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چكیده
تصمیمات مربوط به هزینه های زنجیرة تأمین جزء تصمیمات راهبردی می باشد .در این پژوهش ،به منظور پیش
بینی هزینه کل در چهار بخش سفارش ،موجودی ،ریسک عملیاتی و تولید از روش شبکه عصبی مصنوعی بهره
گرفته شده است .داده های مورد استفاده ،میزان تولید محصول ،میزان سفارش خرید مواد اولیه ،میزان موجودی
و تقاضا در کنار هزینه های تولید ،موجودی ،سفارش خرید مواد اولیه و تعمیر و نگهداری ماشین آالت می باشد
که به صورت ماهانه از فروردین سال  1931تا اسفند سال  1931از شرکت تولید قطعات خودرو اخذ گردیده است.
به منظور طراحی مدل پیش بینی داده ها به دو بخش شامل داده های آموزشی و داده های آزمایشی برای آزمون
مدل ،تقسیم شده اند؛ سپس شبکه بهینه با  92داده آموزش 2 ،داده اعتبارسنجی و  2داده آزمایش 22 ،تعداد
نرون الیه پنهان و  2تأخیر در تکرار  7انتخاب شد .در نهایت برای اثبات اعتبار مدل نتایج روش شبکه عصبی
مصنوعی با مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و سری زمانی ( )ARIMAتوسط معیارهای MAD ،MAPE
و RMSEمورد سنجش قرار گرفت  .نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی میزان خطاها را به ترتیب
 ٪93برای  91٪ ،RMSEبرای  MADو  ٪92برای  MAPEنسبت به مدل  ARIMAو  ٪02برای ،RMSE
 72٪برای  MADو  ٪17برای  MAPEنسبت به مدل رگرسیون کاهش داده است.

