد شخصیت (برون گرایی ،گشودگی به تجربه ،وظیفه شناسی ،همسازی و پایداری
هیجانی) و تحلیل رفتگی شغلی نشان می دهد که بین برونگرایی و فرسودگی شغلی ) (p=0.004و هم چنین بین
گشودگی به تجربه و فرسودگی شغلی ) (p=0.015ارتباط معنی داری وجود دارد ولی در سایر موارد ارتباط معنی
داری مشاهده نشد).(p=<0.05
واژگان کلیدی :ابعاد شخصیت ،فرسودگی شغلی ،پرستاران ،شرق مازندران

 .6مقدمه
امروزه فشار روانی ناشی از کار و زندگی کاری در میانه عامه مردم و سایر کسانی که مسئولیت بیشتری به عهده دارند رایج
بوده و در راس امور قرار دارد .در مورد فشار روانی ناشی از کار عوامل زیادی چون :خط مشی سازمانی ،شیوه نگرش مدیریت ،عدم
وضوح نقش ها و تعارض آن و نظایر اینها عوامل اصلی این پدیده به شمار می آیند(گودرزی و همکاران .)1380 ،هم چنین زمانی
که شخص به مدت طوالنی در معرض فشارهای روانی قرار گیرد ،دچار نوعی عارضه می شود که به فرسودگی شغلی معروف
است(ساعتچی .) 1326 ،مدیری که تحت فشار و استرس دائم است عبوس و کج خلق می شود و به طریقی بعد از مدتی زیردستانش
می کوشند تا تماس خود را با او به حداقل برسانند ،حتی گاه از ترس و عصبانیت و پرخاشگری های مدیر ،از دادن گزارش و
اطالعات مهم نیز خودداری می کنند(سعادت.)1321 ،
از طرف دیگر ضروت توجه پژوهشگران به شخصیت انسان در سال های اخیر به دلیل یکی از ویژگی های مهم شخصیت،
یعنی پیش بینی کنندگی عملکرد شغلی ،نشات می گیرد .در سال های گذشته اگر چه پژوهش های انجام گرفته در مورد شخصیت
چارچوب قابل قبولی را در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت به دست داده اند ،اما همچنان درباره ویژگی های شخصیتی
میان پژوهشگران اختالف نظر وجود دارد(قلی پور .)1388 ،با وجود این ،امروزه توافقی حاصل شده است که می توان از مدل پنج

22

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

عاملی شخصیت ،که گلدبرگ آن را معرفی کرده است ،برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد استفاده
کرد(شمسایی و همکاران.)1388 ،
ارزیابی شخصیت زمینه عمده کاربرد روان شناسی در مورد مسائل دنیای عملی است(شولتز و همکاران .)1386 ،امروزه ارزش
شخصیت به عنوان یکی از پیش بینی کننده های عملکرد شغلی پذیرفته شده است .شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد
شغلی اش دارد ،زیرا شخصیت هر فرد انگیزش و نگرش او را نسبت به یک شغل و شیوه ای که به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد،
مشخص می کند .مطالعه شخصیت ،سنت طوالنی در علوم رفتار سازمانی دارد) .(Perrewe, 2010پژوهشگران شخصیت را الگویی
از تفکر ،احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی همراه با سازوکارهای روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگوها قرار دارد،
معنا می کنند(ساعتچی.)1389 ،
از طرف دیگر با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزی ،رسالت سازمان ها برای برآوردن انتظارات جوامع ،حساس تر و
مهم تر می شود .به طوری که می توان اذعان کرد که دنیای ما دنیای سازمان هاست و آنچه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر
به یقین تبدیل شده ،نقش اساسی نیروی انسانی به عنوان عامل گرداننده اصولی سازمان هاست(قهرمانی و همکاران.)1391 ،
به عبارت دیگر ،سازمان ها به کالبد سازمان جان می دهند .بی تردید نیروی انسانی کارآمد و خودانگیخته می تواند برای رشد
خود و توسعه و دستیابی به هدف های برنامه ریزی شده سازمان  ،بیشترین کارایی را داشته باشد و تعهد کاری و واکنش عاطفی
فرد نسبت به کار و همچنین باال بودن سالمت روانی ،میزان تولید و قابلیت کار را باال می برد).(Garsia et al, 2004
بنابراین نقش سازنده شغل منوط به تناسب ویژگی های شغل و شاغل و احساس ارزشمندی ،کارآمدی و توانمندی شاغل
است .در واقع موفقیت شغلی عبارت است از احساس فرد از میزان کارایی و توانای اش در انجام امور محوله(جهانی .)1388 ،در
این فرایند فرد به دلیل کوشش برای رسیدن به انتظارات غیرواقعی که به وسیله خودش یا ارزش های جامعه بر او تحمیل شده
است ،دچار افسردگی می گردد).(Garsia et al, 2004
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش ارتباط بین ابعاد شخصیت پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان
مازندران با فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار می دهیم.

 -2مبانی نظری تحقیق
 -6-2شخصیت
یکی از عوامل تاثیرگذار در فرسودگی شغلی کا رکنان ،شخصیت آنان است .شخصیت عبارت است از جنبه هایی از حیات
انسان که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری از خود نشان خواهد داد .هر فردی به شیوه
خاصی رفتار می کند و انتظارات ،توانایی ،نیازها و مهارت های رفتاری منحصر به فردی را دارد که بر اساس الگوی شخصیتی
اوست .از طرفی همه سازمان ها بر اساس اهداف ،وظایف و فعالیت های جاری خود ،نیازها و توقعات خاصی را تامین می کنند.
بنابراین برای هر یک از شخصیت ها ،محیط کاری متفاوتی مناسب است(نصرالهی و همکاران.)1392 ،
امروزه شخصیت نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکار فرد دارد .آلپورت 1شخصیت را سازمان پویای نظام های
روانی -فیزیولوژی درون فرد تعریف می کند که سازگاری منحصر به فرد او را نسبت به جهات تعیین می کند .هیلگار 2نیز شخصیت
را الگوی معینی از رفتار و شیوه تفکر تعریف می کند که سازگاری فرد با با محیط تعیین می کند(فراهانی و همکاران.)1390 ،
هم چنین شخصیت فرد ،نقش مهمی در عملکرد شغلی وی دارد زیرا انگیزش و نگرش وی را نسبت به شغل و شیوه ای که
فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد ،مشخص می کند .شخصیت الگویی از تفکر ،احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی
همرا ه با سازوکارهای روانی پنهان یا آشکار است که در پس آن الگوها قرار دارد .در مبحث شخصیت تاکید بر آن است که چگونه
تفاوت های شخصیتی افراد در عملکرد و رفتار شغلی آنان اثر می گذارد .در سالهای گذشته تحقیقاتی که در ارتباط با شخصیت
انجام می شد مانند یک چارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصی
میان محققین اختالف نظر وجود داشته است( ناصح و همکاران.)1391 ،

.Alport
.Hillgar

28

1
2

سال دوم ،شماره هشت ،اسفند 6931

در بحث شخصیت تاکید بر آن است که چگونه تفاوت های شخصیتی افراد بر عملکرد و رفتار شغلی آنان اثر می
گذارد(ساعتچی .)1389 ،در سالهای گ ذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل قبول در راستای توصیف ساختار و ذات
شخصیت بوده و در خصوص نقیصه های شخصی میان محققان اختالف نظر وجود دارد(قلی پور.)1388 ،
مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلط ترین و تاریخی ترین مدل های ساختار شخصیت است و بسیاری از روانشناسان بیان
کرده اند که مدل پنج عاملی بسیاری از متغیرهای شخصیت را در بر می گیرد .مطابق نظر مک دونالد ،)1999( 1این مدل ابتدا
توسط گالتن )1882( 2مطرح شد .پنج عاملی که در مطالعات انجام شده به دفعات تکرار شده ،عبارتند از :ثبات هیجانی ،برونگرایی،
گشودگی به تجربه ،همسازی و وظیفه شناسی(فراهانی و همکاران.)1390 ،
در این تعریف برون گرایی شامل کمیت و شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است .به عبارتی
برونگراها افرادی اجتماعی هستند و در عمل قاطع ،فعال و اهل گفتگو می باشند .این افراد هیجان را دوست دارند و برآنند که به
موفقیت در آینده امیدوار باشند(بابای خاکیان و دیگران .)1392 ،وظیفه شناسی ،بعدی است که میزان مسئولیت پذیری ،سخت
کوشی و هدف گرا بودن را در راستای رفتارهای سازمان توصیف می کند .هم چنین وظیفه شناسی را کنترل خویشتن بر فرایند
فعال طراحی ،سازماندهی و اجرای وظایف می نامند و تفاوت های فردی نیز در این زمینه ،مبنای شاخص وجدانی بودن
است(گروسی فرشی .) 1380 ،گشودگی به تجربه نیز قوه تخیل ،زیبایی شناسی ،احساسات ،ایده ها ،عمل به ارزش ها را توصیف
می کند) .(Pervin & Cervone, 2010هم چنین عناصر تشکیل دهنده گشودگی به تجربه نسبت به تجربه ،تصورات فعال،
حساسیت به زیبایی ،توجه به تجربه های عاطفی درونی و داوری مستقل است .افراد انعطاف پذیر افرادی هستند که در باروری
تجربه درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی آنها سرشار از تجربه است .همسازی نیز به سازگای و ثبات عاطفی فرد معنا
می شود .همسازی همانند برونگرایی بر گرایش های ارتباط بین فردی تاکید دارد .فرد موافق اساساً نوع دوست است و با دیگران
احساس هم دردی می کند(بخشایش.)1392 ،

 .2-2فرسودگی شغلی
مفهوم فرسودگی شغلی از حدود سه دهه پیش تا کنون اشاعه یافته و نظریات و رویکردهای مختلفی در مورد آن ارائه شده
است .تحقیقات نشان می دهد افرادی که از فرسودگی شغلی در شغل خود رنج می برند ،بهره وری و کارایی شان کاهش می یابد
و مشارکت کمتری از خود نشان می دهند که به طور مستقیم بر سازمان نیز تاثیر می گذارد (بختیاری و همکاران .)1388 ،به
عبارتی عالئم فرسودگی ممکن است به مشکالت شخصی و سازمانی منتهی شود).(Hakan & Arslan, 2009
بر اساس اطالعات موجود در اتحادیه اروپا همه ساله  20میلیون یورو به مخارج ناشی از تنیدگی و فرسودگی شغلی اختصاص
داده می شود(وردی نژاد و حسن زاده .)1381 ،موضوع فرسودگی شغلی در حال حاضر مشکلی شایع در مشاغل خدماتی است،
به طوری که طبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغل در پایان روز ،یک نفر دچار فرسودگی شغلی می شود (Hakan & Arslan,
).2009
به عبارتی تحلیل رفتگی شغلی نوعی خطر حرفه ای است که با کاهش میزان انرژی جسمی و روانی در کارکنان ،همراه
است) .(Fedai, 2010تحلیل رفتگی شغلی یک سندروم روانی است و متشکل از خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و کاهش
احساس موفقیت فردی است که در فرد تصور منفی از خود ،نگرش منفی نسبت به شغل و احساس ارتباط نداشتن با مراجعین
ایجاد می کند و به شدت روابط فردی ،شغلی و سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد).(Bakhtiari et al, 2009
فرسودگی شغلی تنها مسئله ای برخاسته از ضعف یا ناتوانی محض در کارمندان نیست ،بلکه مرتبط با محیط کار و عدم
هماهنگی بین خصوصیات شخصیتی افراد و ماهیت شغلشان نیز هست .به هر میزان عدم هماهنگی بیشتر باشد ،به همان میزان
پتانسیل فرسودگی شغلی باالتر می رود(مسلچ ) 2001 ،و باعث کاهش اهمیت و ارزش کار ،ضعیف شدن اراده فرد و انگیزه وی
برای ادامه کار می شود(سوارس و همکاران .) 2002 ،روانشناسان صنعتی و سازمانی تشخیص داده اند که ویژگی های شخصیتی
در کنترل موقعیت های کاری فشارزا متفاوت هستند(مسلچ و همکاران .)2001 ،به عبارت دیگر ،آنچه برای یک نفر فشارزا است
برای دیگری ممکن است فشارزا نباشد.
.Taylor, A. & Macdonald. D.
.Gallton
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تحلیل رفتگی اغلب با غیبت های مکرر ،تمایل به جابجایی ،ترک شغل و حرفه و هم چنین اضطراب و افسردگی همراه
است) .(Hakan & Arslan, 2009هم چنین فرسودگی شغلی ،حالتی از خستگی جسمی ،عاطفی و روحی است که در نتیجه
مواجهه مستقیم و درازمدت با مردم در شرایطی که از لحاظ عاطفی طاقت فرساست ایجاد می شود .فرسودگی شغلی حالتی است
که فرد از نظر شخصیتی خود را کمتر از دیگران تصور کرده و احساس می کند کار و عملش مورد توجه قرار نمی گیرد (Mills
) .& Huebner, 1998فرسودگی شغلی به عنوان یک پدیده مربوط به کار و محیط کاری ،محصول عواملی است که وجود آنها
احتمال آن را باال می برد و عدم وجودشان به کاهش یا عدم آن منجر می شود(قهرمانی و همکاران .)1391 ،هنگامی که افراد
تجربه فرسودگی شغلی خود یا دیگران را توصیف می کنند اغلب اشاره به تجربه خستگی دارند .خستگی نشانگر میزان استرس
موجود در پدیده فرسودگی شغلی است اما این بعد در مشخص ساختن رابطه ای که افراد با خود دارند ناتوان بوده است .خستگی
چیزی نیست که به سادگی تجربه شود .بلکه فعالیت هایی را به منظور دور ساختن خستگی هیجانی و شناختی فرد از شغلش بر
می انگیزد که احتماال به عنوان شیوه ای برای فائق آمدن بر فشار کار عمل می نماید).(Brich, 2003