واژگان كلیدی :پیش بینی هزینه ،سفارش ,موجودی ،ریسک عملیاتی ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 -7مقدمه
مدیریت زنجیرة تأمین مدیریت همـة فرآیندهای سـاخت و تأمین ،از مواد اولیه تا مشتری نهایی است کـه کـل زنجیـرة ارزش
را از استخراج مواد تا پایان عمر مفید محصول ،در بـر می گیرد .در سال های اخیـر ،به دلیل افزایش سـرعت و حجـم ارتبـاط در
سراسـر نقـاط جهان و وسـعت یـافتن محـیط رقـابتی میـان سـازمان هـای تولیدی و خدماتی ،اهمیـت یـک زنجیـرة تأمین بهینه
و اقتصادی بیش از پیش مورد توجـه مـدیران و مسؤالن قرار گرفته است .رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،نوعی سیستم
حسابداری بهای تمام شده (هزینه یابی) است که با تجزیه و تحلیل دقیق ،هزینه های سربار تولید را به درستی و بر مبنای میزان
مصرف فعالیت توسط هر یک از فر آیندها ،به موضوعات هزینه ای مربوط به آن تخصیص می دهد .در این رویکرد نسبت به رویکرد
سیستم سنتی هزینه یابی ،به دلیل انحراف یا نقصی که سیستم سنتی تنها یک محرک هزینه مبتنی بر حجم را انتخاب می کند،
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت روی کار آمد .این ناکارآمدی ،به ویژه زمانی که هزینه های سربار ،سهم زیادی از هزینه های
تمام شده محصوالت را به خود اختصاص می دهند ،اهمیت می یابد (شباهنگ .)1931 ،در این رویکرد ،عموماً هزینه ها به چهار
سطح دسته بندی می شوند (کوپر و کاپالن: )171: 1331 ،
1
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 هزینه فعالیت های واحد محصول  :این هزین ه ها متناسب با شمار تولیدات محصول تغییر می کنند؛ مانند هزینه های زمان
ماشین کاری ،هزینه های مواد و دستمزد مستقیم.
 هزینه های فعالیت های مربوط به دسته های تولید  :مانند هزینه های مدیریت و نگهداری موجودی ،راه اندازی دستگاه ها
وغیره.
 هزینه فعالیت های مربوط به محصول خاص  :مانند هزینه طراحی ،مهندسی فرآیند و غیره.
 هزینه فعالیت های نگهداری و مدیریت تسهیالت و تجهیزات  :مانند هزینه اجاره ،بهره برداری ،تعمیرات و نگهداری.
زنجیره تأمین قطعات خودرو در کشورمان شامل تأمین کنندگان ،تولید کنندگان ،توزیع کنندگان ،عمده فروشان یا بانکداران،
خرده فروشان و مصرف کنندگان نهایی می باشد .خودروسازی  ,به طور کلی یکی از اجزای مهم صنعت با پویاترین زنجیره تأمین
به حساب می آید .صنعت قطعه سازی و مجموعه سازی کشور در سال های اخیر رشد و ارتقاء قابل قبولی در عرصه های ملی و بین
المللی برخوردار بوده است و گسترش این صنعت در ایران  ,پس از سال  ,1971همگام با تصویب قانون خودرو ,روندی افزایشی
داشته تا جایی که هم اکنون موفق به ساخت بیش از  33درصد قطعات پیکان و بیش از  30درصد قطعات پراید و بیش از  72درصد
قطعات پژو ,شده است .به همین منظور  ,شرکت تولید قطعات خودرو که یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک تأمین کننده،
یک تولید کننده و یک توزیع کننده می باشد ,برای مطالعه و آزمون مدل انتخاب شد.
در زنجیـره تأمین شرکت تولید قطعات خودرو ،هزینه های تولید  92قطعه مربوط به موتور و نیروی محرکه خودرو بررسی شد
و مطالعات بر مبنای اطالعات هزینه ای این  92قطعه صورت گرفت .بدین ترتیب به منظور تعیین پارامترهای هزینه ,تالش شد
ساختار هزینه ها بر پایه رویکردهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت تدوین شود و در مدل به کار رود .هدف از این پژوهش این است
که با استفاده از تکنیک های پیش بینی ،مدلی ارائه شود که با در نظر گرفتن هزینه های بخش های تولید ،سفارش ،موجودی و
ریسک عملیاتی و با جمع آوری داده ها به صورت ماهانه از فروردین سال  1931تا اسفند سال  1931از شرکت تولید قطعات خودرو،
هزینه کل را برای سال  1937پیش بینی نماید.