 .9پیشینه تحقیق
اسویدر 1در سال  2010در پژوهشی با استفاده از روش متاآناالیز به ارائه مدلی در زمینه ارتباط بین شخصیت و فرسودگی
شغلی پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که سطوح باالتر ویژگی برون گرایی با سطوح پایین تر فرسودگی عاطفی و سطوح باالتر
موفقیت فردی در ارتباط است .ولی با بعد زوال شخصیت از فرسودگی ارتباطی ندارد .هم چنین ویژگی روان رنجوری با فرسودگی
عاطفی و عدم موفقیت ارتباط مثبت و معناداری دارد .هم چنین ویژگی های شخصیتی توافق پذیری ،وظیفه شناسی و گشودگی
به تجارب با همه ابعاد فرسودگی ارتباط منفی و معناداری دارد).(Swider & Zimmerman, 2010
عظیم 2نیز در سال  2010در پژوهش دیگری با عنوان "انواع شخصیت ،درگیری شغلی و فرسودگی شغلی در میان مدرسان
دانشگاه" نشان داد که اقسام شخصیت و درگیری شغلی ،سبب فرسودگی مدرسان شده است .درگیری شغلی ارتباط منفی و
معناداری با مسخ شخصیت و ارتباط مثبتی با ابعاد موفقیت شخصی فرسودگی دارد .تعهد و ابعاد مختلف شخصیتی شامل برون
گرایی ،ثبات عاطفی ،توافق پذیری ،وظیفه شناسی و گشودگی به تجارب ارتباط معکوسی با فرسودگی عاطفی دارند .هم چنین
تعهد و اقسام شخصیت ارتباط منفی با زوال شخصیت داشتند).(Azeem, 2010
گروپاد 3و همکاران 2002در پژوهش خود بر روی استادان دانشگاههای آمریکا نشان دادند که بین فرسودگی عاطفی با ویژگی
های برو ن گرایی ارتباط منفی و با ویژگی های روان رنجوری ارتباط مثبت و با ویژگی های وظیفه شناسی و توافق پذیری ارتباط
منفی وجود دارد .در نهایت بین نقصان موفقیت فردی با ویژگی روان رنجوری ارتباط مثبت و با ویژگی های برون گرایی ،وظیفه
شناسی و توافق پذیری ارتباط منفی و معناداری وجود دارد).(Ghorpade et al, 2007
هم چنین در تحقیق دیگری که شیموزوتانی 2و همکارانش در سال  2008با عنوان" بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی
پرستاران و شخصیت و رفتار تطبیقی آنان" انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بی ثباتی هیجانی در مقایسه با برون گرایی
ارتباط بیشتری با فرسودگی شغلی مرتبط با شغل و مرتبط با مشتری دارد).(Shimizutani et al, 2008
کیم 1و همکاران  2008رابطه تحلیل رفتگی و تعهد شغلی را در یک تحلیل مقایسه ای با در نظر گرفتن پنج بعد شخصیت،
انجام دادند .در این پژوهش  182نفر از کارمندان مترو در شمال غربی آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند برای اندازه گیری
ابعاد شخصیت از پرسشنامه گلدبرگ و برای تحلیل رفتگی از پرسشنامه مسلچ استفاده شد .نتایج پژوهش ارتباطی بین برونگرایی
و تحلیل رفتگی شغلی را نشان نداد).(Kim et al, 2008
فراهانی و همکارانش نیز در سال  1390در پژوهش خود ،در خصوص بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی
معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان ،به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد مسخ شخصیت با گشودگی به تجربه ،فرسودگی هیجانی

1.Swider
2.Azeem
3.Ghorpade
4.Shimizutani
5.Kim
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با گشودگی تجربه و بین مسخ شخصیت وبرون گرایی رابطه ممعناداری وجود دارد .این پژوهش بیشترین مقداد تحلیل رفتگی
معلمان ورزش را در بعد عدم موفقیت فردی گزارش کرد(فراهانی و همکاران.)1390 ،
هم چنین در تحقیق دیگری که بختیاری و همکارانش در سال  1388انجام دادند ،در پژوهش خود به بررسی ارتباط عوامل
انگیزشی بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی مرد و زن پرداختند .بررسی تفاوت بین میزان تحلیل رفتگی
زنان و مردان مورد مطالعه این پژوهش نشان داد که بین فرسودگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی زنان و
مردان مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود نداشت اما بین عامل انگیزشی با فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردی آزمودنی ها
ارتباط معناداری وجود داشت.

 .4فرضیه و روش شناسی پژوهش
فرضیه پژوهش بدین شرح است:
آیا بین ابعاد شخصیت (برون گرایی ،همسازی ،ثبات هیجانی ،وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه) و فرسودگی شغلی
پرستاران شبکه بهداشت و درمان شرق استان مازندران ارتباط معناداری وجود دارد؟
در ارتباط با روش شناسی ،پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش از نوع کاربردی ،با توجه به روش پژوهش توصیفی و به
لحاظ آماری از نوع همبستگی و از نظر جمع آوری اطالعات میدانی است .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی شرق استان مازندران تشکیل می دادند .با توجه به
اطالعات بدست آمده تعداد آنها حدود  191نفر برآورد شد و به عنوان تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شد و از بین
جامعه آماری مذکور  131نفر به پرسشنامه ها پاسخ گفتند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش ابعاد شخصیت (برون گرایی ،همسازی ،ثبات هیجانی ،وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه) به عنوان متغییر
مستقل در نظر گرفته شد .هم چنین ،فرسودگی شغلی به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شد .برای جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی و برای ابعاد شخصیت از پرسشنامه گلدبرگ استفاده شد.پرسشنامه فرسودگی مسلچ،
رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است که از  22گزاره تشکیل شده است .اعتبار و پایایی علمی این پرسشنامه برای
اولین بار در ایران توسط فیلیان و در سال  1321مورد تایید قرار گرفت .وی برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد
استفاده کرد و ضریب پایایی آن را  0/28گزارش کرد.
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نیز دارای  10گویه است که هر یک پنج بعد شخصیت را توسط  10گویه میسنجد .در
پژوهشی که توسط مرادی در سال  1382انجام شد ،ضریب قابلیت اعتماد برای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با
 0/29به دست آمد .در این پژوهش عالوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
برای بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی استفاده شد و عملیات آماری نیز با استفاده از نرم افزار  spssنسخه
 22انجام شد.

 .5یافته ها و نتایج پژوهش
تعداد  131پرسشنامه توزیع شده پس از تکمیل برگشت داده شد .در جدول شماره یک ،فراوانی و درصد فراوانی وضعیت
تاهل پرستاران را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می کنید  22/6درصد از آزمودنی ها متاهل و  21/2درصد ازآزمودنی ها
نیز مجرد هستند .در ارتباط با تحصیالت نیز ،باالترین میزان مربوط به تحصیالت کارشناسی با  62/2درصد می باشد.
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جدول :6میانگین و انحراف معیار مولفه های ابعاد شخصیت
ابعاد شخصیت

میانگین

انحراف معیار

برونگرایی

31.05

4.23

همسازی

29.57

3.69

پایداری هیجانی

28.36

3.23

وظیفه شناسی

28.25

3.08

گشودگی به تجربه

35.44

4.48

جدول : 2ضریب همبستگی پیرسون در مورد ارتباط ابعاد شخصیت و فرسودگی شغلی
برونگرایی

همسازی

پایداری

وظیفه شناسی

گشودگی به تجربه

متغیر
تحلیل رفتگی

ضریب پیرسون

-0.458

0.138

0.046

0.002

0.033

شغلی

میزان p

0.004

0.275

0.728

0.968

0.014

مطابق نتایج جداول فوق و در بررسی توصیفی میانگین نمرات آزمودنی ها در ابعاد شخصیت می توان گفت که نمونه ها در
بعد گشودگی به تجربه نمرات باالیی دارند ولی میانگین نمرات آنها در سایر ابعاد شخصیت به هم نزدیک بوده و تفاوت قابل
مالحظه ای در آن ها احساس نمی شود .ضمن اینکه هر آزمودنی در هر یک از این ابعاد می تواند نمره حداقل  10و حداکثر 10
را کسب کند که نمرات میانگین آزمودنی ها هر یک از ابعاد از نمره متوسط باالتر است.
همانطور که نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در جدول شماره چهار نشان می دهد ،از بین  1بعد مولفه شخصیت،
بعد گشودگی به تجربه با مقدار  02012با مولفه تحلیل رفتگی شغلی ارتباط معناداری دارد .هم چنین بعد برونگرایی مولفه
شخصیت با مقدار  02002با مولفه تحلیل رفتگی یا فرسودگی شغلی نیز ارتباط معنی داری دارد .در سایر ابعاد شخصیت با مولفه
تحلیل رفتگی شغلی رابطه معناداری مشاهده نشد ). (p>= 0.05

 .1بحث و نتیجهگیری
مطابق نتایج تحقیق حاضر که در جدول  2نشان داده شده ،از بین ابعاد مختلف شخصیت تنها بین بعد برونگرایی شخصیت
با تحلیل رفتگی شغلی و هم چنین ،بین بعد گشودگی به تجربه با تحلیل رفتگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد و در سایر
موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد) .(p>+0.05مطالعات انجام شده توسط ) Shimizutani(2008و ) Azeem(2010و هم
چنین ) Swider(2010نشان داد که بین برونگرایی با تحلیل رفتگی شغلی ارتباط معناداری و منفی وجود دارد .می توان گفت
که افراد برونگرا نسبت به افراد درونگرا تجربه بیشتری از احساسات مثبت دارند .این احساسات مثبت می تواند آنان را در رابطه
عملکرد کاری آینده شان امیدوار سازد .بنابراین می توان انتظار داشت که پرستاران با بعد شخصیتی برونگرا بیشتر در کارشان
موفق هستند ،در نتیجه سطوح کمتری از تحلیل رفتگی شغلی را تجربه خواهند کرد.کیم و همکارانش رابطه تحلیل رفتگی و
تعهد شغلی را در یک تحلیل مقایسه ای با در نظر گرفتن پنج بعد شخصیت انجام دادند که نتایچ پژوهش آنها نشان از عدم ارتباط
بین برونگرایی شخصیت با تحلیل رفتگی شغلی بود که نتایج تحقیقات فوق با نتیجه پژوهش حاضر ناهمسو است.
هم چنین در بین ابعاد شخصیت نتایج نشان داد ،بین گشودگی به تجربه با فرسودگی شغلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود
دارد که با تحقیقات انجام شده توسط ) Shimizutani(2008و ) Azeem(2010و هم چنین ) Swider(2010ناهمسو می باشد
اما با تحقیق ) Ghropade(2007همسو می باشد .بنابراین می توان عنوان کرد پرستارانی که دارای سطوح باالیی از گشودگی به
تجارب هستند تمایل ندارند با کنجکاوی و خالقیت بیشتر با محیط شان در ارتباط باشند و در نتیجه در رابطه با حرفه و شغلشان
همواره با پریشانی و اضطراب مواجه خواهند بود .هم چنین بر اساس یافته های این پژوهش ،در بین ابعاد مختلف شخصیتی ،دو
بعد شخصیت ارتباط معنی داری با تحلیل رفتگی شغلی داشتند.
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 .7پیشنهادات
با توجه به اینکه فرسودگی شغلی ارتباط مس تقیمی با ویژگی های شخصیتی افراد دارد لذا پیشنهاد می شود زمان استخدام
به ویژگی های شخصیتی افراد توجه بیشتری شود و جهت ارتقای این خصوصیات آموزش های الزم نیز صورت پذیرد .همچنین
متوازن ساختن ساعات کار کارکنان ،بررسی اولویت های اساسی کارکنان ،به کارگیری افراد بر حسب ضوابط و معیارهای طبقه
بندی شده ،تشویق افراد به شرکت در فعالیت های مختلف شغلی ،اصالح ارتباطات در سازمان ،تشویق به موقع آنها ،برقراری
حمایت های سازمانی الزم ،حمایت شغلی و عاطفی باید در تمامی سازمان ها مورد تاکید قرار گیرد.
هم چنین پیشنهاد می شود چنین بررسی را در سایر واحدهای سازمان در دیگر شهرها و استان های کشور انجام دهند تا
شرایط برای انجام مطالعات تطبیقی برای قاطعیت در نتیجه فراهم شود .پژوهش حاضر را محققان دیگر تکرار کنند تا یافته های
با ثبات تری به دست آید.
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ارائه مدلی برای تاثیر رهبری اخالقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی
مطالعه موردی :آموزش و پرورش شهرستان بناب
غالمرضا رحیمی ،6فرهاد نژاد ایرانی ،2اصغر اصغرزاده
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چکیده
رهبری اخالق مدار یکی از سبکهای رهبری است که در سازمانها کاربرد زیادی دارد .اندیشمندان تعاریف
گوناگونی از رهبری دارند که در همهی این تعاریف ،نفوذ اجتماعی عامل مشترک است ،چرا که رهبری فرآیند
نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر در پی دستیابی به همکاری داوطلبانهی پیروان است تا به اهداف سازمانی خود
برسد و این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تاثیر رهبری اخالقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی انجام شده است
که از حیث هدف ،یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت ،در زمرهی تحقیقات توصیفی است و به دو روش کتابخانهای
و میدانی به فرجام رسیده است .برای این منظور عوامل موثر بر انطباقپذیری سازمانی در سه بعد بر اساس انصاف
سازمانی ،هدایت اخالقی و شفافیت نقش تعیین گردیده است .جامعه آماری تحقیق حاضر ،کارکنان آموزش و
پرورش شهرستان بناب میباشد و حجم نمونه  302نفر برآورد شد .ابزارجمع آوری اطالعات ،پرسشنامه بوده که
پس از سنجش روایی و پایایی آن ،در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل
عاملی تاییدی متغییرهای پژوهش توسط نرم افزار  LISREL8.80استفاده شده است .نتایج حاصل حاکی از تایید
فرضیه ها بوده و بیانگر آن است توجه به عوامل هدایت اخالقی شامل :انصاف سازمانی ،هدایت اخالقی و شفافیت
نقش تاثیر مثبتی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی دارد.
واژگان کلیدی :رهبری اخالقی ،انصاف سازمانی ،هدایت اخالقی ،شفافیت نقش ،انطباق پذیری سازمانی

 -6مقدمه
در جهان امروز تغییرات سریع است و انطباق موفقیت آمیز ،بخشی مهم از موفقیت در عصر حاضر شمرده میشود (حاجیپور
و مرادی .)1389 ،با توجه به سرعت روزافزون تغییر و تحوالت علمی ،تکنولوژیک ،اجتماعی و  ،...امروزه سازمانهایی موفق و
کارآمد محسوب میشوند که از ظرفیت انطباقپذیری سازمانی باالیی برخوردار باشند و ظرفیت انطباقپذیری سازمانی ،توانایی
سازمانها در یادگیری مستمر و پاسخدهی به تغییرات درون و بیرون سازمان است که نقش اساسی در کارایی و اثربخشی سازمانی
دارد (استریکمن .)2001 ،هستة اصلی ظرفیت انطباق پذیری ،نوآوری ،تفکر سیستمی ،یادگیری سازمانی ،بینش مشترک ،مشتری
گرایی و ایجاد تغییر است (استریکمن و مارشود .)1 ،2010 ،1در واقع ،ظرفیت انطباقپذیری سازمانی عامل بقای سازمان است و
مفهوم یادشده نقش اساسی در ارتقای عملکرد سازمانی دارد.
یکی از اصلیترین دالیل توجه به ظرفیت انطباقپذیری در آموزش و پرورش شهرستان بناب بر این اصل استوار است که اگر
کارکنان سازمان مذکور در محیط کاری ،از ظرفیت انطباقپذیری و سازگاری در مقابل نوآوریها ،تغییرات و  ...برخوردار نباشند،
. Strichman and Marshood
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امکان مرتفع کردن مشکالت سازمانی ،اداری و در نهایت ارتقای عملکرد سازمانی ،ممکن و مقدور نخواهد بود .در این راستا ،نتایج
مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته توسط(استریکمن )2001،61 ،نشان میدهد که بین متغیرهای رهبری اخالقی و انطباق
پذیری سازمانی ،رابطة معنادار وجود دارد.
عالوه بر این ،رهبری اخالقی با ایجاد ارزش ها ،آگاهی اخالقی ،اعطای اقتدار و مسئولیت به افراد ،اتخاذ مدیریت مشارکتی و
دموکراتیک و ایجاد جو سازمانی مناسب به منظور تحقق سالمت سازمانی ،صداقت و قابل اعتماد بودن ،عمل کردن به ارزشها و
نگرشها در رفتارها ،عمل کردن به ارزشها در تصمیمگیری و رفتار عادالنه در هر موقعیتی را تشویق میکند (توتار،2011 ،1
.)1328
رسالت این پژوهش این است که با رویکرد رفتار شناختی و با تکیه بر رهبری اخالقی ،ظرفیت انطباق پذیری را بررسی و
تحت تاثیر قرار دهد .چراکه ظرفیت انطباقپذیری سازمانی در سازمانهای آموزشی ،زمانی ارتقا مییابد که مدیران آموزش دارای
ویژگیهایی چون الگو بودن ،عملگرا بودن ،تسهیم قدرت ،هدایت اخالقی ،وضوح نقش و در یک معنا رهبران اخالق مدار باشند.
بنابراین سؤال های اساسی پژوهش پیش رو بر این محورها دور میزند که اوالً میزان انطباق پذیری سازمانی در بین کارمندان
آموزش و پرورش شهرستان بناب به چه میزان است؟ و ثانیاً رهبری اخالق مدار و ابعاد آن چه تأثیری در ارتقای ظرفیت انطباق
پذیری سازمانی دارند؟ این پژوهش درصدد است از جوانب مختلف برای سؤالهای فوق پاسخ علمی بیابد.
در فراخور موضوع میتوان گفت که در سازمانهای امروزی ،تمامی سبکهای رهبری از جمله رهبری علمی ،رهبری خدمتگزار
و مواردی مانند آن ،دارای ارزش حیاتی هستند ،اما نقش رهبری اخالقی در این میان بسیار برجسته است .به خصوص در
سازمانهای دانشگاهی و آموزشی که به دنبال ارتقای فرهنگ یادگیری سازمانی ،تفکر سیستمی ،نوآوری و به یک معنا ظرفیت
انطباق پذیری سازمانی هستند؛ بایستی به رهبری اخالقی توجه شود (یلماز.)2010،391 ،2
هسته اصلی ظرفیت انطباق پذیری ،نوآوری ،تفکر سیستمی ،یادگیری سازمانی ،بینش مشترک ،مشتری گرایی و ایجاد تغییر
است و در واقع ،ظرفیت انطب اق پذیری سازمانی عامل بقای سازمان است و مفهوم یادشده نقش اساسی در ارتقای بهرهوری و
عملکرد سازمانی دارد (سیدجوادین و همکاران.)1389،16 ،

 -2مروری بر ادبیات تحقیق
رهبری اخالقی
رهبری اخالقی شکلی از رهبری است که نیازمند توسعه استانداردهای اخالقی برای اداره رفتارهای کارکنان و اجرای
استانداردهای اخالقی به طور موثر در رفتارهایشان میباشد .رهبری اخالقی میتواند به عنوان تالش برای گسترش عدالت ،نشان
دادن احترام به ویژگیهای فردی دیگران و ترکیبی از ویژگیهای صداقت ،قابلیت اعتماد ،امین بودن ،خلوص ،تصمیمگیری
دموکراتیک و مشارکت حمایتی ،دلسوز بودن و مهربان بودن توصیف شود .رهبری اخالقی رهبری به شیوهای است که به حقوق
و مقام دیگران احترام می گذارد .رهبران ماهیتاً در یک موقعیتی از قدرت اجتماعی هستند و رهبری اخالقی بر چگونگی استفاده
رهبران از قدرت اجتماعی خود برای تصمیماتی که میگیرند ،فعالیتهایی که در آن درگیر هستند و شیوهای که آنها بر دیگران اثر
میگذارند ،تمرکز دارد (ریسیک.)310 ،2006 ،3
رهبری اخالقی را به عنوان نشان دادن رفتار مناسب هنجاری از طریق فعالیت های فردی ،ارتباطات بین فردی و ترویج این
قبیل رفتارها به پیروان از طریق ارتباطات دوطرفه ،تقویت و تصمیمگیری تعریف کردهاند.
اولین قسمت این تعریف "نشان دادن رفتار مناسب هنجاری از طریق فعالیت های فردی و ارتباطات بین فردی" در بردارنده
این است که رهبرانی که اخالقی تصور میشوند الگوهای رفتارهایی هستند که به طور اصولی و هنجاری مناسب پنداشته میشود
(مثل صداقت ،امانت ،عدالت و دلسوز بودن) و همچنین تبدیل شدن رهبر به الگویی معتبر میباشد .قسمت دوم این تعریف "ترویج
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این قبیل رفتار ها به زیردستان از طریق ارتباطات دوطرفه" را بیان میکند که رهبران اخالقی نه فقط به اخالقیات توجه میکنند
بلکه فرآیند عدالت بین فردی و رویهای را به پیروان ارائه میدهند.
جزء "تقویت" در تعریف دربرگیرنده این است که رهبرانی که اخالقی میباشند استانداردهای اخالقی را مستقر ساخته ،به
رفتار اخالقی پاداش داده و کسانی که از استانداردها پیروی نمیکنند را تنبیه میکنند.
عنصر نهایی تعریف مربوط به"تصمیمگیری" میباشد که بازتاب این حقیقت است که رهبران اخالقی به نتایج اخالقی
تصمیمات خودشان فکر میکنند و تصمیماتی عادالنه و هنجاری میگیرند که میتواند به وسیله پیروان تبعیت شود (پانو و
تناکن.)2009،22 ،1
رهبری اخالقی بر اساس نظریه کالشون و همکاران ،)2011( 2در قالب ابعاد ذیل ارائه گردیدهاند:
انصاف سازمانی :از دیدگاه توماس آکویناس انصاف واقعی زمانی است که حاکم به هر کس مطابق شأن و شایستگی او امتیاز
بدهد .انصاف در مفهوم رادیکال آن در شعار و فرمول معروف مارکس «از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش»
خالصه میشود( .مرامی.)1328،11 ،
هدایت اخالقی :اخالق «مجموعهای از فرآیندهای عینی معنوی که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد» و «فرآیندی که طی
آن ،در کارکرد ارگانیزم معنوی تعادل ایجاد میشود» تعریف کردهاند.
شفافیت نقش :وضوح و شفا فیت نقش می تواند موجب رضایت و احساس دلگرمی و مفید بودن فرد و در نهایت انجام بهتر و
دقیقتر کارها شود.

انطباق پذیری
یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر تغییرات و تحوالت شگرف و مداومی است که در تمامی پدیدهها رخ میدهد و
سازمانها و از جمله سازمانهای پویا و در حال تغییر که در آن قرار گرفته اند نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در نتیجه رمز
موفقیت سازمان های امروزی انطباق با محیط بیرونی است .انطباق پذیری سازمانی به عنوان ظرفیت یک سازمان برای در آغوش
گرفتن تغییر و یا تغییر متناسب با محیط تغییر یافته ،تعریف شده است .انطباق پذیری به عنوان فرآیند متوقف کردن تغییر
سازمانی نیست بلکه به عنوان یک فرآیند مستمر در طول چرخه عمر سازمان است (براون.)196 ،2006،3
تحول سازمانی یکی از مهمترین عوامل بهره وری در سازمان ها و جامعه منابع انسانی است .شکوفایی و رشد هر جامعهای
منوط به ار تقای و پرورش منابع انسانی و توانمند سازی نیروهای آن جامعه است .در این راستای مسئوالن سازمانها با یاری
کارشناسان رفتاری و منابع انسانی می بایست توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول دارند .توانمندسازی و تقویت منابع انسانی
به معنی قدرت بخشیدن و ارتقای قدرت فکری و عملی کارکنان است بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به
نفس خود را بخشند و نیز بر احساس و تفکر ناتوانی و درماندگی خود غالب شوند و در افراد شور و شوق کار و فعالیت ایجاد کنیم.
در سطح سازمانی عوامل بیرونی و درونی موجبات تغییر و تحول را در سازمانها فراهم مینماید؛ عوامل بیرونی شامل هرگونه
سیاست تحمیلی قانون و مقررات سازمانی و عوامل درونی شامل رفتار مردم ،نگرشها ،ارزش و فناوری علم روز میباشد .در این
مرحله رهبری و مدیریت تحول می بایست در موقعیتهای مختلف نقش رهبری خود را بصورت کامل ایفا نماید .رهبری بیشتر از
مدیریت در جریان هرگونه تغییر و تحول مورد نیاز خواهد بود .مدیریت فعالیتهای سازمان را برنامهریزی و سازماندهی و کنترل
مینماید ،اما رهبری است که افراد را ترغیب میکند و موجب تغییرات ضروری در نگرش و رفتار در کار میشود (گل پرور و
همکاران.)32 ،1389 ،
در زمینه انطباق پذیری سازمان سه محور مورد توجه می باشد که شامل :درگیر شدن در کار ،سازگاری و مأموریت یا رسالت
و سازمانهایی که به خوبی یکپارچه هستند به سختی تغییر می یابند .لذا یکپارپگی درونی و انطباق پذیری بیرونی را میتوان
مزیت و برتری سازمان به حساب آورد .سازمانهای سازگار ریسک پذیر هستند ،از اشتباه خود پند میگیرند و ظرفیت و تجربة
ایجاد تغییر را دارند .آنها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان در جهت ارزش قائل شدن برای مشتریان هستند.
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درگیر شدن در کار :سازمانهای اثربخشی افرادشان را توانمند میسازند ،سازمان را بر محور گروههای کاری تشکیل میدهند
و قابلیتهای منابع انسانی را در همه سطوح توسعه میدهند .اعضای سازمان به کارشان متعهد شده و خود را به عنوان پارهای از
پیکره سازمان احساس میکنند .افراد در همه سطوح احساس میکنند که در تصمیمگیری نقش دارند و این تصمیمات است که
بر کارشان مؤثر است و کار آنها مستقیما با اهداف سازمان پیوند دارد .درگیری زیاد در کار به معنای درگیر شدن ذهنی کامل با
کار است.
سازگاری (ثبات و یکپارچگی) :تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات و یکپارچه بوده و
رفتار کارکنان از ارزش های بنیادین نشأت گرفته است .رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافتهاند (حتی زمانی که
دیدگاه متقابل دارند) و فعالیتهای سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده است .سازمانهایی با چنین ویژگیهایی ،دارای
فرهنگ قوی و متمایز بوده و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند.
رسالت :شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت و مأموریت آن است .سازمانهایی که نمیدانند کجا هستند
و وضعیت موجودشان چیست؟ معموالً به بیراهه میروند .سازمانهای موفق درک روشنی از اهداف و جهت خود دارند ،به طوری
که اهداف سازمانی و اهداف استراتژیک را تعریف کرده و چشم انداز سازمان را ترسیم میکنند .وقتی یک سازمان مجبور است
رسالت خود را تغییر دهد تغییرات در استراتژی ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامی است .در این وضعیت رهبر قوی چشم انداز سازمان
را مشخص میکند و یک فرهنگ را خلق میکند که این چشم انداز را پشتیبانی میکند (دنیسون.)32 ،2000،1