 -2ادبیات پژوهش
پیش بینی یکی از پایه های اصلی در تصمیم گیری قلمداد می شود .یک پیش بینی دقیق می تواند تا حد زیادی موجب کاهش
تصمیمات غلط شده و توانایی رقابتی سازمان را ارتقا می دهد .امروزه در بسیاری از شاخه های صنعت ،پیش بینی نقش به سزایی
را ایفا می کند .به طور مثال به پیش بینی تعداد تقاضا ،پیش بینی خروجی تولید ،پیش بینی هزینه اتمام پروژه می توان اشاره کرد
(مؤمنی و عزیزی .) 2213 ،در دنیای رقابتی حال حاضر ,مدیریت زنجیره تأمین ,ابزاری حیاتی برای کمک به مدیران به منظور بهبود
بهره وری ,سودآوری و عملکرد سازمان به حساب می آید .مدیریت زنجیره تأمین همواره نیازمند اطالعات دقیق تر نسبت به تمام
فعالیت ها و فرآیندهای موجود در سازمان است بنابراین رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند به طور قابل توجهی در
مدیریت زنجیره تأمین جهانی نقش بسزایی ایفا کند ( .)Askarany et al., 2010آسکارانی و همکاران ()Askarany et al., 2010
در تحقیقی به شناسایی انواع مختلف بهبودها که رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند به مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد
سازمان ها عرضه کند ،به بررسی پرداختند و دریافتند که پذیرش رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های کوچک
احتیاج به توجه بیشتر نسبت به شرکت های بزرگ تر با توجه به صنایع آن ها دارد (شرکت های تولیدی در مقابل شرکت های غیر
تولیدی) .حاجی و همکاران ( )Haji et al., 2011یک سیستم موجودی صف را در زنجیره تأمین دو سطحی با و بدون خرده فروش
مورد بررسی قرار دادند و یافتند که هزینه کل سیستم موجودی با خرده فروشان بسیار کمتر از هزینه بدون خرده فروش می باشد.
عزیزی و همکاران ( )Azizi et al., 2012به ارائه مدل ترکیبی  ARIMA1و رگرسیون خطی چند متغیره برای عدم قطعیت در
میزان خ روجی تولید و در مقاله ای دیگر که در همین سال به چاپ رسانده اند ،به مدل سازی عدم قطعیت در خط تولید با مدل
ترکیبی  ARIMAو رگرسیون چند جمله ای پرداخته اند .از نمونه روش های دیگر تحقیقات پیشین در زمینه سفارشات و موجودی
می توان به بهینه سازی استوار (جعفر نژاد و همکاران ،)1930 ،مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت ),(Schulze et al., 2012
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مدل  ,(Azizi et al., 2013) ANFIS1الگوریتم ژنتیک) (Molamohamadi et al., 2014و (صفار و همکاران ,)1931 ،شبیه
سازی ) ,(Nawrocki et al., 2016) Fuzzy Logic ،(Mortazavi et al., 2015مدل سیاست دو مرحله ای سفارش (Zhang
) ,et al., 2016مدل عددی سناریوهای برنامه ریزی عملیاتی ) ,(Yang and Haugen, 2016الگوریتم ادغامی ژنتیک کلونی زنبور
عسل مصنوعی ) ,(Cui et al., 2017مدل ریاضی بر اساس تئوری فروپاشی احتمالی ) ,(Kumar et al., 2017سیستم فازی
) ,(Wanke et al., 2017برنامه ریزی دو مرحله ای تصادفی ) (Vahidi et al., 2018و شبکه بیزی )(Sykora et al., 2018
اشاره نمود .سیا و همکاران ( ) Cui et al., 2017به مطالعه مسائل شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با عدم قطعیت در تقاضا و
محصوالت بازگشتی ،با بهره بردن از روش ادغامی ژنتیک زنبور عسل مصنوعی) (GABC2پرداختند .هدف پژوهش آن ها توصیف
یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته ،که متشکل از چندین تولید کننده ،بازسازی کننده و مراکز خرید به منظور بررسی هزینه ها
و یافتن روشی برای کاهش هزینه ها می باشد .عالوه بر این ،عدم قطعیت در تقاضا و عدم اطمینان در مقدار محصوالت بازگشتی را
به طور همزمان در روش شان در نظر گرفته اند .متغیرهای مورد استفاده در مدل شان شامل هزینه های ثابت ،هزینه واحدها ،هزینه
حمل و نقل ،هزینه نگهداری ،میزان تقاضا ،میزان بازگشت محصول ،تعداد تسهیالت ،سطح خدمات ،ذخیره ایمنی و ظرفیت تسهیالت
می شود .در این مقاله یک الگوریتم ادغامی ژنتیک زنبور عسل مصنوعی ) (GABCبا یک منبع غذایی جدید معرفی شده است.
نتایج تحقیق شان نشان می دهد که الگوریتم  GABCپیشنهادی ،نتایج قوی تری در زمانی که تغییرات در تقاضا کوچک و متوسط
است ،در مقایسه با الگوری تم های زنبور عسل و ژنتیک ارائه می دهد و اگر این تغییرات در تقاضا زیاد باشند ،الگوریتم  GABCبه
طور قابل مالحظه قدرتمند عمل نمی کند .جعفر نژاد و آذر و ابراهیمی ( ،)1930در مقاله خود با عنوان "طراحی مدل ریاضی
مدیریت سفارش های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد بهینه سازی استوار و ساختار هزینه یابی بر مبنای فعالیت" به بررسی
پرداختند .هدف از این پژوهش ،طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارش های دو قطعـة به کاررفته در زنجیرة تأمین یکی از شرکت
های خودروسازی بوده است .بـدین منظـور از دو رویکـرد بهینه سازی استوار و هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده کرده اند .از
جمله متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق ،میزان تولید محصول ،میزان فروش ،میزان سفارشات تأمین نشده ،میزان موجودی،
تعداد و اندازه دسته های محصول ،قیمت محصول ،هزینه انبارداری ،میزان تقاضا و مجموع هزینه های اولیه محصول می باشند .با
توجه بـه سـاختار هزینـه ای مدل ،پیچیدگی اجزای هزینه ای و عدم اطمینان برخی پارامترها ،مدل تحقیق را بـه مـدلی اسـتوار
تبدیل کردند تا پاسخ های آن قابل اتکا باشد و سپس با بدست آوردن سطوح حفاظت و ریسک متفاوت از مدل همتای استوار در
مورد میزان پذیرش سفارشات به طرح سناریوهای تصمیم گیری پرداختند .صفار و شکوری گنجوی و رزمی ( ،)1931در مقاله خود
با عنوان "طراحی یک زنجیرة تأمین حلقه بستة سبز با درنظرگرفتن ریسک های عملیاتی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با
الگوریتم ژنتیک" ،به مطالعه و بررسی پرداخته اند .در تحقیق شان یک شبکة زنجیرة تأمین چندالیه ای ،چند محصولی ،و چنددوره
ای با بازگشت محصوالت بررسی شده است .مدل ریاضی تأمین کنندگان مناسب را بر اساس معیارهـایی ماننـد قیمـت فروش،
متوسط خرابی و هزینه های حمل ونقل انتخاب کرده اند .عدم قطعیت در مسئله شان به کمک رویکرد فازی مطرح شده است .به
دلیل  NP-Hardبودن مسائل زنجیرة تأمین ،در این تحقیـق ،برای حل مسئله در اندازه های بزرگ از روش الگوریتم ژنتیک استفاده
شده است .نتایج ،حاصـل از حـل مـدل بـا نـرم افزار  GAMSنشــان دهنــدة کــارکرد منطقــی و مطلوب مدل در رسیدن به
جواب بهینه اسـت و نشان می دهد که هـر چـه هزینـة بیشـتری برای سیستم حمل و نقـل بهینـه صـرف شـود ،تـابع میـزان
انتشــار آالینــده هـای ناشی از حمل و نقل بهینــه تــر و کمتــر خواهــد شـد .بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد (مؤمنی
و عزیزی ) 2213 ،اگر چه تحقیقات بسیاری در زمینه سفارشات و موجودی در زنجیره تأمین های تولیدی متفاوت یا در سازمان
های خدماتی انجام گرفته است ,همچنان به تحقیق در این زمینه برای شرکت ها نیاز است تا به مدیران در زمینه کنترل و مدیریت
هزینه های خود و حذف هزینه های مازاد کمک شایانی نماید.
بدین ترتیب در این پژوهش توسط روش شبکه عصبی مصنوعی به پیش بینی هزینه کل با استفاده از داده های گردآوری شده
از شرکت تولید قطعات خودرو برای سال  1937پرداخته می شود و نتایج این روش با روش های رگرسیون چند متغیره و مدل
سری زمانی ( )ARIMAبا استفاده از شاخص های مقایسه ای  MAPE ,RMSEو  MADمقایسه صورت خواهد پذیرفت .در این
پژوهش جامعه ،تمامی قطعات شرکت تولید قطعات خودرو که شامل  32قطعه بسته به نوع خودرو است ،می باشد؛ محصوالت
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
Genetic Artificial Bee Colony