 -9پیشینه پژوهش
سوسمن ( )2002در تحقیقات خود بر این نتیجه رسید که ظرفیت انطباق پذیری سازمانی یکی از ابعاد بسیار مهم ظرفیت
سازمانی است .مفهوم یادشده به اهداف استراتژیکی چون ثبات سازمانها و خلق نظم در سازمان کمک میکند .او ظرفیت انطباق
پذیری را دارای چنین ویژگیهایی میداند :تمرکز بیرونی ،روابط شبکهای و نوآوری.
دنیسون ( )2000عنوان کرده که فرهنگ انطباقپذیری بر انعطافپذیری تأکید دارد و از نظر راهبردی به محیط خارجی توجه
میکند و میکوشد تا نیازهای مشتریان تأمین شود .او معتقد است که ظرفیت انطباقپذیری دارای ویژگیهایی چون ایجاد تغییر،
مشتریگرایی و یادگیری سازمانی است .طبق این رویکرد ،رمز موفقیت سازمانهای امروزی انطباق با محیط بیرونی است و این
مهم جز با تغییر در کارکنان و افزایش قابلیتهای آنها میسر نخواهد شد.
ظرفیت انطباقپذیری برای بقای سیستمهای محیطی اجتماعی و همچنین برای غلبه بر بیثباتی و عدم قطعیت ضروری است.
چرا که سازمانهای که از ظرفیت انطباقپذیری برخوردارند ،این پتانسیل را دارند که پیشبینی کنند و به تغییرات پاسخ دهند و
بعد از بحران دوباره به مدیریت منابع سالم بازگردند .شناختن و ساختن ظرفیت انطباقپذیری ،میتواند به سازمان ها کمک کند
تا سازگار شوند و از تغییرات یاد بگیرند و همچنین تغییرات بعدی را بشناسند (عباسزاده و بوداقی.)1393،
استریکمن ( )2001در مورد پژوهش خود ،رسالهای با عنوان ظرفیت انطباقپذیری سازمانی و تغییرات اجتماعی به صورت
مقطعی نگاشته است .در پژوهش یادشده ،ظرفیت انطباقپذیری با ابعاد نوآوری ،تمرکز بیرونی ،روابط شبکهای ،بینش مشترک و
پژوهشگری ،بررسی شده است .همچنین بخشی از یافتههای پژوهش نشان میدهد که ظرفیت انطباقپذیری ،نقش اساسی در
اثربخشی سازمانی دارد.
توسط کالشون و همکاران ( )2011پژوهشی با عنوان رهبری اخالقی در کار توسعه و اعتبارسنجی ابزارهای اندازهگیری
چندگانهی رهبری اخالقی ،انجام گرفته است .یافتههای پژوهش نشان داده که رهبری اخالقی نقش اساسی در عملکرد و بهبود
رفتار سازمانی است.
هدف این تحقیق نیز بررسی تاثیر میان رهبری اخالقی بر انطباق سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بناب و عوامل
تاثیرگذار روی انطباقپذیری سازمان را شناسایی و اهمیت هر یک را مشخص میکند و نتایج آن برای بهبود انطباقپذیری سازمانی
میباشد.

. Denison
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 -4مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی ،چهار چوبی است مبتنی بر روابط نظری بین شماری از عوامل که در مورد مسائل پژوهش با اهمیت تشخیص
داده می شوند .بر اساس آنچه تاکنون به آن اشاره شد ،مدل مفهومی زیر دور از انتظار نخواهد بود.

نمودار  :6مدل مفهومی پژوهش

 -5فرضیههای پژوهش




انصاف سازمانی تاثیر مثبت و معنیداری بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بناب دارد.
هدایت اخالقی تاثیر مثبت و معنیداری بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بناب دارد.
شفافیت نقش تاثیر مثبت و معنیداری بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بناب دارد.

 -1روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی -پیمایشی و از حیث هدف کاربردی میباشد .و براساس اطالعات دریافت شده ،تعداد
کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بناب 1202 ،نفر گزارش شده است که براساس مقطع تحصیلی ،جنسیت و محل خدمت
تفکیک گردیدند .و برای محاسبه حجم نمونه از رابطه کوکران 302 ،نفر بدست آمده است که برای انتخاب نمونه آماری از جامعه
آماری از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شده است .برای مشخص شدن روایی پژوهش از روایی نمادی یا صوری
استفاده و نظرات اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ گردید .و همچنین میزان پایایی برای پرسشنامه رهبری اخالقی 0/962
و انطباق پذیری سازمانی نیز  0/902بدست آمدند که نشان داد پرسشنامهها پایایی مناسبی دارند .و برای تحلیل دادهها ،از تحلیل
عاملی تاییدی متغییرهای پژوهش توسط نرم افزار  LISREL8.80استفاده شده است.

 -7ابزار گردآوری اطالعات
در تحقیق حاضر برای بررسی تاثیر تحول سازمانی بر فضیلت سازمانی از دو چارچوب نظری استفاده شده است .بدین صورت
که برای سنجش تحول سازمانی بر اساس تغییر در افراد ،فنآوری ،ساختاری و مدیریتی با  28گویه محقق ساخته و همچنین
برای سنجش فضیلت سازمانی نیز از مدل ارائه شده توسط کامرون و همکاران ( 11 ،)2002گویه استفاده و ابعاد مختلف فضیلت
سازمانی یعنی خوش بینی ،اعتماد ،همدردی ،انسجام و بخشش را میسنجد .آزمودنیها در یک مقیاس شش گزینهای از یک
(کامال غلط) تا شش (کامال درست) به هر یک از گویه ها پاسخ میدهد که آلفای کرونباخ استخراج شده برای پرسشنامه ظرفیت
تحول سازمانی  0/826و برای پرسشنامه فضیلت سازمانی  0/919بدست آمد.

19

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

 -8مفاهیم تحقیق
در جدول زیر مفاهیم و عوامل تحقیق به همراه معادل آنها نشان داده شده است که در هنگام مشاهده مسیرهای تحلیل
عاملی از معادل آنها استفاده شده است.
جدول  :6مفاهیم و عوامل تحقیق به همراه معادل آنها در مدل
عوامل

معادل

انطباق پذیری سازمانی

OA

انصاف سازمانی

OF

هدایت اخالقی

MG

شفافیت نقش

RC

 -3تحلیل استنباطی یافته های تحقیق
در این بخش ،نتای ج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی متغییرهای پژوهش توسط نرم افزار  LISREL8.80آورده شده است و
نشان میدهد که چه سوالی مربوط به چه بعدی است.

نمودار  : 6مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتایی سازه های پرسشنامه

از مدل اندازه گیری ضرایب استاندارد شده میتوان این برداشت را نمود که بین متغیرهای مکنون مربوطه و شاخصهای
متناظر با آنها ،همبستگی معناداری وجود دارد .و در این مدل میزان روابط بین سازه و بعد ،بعد و شاخص نشان داده میشود.
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همان طور که مالحظه میشود تمامی شاخصهای درنظر گرفته شده برای کلیه سواالت مربوط به متغیرهای مدل دارای
همبستگی باالی  0/21میباشند ،بنابراین میتوان گفت سواالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند.

نمودار :2مدل اعداد معناداری سازه های پرسشنامه

مدل اعداد معناداری یا همان  ،T-Valueمیزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان می دهد و با توجه به اینکه تمامی
اعداد معناداری از پارامترهای مدل از عدد  1/96بزرگتر هستند ،لذا روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوطه در سطح
معناداری  0/01تایید میشود.
جدول  :2شاخص های برازش مدل
شاخص

دامنه پذیرش شاخص

مقدار شاخص

برازش

P-Value

>0/01

0/92233

عالی

X2/df

1 -3

1/89

عالی

RMSEA

>0/01

0/032

عالی

GFA

>0/8

0/98

عالی

AGFI

>0/91

0/96

عالی

SRMR

>0/01

0/032

عالی

IFI

>0/91

0/98

عالی

NFI

>0/91

0/96

عالی

NNFI

>0/91

0/92

عالی
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جدول :9نتایج تحلیل عاملی تاییدی

بار عاملی

گویه ها

T-Value

انطباق پذیری سازمانی
پیشنهادات کارکنان و ایجاد تغییرات مناسب در این راستا انجام می پذیرد.

1/02

12/02

روشهای منعطف برای تغییر در صورت لزوم وجود دارد.

1/02

13/16

سازمان نسبت به تغییرات محیط عکسالعمل پاسخگویی مناسب به کار دارد.

1/02

13/02

انصاف سازمانی
سازمان مسئولیت مشکالتی که خارج از کنترل کارکنان میباشد را میپذیرد و از آنان حمایت میکند.

1/11

13/36

سازمان در رسیدن به اهداف کارکنان تالش میکند.

1/29

11/39

هدایت اخالقی
مدیریت با توضیح روشن میکند که چگونه به درستی رفتار کنیم.

1/22

11/26

کارکنان از دستورالعملها با صداقت تبعیت میکنند.

0/88

10/21

دستورات روشن و صریح صادر می شود.

1/01

11/68

در سازمان عواقب رفتار غیر اخالقی روشن است.

1/09

12/20

شفافیت نقش
مدیریت شرح می دهد که از کارکنان چه انتظاری میرود.

0/06

8/21

مسئولیتها در شغلمان شفاف و روشن است.

0/89

2/61

عملکرد هر یک از اعضای گروه مطابق انتظارات مدیریت پیش میرود.

0/18

6/12

جدول فوق نشان می دهد که تحلیل عاملی تاییدی سازه های پرسشنامه بر اساس متغییرها دارای برازش مناسب بوده و
سازههای پرسشنامه به خوبی متغییرهای مربوطه را نشان میدهند.
 -62تحلیل مسیر تاییدی مدل
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و فرضیات مدل از تحلیل دادهها به وسیله مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
جهت بررسی مدل پژوهش که شامل سه متغییر مستقل (انصاف سازمانی ،هدایت اخالقی و شفافیت نقش) و متغییر وابسته
(ان طباق پذیری سازمانی) می باشد ،قبل از تایید از مناسب بودن و برازش مطلوب اطمینان حاصل نموده ایم.
مدل ذیل نیز اعداد معناداری و تخمین استاندارد شده مدل معادالت ساختاری ،برای مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد.

62

سال دوم ،شماره هشت ،اسفند 6931

نمودار :9مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتایی مدل مفهومی

نمودار :4مدل اعداد معناداری مدل مفهومی

مدل اعداد معناداری میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را در سطح  0/01نشان میدهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از
 1/96باشد ،پارامترهای مدل معنادار هستند.
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جدول :9نتایج تحلیل عاملی تاییدی
فرضیات

فرضیههای مدل مفهومی

مقدار تی

ضریب استاندارد

انصاف سازمانی تاثیر مثبت و معنیداری بر ظرفیت انطباق پذیری
سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بناب دارد.

2/21

0/99

1

هدایت اخالقی تاثیر مثبت و معنیداری بر ظرفیت انطباق پذیری
سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بناب دارد.

3/36

 0/11ــ

2

تایید

شفافیت نقش تاثیر مثبت و معنیداری بر ظرفیت انطباق پذیری
سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بناب دارد.

2/20

0/02

3

تایید

فرضیه

نتیجه
تایید

 -66بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج آزمون فرضیهها مشخص گردید انصاف سازمانی ،هدایت اخالقی ،شفافیت نقش تغییرات انطباق پذیری
سازمانی در سطح  ، 0/01توسط تغییرات در رهبری اخالقی در آموزش و پرورش شهرستان بناب تبیین و در آن تاثیر دارد .و نشان
میدهد که هرچه به مولفه های رهبری اخالقی توجه و اهمیت داده شود ،میزان ظرفیت انطباقپذیری سازمانی در آموزش و
پرورش شهرستان بناب افزایش مییابد .و یافتههای تحقیق حاضر با یافته های تحقیقی با عنوان «مدل تقویت احساس انرژی،
توانمندی و خالقیت کارکنان از طریق رهبری اخالقی» توسط گل پرور و همکارانش ( ،)1389نتایج پژوهش نشان داد که رهبری
اخالقی در محیط کار باعث تقویت توانمندی ،احساس انرژی و خالقیت کارکنان (بعدی از انطباق پذیری سازمانی) در محیط کار
میشود و همچنین عباسزاده و بوداقی ( ،)1393در بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی (مورد مطالعه:
کارمندان دانشگاه تبریز) ،بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی نتایج نشان داد ،ابعاد وضوح نقش ،جهت گیری مردمی ،هدایت اخالقی
و سازۀ رهبری اخالقی بر متغیر وابسته(ظرفیت انطباقپذیری سازمانی) معنادار میباشد .که با یافتههای این پژوهش همسو میباشد.
گاندرسون و هولینق ( )2002نیز بر این عقیدهاند که ظرفیت انطباقپذیری برای بقای سیستمهای محیط اجتماعی و همچنین
برای غلبه بر بیثباتی و عدم قطعیت ضروری است .چرا که سازمانهای که از ظرفیت انطباقپذیری برخوردارند ،این پتانسیل را
دارند که پیش بینی کنند و به تغییرات پاسخ دهند و بعد از بحران دوباره به مدیریت منابع سالم بازگردند .شناختن و ساختن
ظرفیت انطباق پذیری ،میتواند به سازمانها کمک کند تا سازگار شوند و از تغییرات یاد بگیرند و همچنین تغییرات بعدی را
بشناسند.
کالشون و همکاران ( ،)2011پژوهش دیگری با عنوان رهبری اخالقی در کار :توسعه و اعتبارسنجی ابزارهای اندازهگیری
چندگانة رهبری اخالقی ،انجام گرفته است .یافته های پژوهش نشان داده که رهبری اخالقی نقش اساسی در عملکرد و بهبود
رفتار سازمانی است که هم راستا با یافته های این پژوهش هستند.

 -62پیشنهادات
بر اساس نتایج حاصل از فرضیه ها و تأثیر معناداری که پرورش خصائص رهبری اخالقی بر بهبود ظرفیت انطباق پذیری در
آموزش و پرورش شهرستان بناب دارد ،مدیران باید به رشد و توسعه تحول در سازمان هایشان مبادرت نمایند و سازمان با محور
رهبری اخالقی با خصائصی چون انصاف سازمانی ،هدایت اخالقی و شفافیت نقش همراه است لذا برای افزایش این تاثیرگذاری
پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
به نیازهای شخصی کارکنان توجه شود.
در صورت بروز مشکالتی که از سوی کارکنان نمی باشد از آنان حمایت گردد و مسئولیتش را سازمان بپذیرد.
در تصمیم گیریها کارکنان شرکت داده شوند و در اعطای مسئولیت رقابت ایجاد گردد.
مدیریت رفتار مورد انتظار را به کارکنان تفهیم و عواقب غیر آن را و همچنین بر نحوه اجرای دستورالعمل ها نظارت نماید.
در سطوح سازمانی همبستگی و یکپارچگی را با اعتماد و پیمان بستن گسترش دید.
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.مسئولیت کارکنان صریح و روشن مشخص گردد تا کارکنان بدانند در چه حوزه ای مسئولیت دارند
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چکیده
نیاز به فراتر اندیشیدن در کارکنان سازمانها ازجمله مؤسسات کوچک و کسبوکارها یک نیاز روزافزون است
درواقع بهبود روزافزون کارکنان ،آنان را به یک ضرورت جهانی بدل نموده ،در این راستا آموزش کارآفرینی بعد از
آموزش در دانشگاهها ،در سازمانها نیز کلیدیترین نقش را دارند .روش تحقیق در این پژوهش بهصورت مطالعه
کتابخانهای و مروری میباشد .در این تحقیق با مطالعه ادبیات مرتبط با آموزش کارآفرینی ازجمله زمینههای
آموزش و آموزش کارآفرینی در سازمانها و نظامهای آموزش عالی ،نقش آموزش کارآفرینی در انواع مدلهای
دانشگاهها ی کارآفرین و همچنین مهارت مدرسان کارآفرینی و برنامه آموزشی کارآفرینی سعی گردیده تا بهطور
اساسی بررسی شود که در آموزش کارآفرینی چه جنبه یا بخشهایی وجود دارد؟ اهداف آن چیست؟ و نیز
پیشنهادهای مبتنی یافتههای پژوهش در آموزش کارآفرینی در ایران ارائهشده است.
کلمات کلیدی :آموزش ،آموزش کارآفرینی در سازمان ،نظامهای آموزش عالی ،دانشگاه کارآفرین ،مهارت مدرسان،
برنامه آموزشی کارآفرینی

مقدمه
برخی عقیده دارند که بازارهای آینده از آن شرکتهایی است که به ریسکپذیری کارآفرینانه بهاء میدهند و برای گسترش
سرمایههای فکری خود در حد کالن سرمایهگذاری میکنند ،در بالندگی فردی پرتالشاند و در خطمشی گذاری ،شرایط محیطی
را مدنظر قرار میدهند .برهمین اساس ،توسعه کارآفرینی از جنبههای گوناگون مدنظر قرار گرفته است که آموزش یکی از
جنبه های مهم آن و در راستای گسترش آن است .با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ،تأییدشده است که ویژگیهای
کارآفرینانه اغلب اکتسابی است و نه ارثی .ازاین رو ،در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیت
تبدیل شده است .لذا فعالیتهای آموزشی هر کشور را میتوان سرمایهگذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست .هدف اصلی این
سرمایهگذاری ،توسعه انسانی است .بهعبارتدیگر هدف فعالیتهای آموزشـی رشد آگاهـی و توانائیهای بالقـوه انسان است .عالوه
بر آن ،بهطورکلی ،آموزش وسیلهای برای شناسایی مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه و پی بردن به راهحلهای مناسب
برای آنهاست.

عوامل ضروری آموزش کارکنان عبارت است از .1:شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینهها .2،پیشرفت روزافزون
فنآوری.3،پیچیدگی سازمان به دلیل ماشینی شدن .2،تغییر شغل یا جابجایی شغلی .1 ،روابط انسانی و مشکالت انسانی .6،ارتقاء
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و ترفیع کارکنان .2،اصالح عملکرد شغلی .8،نیازهای تخصصی حرفهای نیروی انسانی .9،کارکنان جدید االستخدام.10 ،بهرهوری
(بزاز جزایری .)21 21329

آموزش
آموزش و بهسازی نیروی انسانی باعث بینش و بصیرت عمیقتر ،دانش ،معرفت باالتر ،توانایی و مهارت بیشتر کارکنان در
سازمان برای اجرای وظایف مسئولیتهای شغلی میشود ،درنتیجه موجب نیل به هدفهای سازمانی با کارایی و اثربخشی بیشتر
میگردد .امروزه کمتر سازمانی قادر است بدون آموزش کارکنان خود بهبود و توسعه یابد .بدین ترتیب رشد و توسعه نیروی انسانی
پایانی ندارد .به فرموده پیامبر گرامی اسالم (ص) :زگهواره تاگور دانش بجوی ،مصداق پیدا مینماید.

هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحریزیشدهای که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است (سیف  .) 1322آموزش
تجربهای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد ،تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی از
تواناییها ،تغییر مهارت ها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی نما؛ بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل با همکاران
است .آموزش مستلزم استفاده از برنامههای پیشبینیشدهای است که شایستگیهای موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب
دانش ،مهارت و تواناییهای تازه در فرد میگردد ،بهگونهای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل مینماید (سیدجوادین .)1381
کوشش در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط به کلیه مساعی و کوششهایی است که در
جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارتهای فنی ،حرفهای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به
عمل میآید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود مینماید (س .ابطحی .) 1383
استیفن پی رابینز (استیون  )1381معتقد است که آموزش به مفهوم تغییر دانش و نگرش افراد در جهت همکاری با همکاران
است .آموزش کوششی است در جهت تغییر دانش و بینش افراد برای کسب آگاهیهای جدید و تغییرات عادات و رفتارها یا تغییر
جهت فکری و تغییر در سرنوشت انسان است ،و باالخره آموزش تجربهای است مبتنی بر یادگیری که بهمنظور ایجاد تغییرات
نسبتاً پایدار در فرد انجام و او را قادر به انجام کار ،بهبود تواناییها و بهروزآوری مهارتها ،دانش و نگرش و عملکرد میکند (ابطحی
و عباسی .)1386

دانش حرفهای
ترکیبی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات و نگرشها است .دانش از اطالعات و اطالعات از دادهها سرچشمه میگیرد .دانش
بهعنوان مزیت رقابتی در جوامع فرا سرمایهای باوری پذیرفتهشده است (سروش .)1382

آموزش کارآفرینی
کارآفرینی بهعنوان عامل اصلی خلق کسبوکار جدید توسط افراد یا تیمهای کوچک محسوب میشود و فرایندی هدفمند و
خالق برای سودآوری از طریق ایجاد یک شرکت یا واحدهای فناوری مستقل و رقابت شرکتهای فعلی به شمار میآید؛ بنابراین،
کارآفرین فردی است که منابع الزم برای شروع یا رشد کسبوکاری را بسیج میکند و تالش او به ایجاد یا اداره یک واحد اقتصادی
منجر میشود (فرشاد 2و غیره .)1382

آموزش کارآفرینی برای اولی ن بار با ارائه دروسی در دانشگاه هاروارد آغاز شد ،ولی واقعیت این است که آموزش کارآفرینی
بهعنوان عامل تعیینکننده در دانشکدههای کسبوکار از سالهای ابتدایی دهه  20در قرن بیستم آغاز شده است (علیمیری
 .)1382در آن دوران شرایطی که ناکارآمدی نظام اداری و اقتصادی به شکل اخراج وسیع کارکنان از شرکتهای بزرگ و
چندملیتی بر همگان آشکارشده بود ،مفهوم کارآفرینی و توسعه آموزشهای مربوط به آن موردتوجه جدی قرار گرفت (سعیدی
مهرآباد و مهدی  .)1382امروزه ،آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیتهای دانشگاهها تبدیلشده است و
کمتر دانشگاهی را میتوان یافت که دورهای را در حوزه آموزش کارآفرینی نداشته باشد.
هدف اولیه از آموزش و توسعه کارآفرینی همانا تربیت افراد متکی به نفس و آگاه به فرصتها و بهطورکلی ،افرادی است که
تمایل بیشتری به راهاندازی کسبوکارهای مستقل دارند ).(Cotton 1991
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آموزش کارآفرینی که بر پایه توسعه عالیق و مهارتهای چندگانه جوانان متمرکزشده است با هدف کاهش خطرهای مرتبط
با کارآفرینی و راهنمایی سرمایهگذاری موفق در طی مراحل اولیه تا رسیدن به مرحله بلوغ ارائه میشود .همچنین ،آموزشهای
کارآفرینی بهمنظور برقراری ارتباطات و تلقین مهارتها و ارزشهای موردنیاز برای تشخیص فرصت کسبوکار ،سازماندهی و
شروع به سرمایهگذاری در کسبوکار جدید طراحیشده است). [12[ (Brown 2000

عالوه بر این ،آموزش کارآفرینی میتواند یکی از مؤثرترین شیوهها برای تسهیل انتقال جمعیت دانشآموختگان به بازار کار
باشد .مطالعات در اروپا دراینباره نشان داده است که چنین آموزشهایی توانسته است افراد را مسئولیتپذیرتر بار آورد و آنها را
به کارآفرین یا متفکران حوزه کارآفرینی تبدیل کند و بهطور موفقیتآمیزی آنها را در چالشهای کسبوکار موفق و خطرپذیر
کند در .نتیجه ،نرخ بیکاری و شکست کسبوکارها کمتر شده است ).(Urbano, Aponte and Toledano 2008
بررسیهای انجامشده در ایاالتمتحده ،اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز نشان میدهد که اگر آموزشهای کارآفرینی
در کنار سایر اقدامات ترغیبکننده و تسهیلکننده قرار گیرند ،اثربخشی بسیاری خواهند داشت (شهرکی پور .)1382
برخی از مطالعات نشان دادهاند که افراد شرکتکننده در دورههای آموزش کارآفرینی نسبت به افرادی که در دیگر دورههای
شغلی شرکت کردهاند ،کسبوکارهای بیشتری را راهاندازی کردهاند ).(Rasmussen and Sorheim 2006
بهطورکلی ،مرور مطالعات انجامشده در زمینه آموزش کارآفرینی و برنامههای کارآفرینی شواهدی را ارائه میدهند که این
برنامهها کارآفرینان را برای شروع یک کسبوکار جدید تشویق میکنند .در صورت ارائه آموزشهای کارآفرینی ،شاخصها و
گرایشهای کارآفرینان جامعه ارتقا مییابد و این آموزشها میتواند به ایجاد شرایط یا محیط مناسب کارآفرینی در کشور کمک
کند .در برنامه پژوهشی  GEMدر سال  ،2008درباره آموزش کارآفرینی بهعنوان یک موضوع ویژه پژوهشی مطالعه شد .در مدل
مفهومی  GEMآموزش کارآفرینی بهعنوان یکی از عوامل محیط کارآفرینانه در نظر گرفتهشده است که این عامل بر سطح
گرایشها ،فعالیتها و اشتیاق کارآفرینانه اثر میگذارد و این امر خود بر توسعه کسبوکارهای جدید در اقتصاد تأثیرگذار است
(زالی 2و غیره  .)1389همچنین ،تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی نیز در برنامه ارزیابی  GEMموردتوجه بوده است.
(آراستی و بنادکی بهار )1392با فرضیات خود به نتایج ذیل دست پیداکردهاند .در این پژوهش اثر آموزش کارآفرینی که در
یک دوره  22ساعته برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای گلپایگان برگزارشده است ،بر قصد کارآفرینی سنجیده شده
است و بر اساس مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرضیات زیر ارائه میشوند :آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی ،نگرش
به رفتار کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و درک کنترل رفتاری مؤثر است.
دیدگاهها و نقطه نظرات پیرامون فرهنگ سازمانی تعاریف بسیار متعددی از فرهنـگ سـازمانی شـده اسـت؛ امـا در ایـنجـا
سـعی میشود به برخـی از تعریفهای رایج پرداخته شود .برخی از دانشمندان و صاحبنظران بر روی ارزشهای فرهنـگ سـازمانی
تأکید کرده اند .فرهنگ سازمانی نمایانگر ادراک مشترک اعضای سازمانی است که رفتار آنها را تحـت تأثیر قرار میدهد .در هر
سازمان ،ارزشها ،نمادها ،مراسم و اسطورههایی وجود دارند که دائماً در طـول زمان تغییر میکنند .این ارزشهای مشترک معین
میکنند که کارمندان چگونه جهان خـود را درک کـرده و به آن پاسخ میدهند ).(Robbins 2005
هستهی اصلی فرهنگ سازمانی را ارزشهایی تشکیل میدهند که اعضـای سـازمان همگـی بـا هـم در آن مشترک هستند
و بر اساس این ارزشها ،رفتارهای درونسازمانی شکل میگیرند .فرهنگ مجموعهای از ارزشهای کلیدی است که توسط اعضای
سـازمان بهطور گسـترده پذیرفتهشده است ).(Tsui, et al. 2006
برخی دیگر بر روی بخشهای نامحسوس و نانوشته در سازمان متمرکزشدهاند؛ لـذا فرهنـگ را همـان چیزی میدانند که
بهعنوان یک پدیده درست ،به اعضای تازه وارد آمـوزش داده میشود ونشـان دهنـدۀ بخش نانوشته و نامحسوس سازمان است
(هادیزاده مقدم و حسینی .)1383
امروزه ،دانشگاههای پیشرفته دنیا درصدد تغییر نظام آموزشی و آموزش مهارتهای تبـادل دانـش بـه نسل بعدی دانشجویان
و تغییر فرایند تحقیق هستند و با در نظر گرفتن ماهیت کاربردی توسعه به دنبال ایدههای جدیدند .همچنین ،آنان نوآوریهای
69

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

مرتبط با تبادل دانش را مطالعه و آنها را مسـتند میکنند و نحوه تفکر ،سیاستگذاری و عمل درباره تبادل دانش و کارآفرینی
در دانشگاه ،صـنعت و دولـت را تغییـر میدهند .توسعه مهارتهای انسانی از طریق برنامههای توانمندسازی به گونهای که
دانشآموختگان قـادر باشند در یک محیط ارتباطی بین صنعت و دانشگاه بهطور نوآورانهای فعالیت آنها از اصلیترین هـ دف
این دانشگاههاست ).(Torabi and Goodarzi 2009
امروزه ،نوآوری در سازمانها به سه صـورت مختلـف طبقهبندی میشود:
الف .نوآوری اداری و فنی :1تمایز بین نوآوری های اداری و فنی بر سـاختار اجتمـاعی اسـتوار اسـت .نوآوری اداری با تغییر
در ساختار سازمانی و فراینـدهای اداری سروکار دارد ،به صورتی کـه نـوآوری سازمان اداری ارتباط نزدیکی با فعالیتهای اداری
سـازمان و ارتبـاط غیرمستقیمی بـا فعالیتهای کـاری سازمان دارد .نوآوری فنی با تغییر در محصول ،خدمات و فناوری فرایند
تولید ارتباط دارد؛ این نوع نوآوری سازمانی مستقیماً با فعالیتهای کاری یک سازمان سروکار و با تغییرات در محصوالت و
فراینـدها ارتبـاط دارد ).(Damanpour 1991
در پژوهش حاضر از این طبقهبندی برای بررسی نوآوری سازمانی استفادهشده است .نـوآوری اداری بـا روابط بین افراد و
چگونگی انجام یافتن وظایف کاری و اهداف سازمان سروکار دارد و شـامل نقشها ،قوانین ،رویهها و ساختارهایی است که با ارتباط
بین افراد و محیط وجود دارد  .نـوآوری فنـی بـا تغییـر در محصول ،خدمات و فناوری فرایند تولید سروکار دارد و این نوآوری
مستقیماً به شکل تغییرات در تولید و فرایندهای سازمانی صورت میگیرد.