1
2
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شرکت به طور کلی شامل سه گروه از جمله شلنگ هیدرولیک ترمز ،شلنگ هیدرولیک فرمان و پلوس می شود .به همین جهت
تعداد قطعات نمونه از طریق مصاحبه با کارشناسان واحد حسابداری شرکت در تجزیه و تحلیل و استخراج قطعات با ارزش که میزان
مصرف فعالیت چشمگیری نسبت به سایر داشتند مبتنی بر رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت گرفته است که به ترتیب
ارزش هر محصول شامل شلنگ هیدرولیک ترمز (ارزش  )Aو شلنگ هیدرولیک فرمان (ارزش  )Bو پلوس (ارزش  )Cبا تعداد 92
قطعه (از هر کدام از محصوالت شرکت به میزان  12قطعه) به عنوان نمونه انتخاب و هزینه های تولید این  92قطعه بررسی شده
است  .به دلیل این که زنجیره تأمین دو سطحی در این پژوهش مد نظر است و خصوصیت این نوع زنجیره تأمین وجود یک تأمین
کننده ،یک تولید کننده و یک توزیع کننده است ،تأمین کننده انحصاری این شرکت برای سفارشات خرید مواد اولیه که به صورت
تعداد می باشد ،در نظر گرفت ه شد و تولید کننده و توزیع کننده ،شرکت تولید قطعات خودرو می باشد .جدول  1حوزه های مورد
بررسی تحقیقات پیشین را نشان می دهد:

2

وحیدی و همکاران2213 /

كاهش هزینه

سفارشات

تقاضا

موجودی

ریسک

عملیاتی

شماره
1

سیکورا و همکاران2213 /

*

هزینه یابی بر

نام نویسنده /سال

مبنای فعالیت

جدول  .7محورهای تحقیقاتی پیشین

*
*

*

9

ونگ و همکاران2217 /

*

*

*

1

کومر و همکاران2217 /

*

*

*

0

سیا و همکاران2217 /

*

*

*

1

یانگ و هوگن2211 /

7

ژانگ و همکاران2211 /

*

*
*
*
*

*

*

*

3

ناوروکی و همکاران2211 /

*

*

*

3

مرتضوی و همکاران2210 /

*

*

*

12

مالمحمدی و همکاران2211 /

11

عزیزی و همکاران2219 /

12

اسکولز و همکاران2212 /

19

عزیزی و همکاران2212 /

11

عزیزی و همکاران2212 /

10

حاجی و همکاران2211 /

*

11

آسکارانی و همکاران2212 /

*

17

پژوهش حاضر

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

داده های الزم جهت این طرح پژوهشی از روش میدانی با مصاحبه های متعـددی بـا کارشناسـان واحـد حسابداری و تولید
شرکت مورد مطالعه و همچنین از طریق مشاهده ،جمع آوری و گزارش داده های فایل های حسابداری و استخراج و به کارگیری
متغیرهای پر کاربرد که در مقاالت در این زمینه به صورت مشترک به آن ها اشاره شده ،انجام گرفته است که شامل داده های
مربوط به میزان تولید محصول  ،سفارش خرید مواد اولیه ،موجودی و تقاضا در کنار هزینه های ریسک عملیاتی ،تولید ،موجودی و
سفارش خرید مواد اولیه می باشد که به صورت ماهانه از فروردین سال  1931تا اسفند سال  1931اخذ شده است.
فرضیات مسئله به شرح زیر می باشد :
ظرفیت تولید ثابت است.

1

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد دو

فرض بر این اساس است که هزینه خرابی هر ماشین در کارخانه از هزینه خرید آن کمتر است و مقرون به صرفه تر است که
ماشین تعمیر گردد تا خریداری شود.
پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای سؤاالت زیر است :
 .1آیا روش شبکه عصبی مصنوعی قابلیت پیش بینی هزینه را برای سال  1937با استفاده از داده های اخذ شده را دارد؟
 .2آیا مدل  ARIMAقابلیت پیش بینی هزینه را برای سال  1937با استفاده از داده های اخذ شده را دارد؟
 .9آیا روش رگرسیون چند متغیره خطی قابلیت پیش بینی هزینه را برای سال  1937با استفاده از داده های اخذ شده را
دارد؟
 .1آیا خطاهای شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هزینه برای سال  1937نسبت به سایر روش های پیش بینی (از جمله مدل
رگرسیون چند متغیره خطی و سری زمانی (مدل  ))ARIMAکمتر است؟
مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل  1می باشد :