ب .نوآوری محصول و فرایند :2سازمان عموماً از این دو نوع نـوآوری بـرای ایجـاد مزیـت رقـابتی استفاده میکند .نوآوری
محصول به «تولید محصوالت تازه یا پاسخ به یک مصرفکننده خارجی یا نیـاز بازار» اطالق میشود و نوآوریهای فرایندی درواقع
عناصر جدیدی هستند که در تولیدات یا فعالیتهای خدماتی سازمانی به کار میروند (Damanpour and Gopalakrishnan

).2001
ج .نوآوری بنیادی و توسعهای : 3نوآوری بنیادی به تغییر نگرش مدیران و تقویـت منـابع دانـش  12فنی سازمان و نوآوری
توسعهای بر پیچیدگی ساختار و عـدم تمرکز تأکید دارد .هنگامیکه سازمانها محصوالت تازهای را تولید میکنند و فرایندهای
مدیریتی را بهبود میبخشند ،آنها بـه انگیـزه و اسـتعداد سرمایه انسانی برای خلق ایدههای تازه ،توسعه رویکردهای نوآوری و
ایجـاد فرصتهای تـازه نیـاز دارنـد ).(Scarbrough 2003
) (Chang and Lee 2008در بررسی رابطه قابلیت تجمعی دانش و نوآوری سـازمانی نشان دادند که بین قابلیت تجمعی
دانش و نوآوری اداری ارتباط معناداری وجود دارد و در ضمن فرهنگ سازمانی و محیط خارجی این رابطه را تحت تأثیر قرار
میدهد .هانگ و چانگ ) (Huang and Chung 2007در بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی مشـخص کردنـد
کـه سـرمایه سـاختاری و سـرمایه رابطهای در این سازمانها باالتر از حد متوسط و سرمایه انسانی پایینتر از حـد متوسـط اسـت.
از طرفـی ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از میان سه جزء سرمایه فکری ،سرمایه انسانی تأثیر بیشـتری بـر سـایر اجزا و نیز
عملکرد سازمانی داشته اسـت.
والکـر ) (Walker 2007در ارزیـابی تأثیر انـواع نـوآوری بـر ویژگیهای سازمانی مشخص کرد که مشخصات و ویژگیهای
این سازمانها بـرای ایجـاد نـوآوری اداری و فنی مناسب نیست و برای تحقق نوآوری سازمانی باید آنها با تغییرات شدید محیطی
سازگاری بیشـتری داشته باشند و نقش مدیریت سازمان در ایجاد چنین محیط انعطافپذیری بسـیار اهمیـت .دارد.
اکـانر و همکاران ) (O’Connor 2007در ارزیابی قابلیت نوآوری سازمانی دریافتند که سـرمایه انسـانی در این سازمانها با
دانش و نگرش مناسب و نیز با گذراندن دوره های آموزش تخصصی ،سرمایه سـاختاری با استقرار استراتژی پویا و طراحی ساختار
1

Administrative and Technical
Product and Process
3 Radical and Incremental
2
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سازمانی منعطف ،سرمایه رابطه ای با ایجـاد روابـط مطلـوب بـا مشتریان و ذینفعان داخلی و خارجی در ایجاد زمینه ظهور نوآوری
سازمانی نقش مهمی دارند.
مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان اشاره میکند :برای موفقیت در دنیایی پیچیده و
با رقابت روزافزون فقط برخورداربودن از داراییهای دانشی کافی نیست ،بلکه شناسایی این داراییها نیز امری الزم است و مهمترین
و اثربخشترین کار این است که سازمانهای آموزشی بتوانند عالوه بر شناسایی این داراییها ،آنها را بهخوبی مدیریت کنند .برای
مدیریت این داراییها الزم است سازمانهای آموزشی از وضعیت کنونی آنها مطلع شوند و برای رفع نقایص و کمبودهای آنان
اقدامات الزم را به عمل آورند .از طرفی ،با پیچیدگی رقابت ،نوآوری یکی از مزیتهای اصلی برای حیات سازمانهای آموزشی
محسوب میشود .همه سازمانهای آموزشی برای بقای خود به ایدههای نو و بدیع نیاز دارند .نوآوری میتواند بهعنوان تغییر
سازمانی برای پاسخ به محیط خارجی یا نفوذ بر آن درنظر گرفته شود .لیکن باید دانست که دانش به عنوان مهمترین عامل تولید
و عامل تعیینکننده در نوآوری به شمار میرود  ،زیرا با انباشت دائمی دانش اداری و فنی در طول زمان و با استفاده از فناوری
ارتباطات ،دانش بهسرعت در سرتاسر جهان قابلدسترس شده است (بهرامی 2و غیره .)1390

با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد که بین اجزای سرمایه فکری (انسانی ،ساختاری و رابطهای) بـا نوآوری سازمانی
(اداری و فنی) در دانشگاه های دولتی استان اصفهان رابطه چندگانـه معنـادار وجـود دارد ،پیشنهاد میشود که مدیران آموزش
عالی با فراهم کردن شرایط همکـاری حرفهای بـین اعضـای هیئتعلمی ،طراحی دورههای آموزشی بر مبنای یادگیری موضوعات
بهروز ،همکاری مطلوب بـین دانشـگاه و سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی ،امکانات جدیـد آموزشـی ،تغییـر سـاختار سـازمانی
دانشـگاه ،اصـالح شیوههای گزینش استادان و پذیرش اظهارنظرها و انتقادات در دانشگاهها ،در ظهـور نـوآوری سـازمانی نقش
مؤثری ایفا میکنند (بهرامی 2و غیره .)1390
ایجاد تغییرات سازمانی میتواند اثرات مفید و یا مخربی بر روی سطح مشارکت کارکنان پس از ایجاد تغییر جدید به وجود
آورده و لذا مدیریت مشارکت افراد در زمان تغییر و آموزش آنها بهعنوان عامل کلیدی میباشد ،بنابراین میتوان کارکنان ،میزان
توانایی آنها برای انطباقپذیری و ایجاد تغییرات و نوآوریهای موفق سازمانی نیز افزایش یابد (Farnham, Horton and White

) .2003در خصوص برنامههای آموزش کارآفرینی نیز میتوان بیان داشت که با توجه به گسترش برنامههای آموزش کارآفرینی،
هنوز توجه چندانی به ارزیابی اثربخشی کلی برنامه و بازنگری در محتوا و روشهای آموزش نشده است .این در حالی است که
ارزیابی اثربخشی آموزش کارآفرینی را نمیتوان فقط به ارزیابی دانش قابل حصول در کالس محدود کرد ،بلکه باید در میزان
تحریک سرمایهگذاری راهاندازی شرکتهای موفق ،توانایی افزایشیافته کارآفرینان یا تأثیرگذاری بر قصد کارآفرینی به کار گرفت
).(Graevenitza, Harhoffa and Weberb 2010

نقش آموزش کارآفرینی در انواع مدلهای دانشگاه کارآفرین
در ادبیات دانشگاه کارآفرین مدلهای مختلفی وجود دارد که مبتنی بر مأموریتها ،نوع آموزش ،پژوهش و فعالیتهای
کارآفرینانه است .بهطورکلی ،مدل مفهو می دانشگاه کارآفرین وابسته به عوامل محیطی و درونی در ایجاد و توسعه دانشگاه کارآفرین
است .عوامل محیطی به عوامل غیررسمی و رسمی و عوامل درونی به امکانات و منابع گفته میشود .این مدل عناصر و اجزای زیر
را شامل میشود .عوامل رسمی :سازمان کارآفرین و ساختار دولت ،حمایت از کارآفرین و آموزش افراد .عوامل غیررسمی :دیدگاه
دانشگاهیان در خصوص کارآفرینی ،روشهای کارآفرینی و نظام پاداش  .منابع :سرمایه مالی ،کالبدی ،نیروی انسانی و تجاری .

امکانات :شبکهها و ارتباطات ،ارزش و اعتبار) (Guerrero and Urbano 2012از دیگر مدلهای نظری که کالرک  1998به آن
اشاره کرده است توجه به عوامل محیطی و درونی است که دارای اجزای زیر است .عوامل محیطی که شامل دو بخش رسمی و
غیررسمی است .بخش رسمی شامل رهبری قدرتمند ،محیط گسترشیافته و منابع مالی متنوع .در بخش غیررسمی نیز به عواملی
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چون محقق باانگیزه ،عامل حیاتی ،فرهنگ و کارآفرینی یکپارچه اشاره نمود .در جدول زیر بهطور خالصه به برخی از مدلهای
نظری دانشگاه کارآفرینی در دو بعد محیطی و درونی اشارهشده ) (Guerrero and Urbano, 2012است.
مدلهای نظری دانشگاه کارآفرین
عامل محیطی
نظریهپردازان

غیررسمی

رسمی

)(Sporn 2001

فرهنگسازی

اهداف و مأموریت ،ساختار ،مدیریت ،رهبری ،ارتباطات

)(Etzkowitz 2004

نوسازی

وابستگی به دولت و صنعت ،سرمایه دانش

)(Hazelkorn 2007

فرهنگسازی

کاربرد ،پیوستگی ،ساختار ،مشوقها و پشتیبانی

عامل درونی
منابع

امکانات

نظریهپردازان
)(Hazelkorn 2007

مأموریت

شبکهها ،محلی کردن و جایگاه

)(Bramwell and Wolfe 2008

مالی ،کالبدی ،تجاری و انسانی

اعتبار ،جایگاه ،شبکهها ،محلی کردن

محتوای آموزش کارآفرینی :کارآفرینان نیازمند مهارت های متفاوتی هستند تا بتوانند در ارتقای ابتکارات ایجاد کسبوکار
سازمانی به موفقیت برسند .آنها باید آینده سازمان و تغییراتی را که احتماالً در تواناییهای بنگاه برای توجیه و تأیید ایجاد
کسبوکار سازمانی رخ میدهند ،پیش بینی کنند .این توانایی نیازمند درک راهبرد ،بازارها و دیگر توانمندیهای بنگاه است.
کارآفرینان باید درک کنند که چگونه ابتکارات مرتبط با کسبوکار میتوانند بر واحدهای مختلف سازمانی به شکلی کامالً متفاوت
تأثیر بگذارند و چگونه حول این موضوعات کار کنند (Zahra 2006).

دانشگاه باید به شیوه کارآفرینانه عمل نماید ،مراکز رشد تجاری و پارکهای فناوری و دیگر مراکز اینچنین را ساماندهی کند
و در این سازمانها دخیل کند و از این طریق در راهاندازی کسبوکار کمک نماید ).(Schulte 2004
آموزش کارآفرینی الزمه توسعه کارآفرینی است (میرزا محمدی 2پور طهماسبی و تاجور .)1382
آموزش کارآفرینی به دنبال آمادهسازی افراد برای درک موقعیتهای کارآفرینی و استفاده از فرصتها و پتانسیلهای موجود
برای ایجاد کارآفرینی یا تفکر کارآفرینی است (کنجوری 2مهدی زاده و سعیدی پور .)1392
برای اینکه دوره های آموزش کارآفرینی با موفقیت همراه باشد ،باید نکاتی چند موردتوجه و اهتمام قرار گیرد که عبارتاند از:
ترکیب شرکتکنندگان در کالسهای آموزش کارآفرینی متنوع باشد.
کالسها دربردارنده بازخورد مستمر و حتی از قبل پیشبینینشده باشد.
افزون بر راهاندازی کسبوکارهای جدید بر انواع ابتکارات و خالقیتهای کارآفرینانه هم تأکید نماید.
جهت هر یک از بحثها و مسائل کالس ،راهحل و جواب مشخص و معینی ذکر گردد.
امکان تغییر و اصالح برنامههای آموزشی توسط معلم و یا استاد بهآسانی میسر و مقدور باشد.
از سبکها و روشهای گوناگون تدریس استفاده گردد تا باعث ایجاد هیجان و جذابیت شود.
معلمان و یا استادانی که کارآفرینی را تدریس میکنند ،خودشان کارآفرین باشند ).(Zeiders 2003
اهداف آموزش کارآفرینی :هدف از فعالیتهای کارآفرینی و پرورش کارآفرینان چیست؟
) (Erkkilä 2000معتقد است هدف کارآفرینی ،آموزش برای خالقیت ،نوآوری و سودمندی بیشتر است (مذبوحی .)1391
گاروان و اوسنید اهداف برنامههای آموزشی کارآفرینی را در قالب موارد زیر بیان میکنند:

شناسایی و آمادهسازی کارآفرینان بالقوه برای شروع یا توسعه دانش و فناوری در کسبوکارهای مخاطرهآمیز؛
توانمندسازی مخاطبان برای تنظیم برنامههای کسبوکار؛
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تمرکز بر موضوعاتی که برای اجرای پروژههای کارآفرینانه همچون تحقیق بازار و تحلیل رقبا ،تأمین مالی کسبوکار و
موضوعات مالیاتی و قانونی ،حیاتی هستند؛
بهبود و توسعه رفتارهای مستقالنه ،ریسکپذیری و تقبل مسئولیتها؛
توانمندسازی مخاطبان به گونهای که در پایان دوره آموزشی بتوانند اقدام به تأسیس کسبوکار مخاطرهآمیز دانشمحور یا
فناوری سطح باال کنند ).(Garvan and Ocinneide 1994
روشهای تدریس کارآفرینی :نتایج اکثر مطالعات تجربی و زمینهیابی نشان دادهاند که با استفاده از آموزش کارآفرینی میتوان
کارآفرینی را تعلیم داد و یا حداقل ترغیب نمود .سؤال خوبی که در اینجا میتوان در زمینه آموزش کارآفرینی مطرح ساخت این
است که چه چیز باید آموزش داده شود و چگونه؟ )(Kuratko 2003

از دیدگاه هاینس ( )1996آموزش کارآفرینی شامل روشهای سنتی و غیر سنتی میباشد و بایستی از هر دوی آنها بهصورت
یکپارچه و تلفیقی استفاده نمود .وی این روشها را به شرح زیر توصیف میکند.
روشهای سنتی :بر جنبههای نظری کارآفرینی تأکیددارند و شامل شیوههایی نظیر سخنرانی ،تحقیقات کتابخانهای ،آموزش
برنامهای و مانند آن میباشد
روشهای غیر سنتی :شامل مطالعات موردی ،پروژههای عملی ،کارآموزی ،یادگیری تجربی ،بازدید از شرکتهای کارآفرینانه،
کار تیمی و طوفان اندیشه میباشد ).(Hayns 1996

مهارت مدرسان کارآفرینی
)(Hills 1988از طریق نظرخواهی از آموزشگران مختلف دریافت که اکثر آنها عقیده دارند که بایستی کسانی در دورهها،
دروس کارآفرینی را تدریس کنند که خود تجربه کار کارآفرینانه و یا حداقل سابقه کار کردن با کارآفرینان را داشته باشند .محققان
متعدد اظهار داشتهاند که یکی از چالش های آموزش کارآفرینی در سطح آموزش عالی ،کمبود مدرس توانمند است (نبیونی2
آقاجانی و اهللوردی زاده .)1388

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی مقاله اینجانب در آموزش کارآفرینی سازمانی برگرفته از مدل مفهومی (اجاقی 2و غیره زمستان )1391
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سطح خرد
بازنگری و تجدیدنظر در محتوای دروس کارآفرینی توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهمنظور همسانسازی دروس با
نیازهای شغلی


گزینش و جذب مدرسین متخصص در حوزه آموزش کارآفرینی



فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب



استفاده و بهکارگیری شیوههای خالقانه و نوین تدریس توسط اساتید و مربیان کارآفرینی



آماده ساختن جهت ورود به بازار کسبوکار و زندگی شغلی آینده

نظام آموزش و تحقیق سازمانی :باید گفت خالقیت تا حد زیـادی اکتـسابی بـوده و رشد این استعداد نیز مانند سایر
استعدادهای بشری به شرایط و زمینههای خاصی نیاز دارد (آقایی فیشانی  .)1322ازاینرو کارآفرینی درونسازمانی نیز یک هنر
و فضیلت ذاتی نیست و میتوان آن را از طریق آموزش مناسـب توسـعه داد .پـرورش و آموزش کارکنان در زمینهی کارآفرینی
میتواند باعث پیشرفت خارقالعادهای در سازمان شـود .این آموزشها نهتنها باعث افزایش درآمد ،از طریق نوآوری سـازمانی
میشود بلکـه افزایش و بهبود نگرش کارکنان را نیز به دنبال خواهد داشت .ازاینرو مـدیران بایـد زمینه الزم برای این آزمایشها
را درون سازمان فراهم کنند ).(Pinchot 2000

چرایی فعالیت و برنامه آموزشی کارآفرینی
پرداختن به فعالیتهای آموزشی در هر کشوری نوعی سرمایهگذاری بوده که هدف اصلی آن توسعه انسانی است (Kaufman

) .and Herman 1996به عبارتی هدف هریک از فعالیتهای آموزشی رشد آگاهی و توانائیهای بالقوه انسان بوده و پیشرفت و
توسعه جوامع ،سازمان ها و مؤسسات نیز درگرو ارتقای سطح دانش ،مهارت ،رفتار و بینش انسانی است ) .(Arend 2007این امر
اهمیت فعالیتهای آموزشی را دوچندان میسازد .برخی معتقدند که آموزش نمیتواند مانع بیکاری افراد شود ،حتی فارغالتحصیالن
دانشگاهی نیز علیرغم اینکه آموزشهای زیادی دیدهاند ،اما قادر به یافتن شغلی مناسب نمیباشند (حسینی .)1382
یکی از اهداف ارائه برنامه درسی کارآفرینی تحریک انگیزه است .شناخت از توانائیهای خود و آگاهی دادن در این زمینه و
برانگیختن آنها از اصلیترین وظایف آموزش کارآفرینی ،تحریک انگیزههایی از قبیل میل به کسب ثروت ،توفیق طلبی،
استقاللطلبی ،تمایل به ساختن چیزهای نو و قبول نداشتن شیوههای موجود موجب میشود که در مسیر کارآفرین شدن قرار
گیرند .یکی دیگر از اهداف ارائه درس کارآفرینی به پرورش ویژگیهای کارآفرینانه است .برخی در محیطهایی پرورش مییابند
که زمینه برای تحریک انگیزهها و پرورش آنها فراهم است و لذا درصورتیکه این افراد کسبوکاری را شروع کنند ،اغلب با
موفقیت همراه خواهند بود؛ اما بیشتر در چنین محیطهایی آموزشی قرار ندارند و لذا ایجاد انگیزه و پرورش ویژگیهای کارآفرینی
که از طریق درس کارآفرینی برای آنها ضرورت دارد .این ویژگیها شامل مواردی چون آموزش تفکر خالق ،باالبردن ریسکپذیری،
تحمل ابهام ،دادن اعتماد به نفس ،فرصتشناسی و دادن اطالعات آموزشی درباره خصوصیات شخصی از طریق کنترل درونی
است .آموزش مهارت های کارآفرینی سومین هدف ارائه درس کارآفرینی بوده و بر این اساس سعی میکنند مهارتهای اساسی
همچون مسائل مالی ،شناخت بازار ،اصول مدیرت ،بیمه ،قوانین کار و امور اجتماعی ،توانایی مدیریت توسعه و رشد شرکت و یافتن
بازارهای جدید را از طریق این درس آموزش دهند .ایجاد عالقه نسبت به درس کارآفرینی چهارمین هدف ارائه واحد درسی
کارآفرینی بوده و بر این اساس سعی دارند تا نسبت به درس کارآفرینی عالقهمند ساخته تا از آن لذت برند (صمدی میارکالئی 2و
غیره تابستان .)1392
با توجه به چارچوب نظری مطرحشده و همچنین تحقیقات انجامگرفته پیرامون موضوع ،در این مقاله از مدل مفهومی زیر
برای ارزیابی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی استفادهشده است.
مدل مفهومی ارائهشده توسط (مرادی پردنجانی و جعفری بهار و تابستان )1392
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 تحقق اهداف آموزشی درس راه اندازی کسب و کار -افزایش ارزش افزوده آموزش

واکنش به آموزش
 اهداف و محتوا روش تدریس روش ارزشیابی توانایی مدرستحریک انگیزهها

برنامه درسی
کارآفرینی

پرورش ویژگیها
آموزش مهارتها

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر تبیین و ارزیابی آموزش کارآفرینی و ابعاد آن در سازمانها و به معنی سادهتر یعنی مؤسسات و شرکتهای
کوچک و متوسط که سه متغیر تحریک انگیزهها ،پرورش ویژگیها و آموزش مهارتها میباشد .مدلهای مفهومی در این تحقیق
بازبینیشده و در یک قالب یک کلیت یکپارچه نشان داده شده است .این امر به مدیران کمک خواهد کرد تا بهبود در فرآیندهای
آموزشی کارآفرینی در متغیرهای سهگانه مورد مطالعه را بهصورت مشخص پیگیری نمایند.

این دورهها میتواند منجر به تربیت افرادی با اعتماد به نفس باال ،فرصت شناس و بهطورکلی افرادی که تمایل قوی و بیشتری
برای کارآفرینی درونسازمانی و کسبوکارهای مستقل دارند باشد .در حقیقت هدف اصلی از توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن
افرادی است که انگیزهای قوی به فعالیتهای کارآفرینانهی درونسازمانی داشته باشند .مدیران محترم توجه داشته باشند که
آموزش کارآفرینی به کارکنان باید به بهترین نحو که مطابق با استانداردهای بینالمللی و درعینحال مطابق با شرایـط بومی باشد،
انـجام شود .ازآنجاییکه فرصتها در حال گذار هستند ،آموزش کارآفرینی میتواند زمینههای توسعهی فردی و سازمانی را برای
افراد مختلف فراهم نماید .ازآنجاییکه کارآفرینان تصمیمات مهم اقتصادی را اتخاذ میکنند ،آموزش مهارتهای کارآفرینی بسیار
مهم است و تصمیمات کارآفرینان در عرصههای اقتصادی نهتنها کارآفرینان بلکه سازمان و حتی خانواده آنها را نیز تحت تأثیر
قرار خواهد داد .درصورتیکه مهارتهای کارآفرینی آموزش داده نشود ،سازمان و کارکنان متحمل هزینههای سنگین و بسیاری
خواهد شد که و با آموزش مهارتهای کارآفرینی ،میزان شکست کارکنان به حداقل خواهد رسید.

پیشنهاد تحقیق برای مدیران آموزشی سازمانها و مؤسسات آموزش عالی
.1

با توجه به یافتههای محققان مختلف در تحقیقات مرتبط با آموزش کارآفرینی ،باید توجه بیشتری به روشهای نوین
آموزشی و ابزارهای نوین اشاره کرد.

.2

مدیران و افراد مسئول در فرآیند آموزش باید با سازمانها و دانشگاههای پیشرو کارآفرینی و آموزش آن و علیالخصوص
اساتید مجرب استفاده کنند.

.3

مدیران باید به ابعاد تشکیلدهنده متغیرها (تحریک انگیزهها ،پرورش ویژگیها و آموزش مهارتها) ،توجه داشته باشند؛ و
این ابعاد و مؤلفه -های تشکیلدهنده آن با توجه به ضریب اهمیت آن در دورهها لحاظ و آموزشهای برای گسترش و بهبود
آن در نظرگیرند.
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پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای تحقیق
آموزش کارآفرینی در سازمانها باید ماهیت ورود به کسب وکار را روشن کند و هدف اساسی هر برنامه آموزش کارآفرینی

.1

باید ارتقاء شناخت فرصتها باشد و درباره توانمندیهای حرفهای خود به عنوان کارآفرینان سازمانی یاد بگیرند؛
آموزش کارآفرینی باید با حمایت و پشتیبانی از نیروهای کارآفرین سازمانی همراه باشد تا افراد با پشتگرمی و فراغت

.2

.بیشتری فعالیتهای کارآفرینانه را در سازمان پیگیری نمایند
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 “ارائهی الگوی مفهومی مؤلفههای خرد و کالن نظام آموزش. و حبیب جعفری2 نادر نادری2 بیژن رضایی2 صبا2 اجاقی.32
.1391  زمستان2 شماره چهارم، جلد سوم،” نشریهی کارآفرینی در کشاورزی.کارآفرینی
.1381 2 دفتر پژوهشهای فرهنگی: سیدمحمد اعرابی، (مترجم) علی پارساییان. مبانی رفتار سازمانی. رابینز2 استیون.31

،” فصلنامه آموزش مهندسی ایران. “ارزیابی برنامههای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی. و سعید بنادکی2 زهرا2 آراستی.36
.89-21 :1392  بهار212  شماره،سال پانزدهم
.1322 2 چـاپ اول. انتشارات ترمه:: تهران. خالقیـت و نـوآوری در انـسانها وسـازمان هـا. تیمور2 آقایی فیشانی.32
 “تحلیل. و یارمحمدیان محمدحسین2 حسنعلی بختیاری نصرآبادی2 تقی آقا حسینی2 سعید رحا یی پور2 سوسن2 بهرامی.38

 شماره،” فصلنامهی پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سامانی در آموزش عالی
.10-22 :)1390( . این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان میباشد61

” فصلنامه. “ آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیرساختی برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی. و همکاران2 حسینی.39
.119 -138 :1382 22  شماره،12  سال.پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی

. ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران. و اسداهلل کرد نائیج2 جهانگیر یداللهی فارسی2 سید مصطفی رضوی2 محمدرضا2 زالی.20
.1389 2 موسسه کار و تامین اجتماعی:تهران
: “ تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینی (مطالعه موردی. و محمدمهدی مهدی2 محمد2 سعیدی مهرآباد.21
. سال اول:1382 2” فصلنامه توسعه کارآفرینی.آموزشهای کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی
، انتشارات پوینده، موسسه فرهنگی کتاب النیز: تهران..) آموزش و بهسازی سرمایههای انسانی (جلد اول. سید حسین ابطحی.22
.1383
22
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 .23سید رضا سیدجوادین .مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان .تهران :نشر دانش.1381 ،
 .22سیداحمد بزاز جزایری .آموزش کارکنان .تهران :انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ،جلد اول.1329 ،

 .21شهرکی پور 2بنیسی“ .جایگاه کارآفرینی در دانشگاهها ”.،مجموعه مقاالت دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور،
تهران.1382 2
 .26صمدی میارکالئی 2حمزه 2حسنعلی آقاجانی 2حسن خدابخشی 2و حسین صمدی میارکالئی“ .تبیین و ارزیابی اثربخشی

دورههای آموزشی کارآفرینی طرحهای زود بازده بر کارآفرینان استان مازندران( ”.پژوهشگر) فصلنامه مدیریت ،سال دهم،
شماره  230تابستان .90-23 :1392
 .22علی اکبر سیف .روان شناسی پرورشی .تهران :انتشارات آگاه.1322 ،
 .28علیرضا سروش" .نقش توسعه دانش در فرایندگردش دانش ".دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال پنجم .شماره ،12
.30 :1382
 .29علیمیری 2مصطفی“ .آموزش کارآفرینی :پیدایش ،توسعه ،گرایشها و چالشها ”.فصلنامه توسعه کارآفرینی :1382 2س ،آل
اول.
 .10فرشاد 2سیامک 2محمد فتحیان 2بابک ابراهیمی 2و سروش نالچیگر“ .مراکز رشد مجازی ابزاری در راستای توسعه کارآفرینی
در دانشگاهها ”.فصلنامه آموزش مهندسی ایران :1382 2سال دهم.
 .11کنجوری 2زکیه 2حسین مهدی زاده 2و بهمن سعیدی پور“ .شناسایی راهبردها و راه کارهای آموزشی موثردرآموزش
مهارتهای کسب وکاربه دانشجویان رشته های اقتصاد ،مدیریت و مهندسی.1392 ”.

 .12مذبوحی 2سعید و همکاران“ .برنامه درسی کارآفرینی :هدف ،محتوا ،روش تدریس و روش ارزشیابی ”.فصلنامه ابتکار و
خالقیت در علوم انسانی .سال اول ،شماره .92-130 :1391 23

 .13مرادی پردنجانی 2حجت ااهلل 2و پریوش جعفری“ .ارزیابی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی ”.دوفصلنامه
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال  ،2شماره  22بهار و تابستان .139-161 :1392

 .12میرزا محمدی 2م 2.س پور طهماسبی 2و آ تاجور“ .موانع و راهکارهای کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران ”.کار و جامعه،
.32- 22 :1382 292 )12
 .11نبیونی 2ا 2م آقاجانی 2و س اهللوردی زاده “ .بررسی تجربی پنج کشور موفق در زمینه توسعه آموزش کارآفرینی برای فارغ
التحصیالن دانشگاهی ”.کار و جامعه.81-91 :1388 2108 )11 ،
 .16هادیزاده مقدم 2اکرم 2و ابوالحسن حسینی“ .بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی مولد و نوآوری در سازمان اقتصادی کوثر”.
پیام مدیریت ،شماره نهم و دهم.22-91 :1383 2
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انتخاب بهترین فروشنده با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
محمدمهدی جرینی ،6حامد

شاکریان*2

1و 2دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
email: stu.shakerian@iaut.ac.ir

چکیده
این مقاله مدلِ فرآیندِ تحلیلی سلسله مراتبی را برای انتخابِ بهترین فروشنده در میان گزینه های مختلف ارائه
می دهد .انتخابِ فروشنده مناسب تصمیمی مهم در یک زنجیره تامین است .مدلِ پیشنهادیِ این مقاله می تواند
در انتخابِ فروشنده خوب و کارآمد به شرکت کمک کند .فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی یک ابزارِ تصمیم گیریِ
چند معیاره است که معیار های کمی و کیفی را بررسی می کند.
واژگان کلیدی :انتخاب فروشنده ،تحلیل پوششی داده ها ،فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی

 .6مقدمه
 .6.6انتخاب فروشنده
انتخابِ فروشنده مناسب تصمیمی مهم در زنجیره تامین است .فروشنده نقشِ مهمی در دست یابی به اهدافِ مدیریتِ زنجیره
تامین دارد .از این رو ،شراکت استراتژیک با عملکردِ بهترِ فروشنده باید در زنجیره تامین وجود داشته باشد .فروشنده های منتخب
باید براساسِ چند معیار ارزیابی شوند .ممکن است فروشنده های شخصی ویژگی های عملکردی متفاوتی برای معیار های مختلف
داشته باشند(حبیبی و همکاران .)1393 ،منبعِ صحیح منبعی است که بتواند کیفیتِ درستِ مواد را به موقع و با هزینه ای معقول
ی شرکت کافی است .در مراتب باالترِ زنجیره
فراهم کند .انتخابِ منبع یا فروشنده غلط برای آشفته کردنِ موقعیتِ مالی و عملیات ِ
تامین ،انتخابِ فروشنده تا جایی پیش می رود که به یک عنصرِ کلیدی و اساسی در پروسه صنعتی خرید و یکی از فعالیت های
عمده و مهمِ حرفه ای ها در صنعت تبدیل می شود .فروشنده ها بهترین دارایی های غیر پولیِ هر سازمان هستند .امروزه ،شرکت
های خریدار از فروشنده هایشان انتظارِ عملکردِ بیشتری دارند و در عینِ حال ،رابطه خوبی با هم دارند( .)dulancy, 2012در این
زمینه ،مشکلِ انتخاب فروشنده به تصمیم گیری در مورد چگونگیِ انتخابِ یک فروشنده از میان چندین گزینه بالقوه مربوط می
شود .از این رو ،شرکت های خریدار فروشنده هایشان را با اصول و قاعده انتخاب می کنند و از این رو ،انتخابِ فروشنده به یک
تصمیمِ استراتژیک و بسیار مهم تبدیل می شود(دلبری و همکاران.)1392 ،

 .2زمینه فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی
فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی یک روشِ سیستماتیک برای استفاده از سلسله مراتب ها در ساختاردهیِ یک مسئله تصمیم
است .اولین مرحله تعیینِ معیار ها است .فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در بحثِ معیار های کمی و کیفی ،یک نظریه اندازهگیری
است .فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی از مقایسه دو تایی استفاده می کند که بسیار دقیقتر از روشِ امتیاز بندی است( saaty,
 .)2014روشِ مقایسه دو تایی قسمتی از فرآیندِ تحلیلِ سلسله مراتبی است و جزئیات آن به شرحِ زیر است:
 )1تعریفِ مسئله و تعیینِ راهِ حلِ مطلوب،
 )2ساختار دهیِ سلسله مراتب با هدفِ کلیِ مدیریتی (باالترین سطوح) از طریقِ سطوحِ متوسط و میانجی برای سطحی که
در آن جا کنترل می تواند مشکل را حل یا سبک کند،
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 )3ایجادِ یک ماتریسِ مقایسه دو تاییِ سهمِ نسبی یا تاثیرِ هر عنصر بر هر هدف یا معیارِ اصلی یا در سطحِ باالتر .در این
ماتریسِ عنصر به عنصر ،عنصر ها به روشِ دو تایی و با توجه به معیار های سطحِ بعدی مقایسه می شوند .در مقایسه عنصر های
 iو  ،jقضاوتِ مردم نشان می دهد که در آن عدد صحیح غالب است .از این رو ،اگر هنگامِ مقایسه  iامین عنصر با  jامین عنصر،
غلبه در موقعیتِ عنصر های  j ،iرخ ندهد ،در موقعیت  ،iبه عنوان  ،ajiاتفاق می افتد و معکوسِ آن به صورت خودکار به aji
مربوط می شود،
 )2همه  n(n-1)/2را به دست آورید و این عبارت با مجموعه ماتریس های موجود در ( )3تعیین می شود،
 )1جمع آوریِ داده های مقایسه دو تایی و وارد کردنِ معکوس ها به همراهِ واحد  nو ثبتِ موربِ اصلی ،مسئله مقادیر اصلی
 aw=λmaxwحل می شود و ثباتِ آن بررسی می شود،
 )6مراحلِ ( )2( ،)3و ( )1در همه سطوح و خوشه ها در سلسله مراتب تکرار می شود،
 )2ترکیبِ سلسله مراتبی برای افزایشِ مقادیرِ ویژه ،با میزانِ معیار ها ،استفاده می شود و حاصل جمع همه مقادیر ویژه را
مطابق با آن مقادیری مدیریت می کند که در سطحِ پایین تر هستند و به بردارِ کامپوزیتِ اولویت برای پایین ترین سطحِ سلسله
مراتب می انجامد؛
 )8ثبات ،با ضرب و تکثیرِ هر شاخصِ ثبات با اولویتِ معیارهای مطابق و افزودنِ این محصوالت در همه جا ،برای کل سلسله
مراتب ارزیابی می شود .نتیجه با نو ِع مشابهی از بیان و با استفاده از شاخصِ تصادفیِ ثبات مطابق با ابعادِ هر ماتریس اندازهگیری
ی قابل قبول باید حدودا  10درصد ( )0210یا کمتر باشد .در غیر این
شده با اولویت های گذشته تقسیم می شود .ضریبِ ثباتِ کل ِ
صورت ،کیفیتِ داده های قضاوتی باید بهبود یابد(دلبری و همکاران.)1392 ،

 .9کاربردِ فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی برای مطالعه موردی
سه فروشنده بالقوه (فروشنده  ،aفروشنده  ،bفروشنده  )cبرای ارزیابی شناسایی شده است .براساسِ نظرِ متخصصان داخلی
و خارجی سازمان ،پنج معیار کسب و کار شناسایی شده است .معیار های مهم ارزیابی بدین شرح است :هزینه ،رابطه ،مهارت،
اجتناب از خطر ،کیفیت.
توضیحِ معیار های ارزیابی در ادامه آمده است:
 )1هزینه :هزینه کلی شامل قیمت ،هزینه حمل و نقل و گارانتی می شود،
 )2رابطه :مدتِ ارتباط ،نگرشِ آن ها و اطمینان مورد توجه است،
 )3مهارت :تواناییِ آن ها در پاسخ به تقاضا های مختلف طراحی و کمیت،
 )2اجتناب از خطر :میزانِ اجتناب از تاخیر در سرویس دهی،
 )1کیفیت :کیفیت محصول و خدمات بررسی می شود.
مراحلِ مدلِ ارائه شده به شرحِ زیر است:
 )1با توجه به معیار ها ،امتیازِ هر فروشنده را محاسبه کنید،
 )2همه معیار ها را با استفاده از فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی ارزیابی کنید،
 )3امتیاز کلی هر فروشنده را محاسبه کنید و برای انتخابِ بهترین فروشنده آن ها را دسته بندی کنید.

 .6.9معرفی پارامتر ها
 slمعیار انتخاب برای فروشنده،sl= (1,……i,…..m) :
 sslikامتیاز برای  kthبرای معیارِ انتخابِ  ithبه وسیله مقایسه دو تایی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی به دست می آید،
 wsliامتیاز برای انتخاب معیار ،i
 wskامتیاز کلی برای فروشنده kth
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 -9-2مدل برای امتیاز کلیِ انتخاب فروشنده

𝑚

)( 1

𝑖𝑙𝑠𝑤 ∗ 𝑘𝑖𝑙𝑠𝑠 ∑ = 𝑘𝑠𝑤
𝑖=1

مرحله  :1این معیار های انتخاب با استفاده از روشِ مقایسه دو تایی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی و توسط متخصصان داخلی
و خارجی سازمان اولویت بندی می شوند ،نتیجه آن در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  :6معیار های انتخاب برای ارزیابی فروشنده
اولویت

کیفیت

اجتناب از خطر

مهارت

رابطه

هزینه

0202

022

021

021

0233

1

هزینه

0211

0221

021

0221

1

3

رابطه

0218

0233

021

1

2

2

مهارت

0221

021

1

2

2

2

اجتناب از خطر

0239

1

2

3

2

1

کیفیت

مرحله  :2هر سه فروشنده براساسِ معیار های منتخبِ انتخاب با استفاده از فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی و بنا به نظرِ
متخصصان داخلی و خارجی ارزیابی شدند و امتیاز ارزیابی برای هر معیارِ انتخاب محاسبه شد .محاسبه نمونه برای دو معیار (از
پنج معیار) در این جدول آمده است.
مهارت

رابطه

امتیاز
ارزیابی

فروشنده
c

فروشنده
b

فروشنده
a

شرط

امتیاز
ارزیابی

فروشنده
c

فروشنده
b

فروشنده
a

02602

2

3

1

02120

0221

021

1

02222

3

1

0233

02281

021

1

2

02119

1

0233

0221

02121

1

2

2

فروشنده
a
فروشنده
b
فروشنده
c

براساسِ روشِ فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی ،امتیازِ کلیِ هر فروشنده محاسبه و در جدول  2نشان داده شده است.
Ci/ri

ci

02022

02021

c
02220

امتیاز ارزیابی برای
b
02220

a
02210

0202

0

0

02121

02281

02120

0211

02019

02032

02119

02222

02602

0218

مهارت

02021

02026

02122

02281

02121

0221

اجتناب از خطر

020002

020002

02122

02192

02633

0239

کیفیت

وزن ارزیابی

معیار های انتخاب
هزینه
رابطه

مرحله  :3فروشنده  aانتخاب شده است.
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 .4نتیجهگیری
انتخاب فروشنده یک مسئله چند معیاره است که باید معیار های کمی و کیفی را بررسی کند .در این مقاله ،معیارهایی مانند
معیارِ کیفیت بررسی می شوند که می توانند به وسیله میزان نقص اندازه گیری شوند .به طور مشابه ،معیارهایی مانند رابطه با
استفاده از مقیاسِ فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی به دست می آیند .پژوهش های آینده می توانند معیارهای مشابه را در یک گروه
دسته بندی کنند.

 .5منابع
 .1حبیبی؛ آرش ،ایزدیار؛ صدیقه ،سرافرازی؛ اعظم ،1393 ،تصمیمگیری چند معیاره فازی ،انتشارات کتیبه گیل
 .2دلبری؛ سیدعلی ،داوودی؛ سیدعلیرضا ،1392 ،کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه بندی شاخص های
ارزیابی جاذبه های توریستی ،دوره  ،9شماره 2
3. dulancy; t, 2012, distribution’s movers clamor for computerized help, distribution, pp 36-40
4. saaty; t.l, 2014, fundamentals of decision making with the analytic hierarchy process, rws
publications, pittsburg
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