مدل رگرسیون چند
متغیره خطی

متغیرهای هزینه
ای ،میزان تولید،
سفارش ،موجودی

و تعمیر و
انتخاب بهترین
روش پیش
بینی

MAPE

مقایسه و تحلیل
نتایج

RMSE

آموزش شبکه و
تعیین کارایی

تعیین پارامترهای
شبکه عصبی

متغیرهای ورودی
شبکه عصبی
مصنوعی

مدل سری زمانی
ARIMA

متغیرهای سری
زمانی

MAD

شكل – 7مدل مفهومی پژوهش

 -2-7مطالعه موردی
موضوع فعالیت شرکت ساخت قطعات مربوط به سیستم های لوله کشی تحت فشار و خالء و ارائه خدمات آهنگری و ماشین
کاری ،احداث بنا ،نصب و مونتاژ و  ،...سرویس ماشین آالت و سایر فعالیت ها به منظور تولید اتصاالت و محصوالت صنعتی ،واردات
مواد اولیه ،قطعات خام و لوازم و ماشین آالت مورد نیاز کارخانه و کاالهای مجاز بازرگانی و صادرات فرآورده های شرکت و کاالهای
مجاز صادراتی می باشد .فعالیت عمده شرکت ،تولید و فروش قطعات سیستم های ترمز و کالچ و همچنین قطعات لوله سوخت و
شلنگ هیدرولیک فرمان می باشد که دارای انواع متفاوتی هستند و بسته به نوع خودرو مورد سفارش تغییر می کنند .این شرکت،
اولین شرکت تولید قطعات خودرو با جایگاه رتبه اول کشور و با هفت شرکت (هلدینگ) وابسته فعالیت می کند که از شرکت هایی
همچون سایپا ،سازه گستر سایپا ،ایران خودرو ،سایکو ،ایساکو و مگا موتور سفارش می پذیرد .محصوالت این شرکت به طور کلی به
سه دسته شلنگ هیدرولیک فرمان ،شلنگ هیدرولیک ترمز و پلوس تقسیم می شوند که تمامی قطعات در داخل شرکت تولید شده
و برون سپاری ندارند و سفارشات برای خودروسازان داخلی و نیز شرکت خودروسازی رنو برای خودروهای سواری و شاسی بلند به
غیر از ماشین های سنگین می باشد .مواد اولیه شرکت از داخل توسط تأمین کننده انحصاری آن و از خارج ،کشورهایی نظیر فرانسه،
ایتالیا و کره تأمین می گردد .بیشترین مواد مصرفی شرکت ،انواع شلنگ های فشار قوی و ضعیف وارداتی از کشورهای فرانسه ،ایتالیا
و کره بوده که چندین حلقه از مواد مذکور و مقدار قابل توجهی محصول نیمه ساخته و ساخته شده موجود می باشد .در این شرکت
پنج طبقه کاری برای تولید به صورت سوله وجود دارد که سه تعداد آن ها یک طبقه و یکی دو طبقه می باشد .شرکت مورد مطالعه
 ٪33از محصوالت تولیدی شان را به شرکت های طرف قرارداد و تنها  ٪1از محصوالت را به شرکت های کوچک قطعه ساز تحویل
می دهند .ظرفیت تولید شرکت در سال  1931بالغ بر  1,232,222از هر سه محصول شلنگ هیدرولیک فرمان ،شلنگ هیدرولیک
0
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ترمز و پلوس می باشد .در این شرکت ،میزان تولید بیشتر از تقاضاست ،به طوری که محصوالت در سیستم انباشته شده اند؛ بنابراین
سیستم دارای موجودی اولیه است .همة تقاضاها باید برآورده شوند و تقاضای محصوالت هر دوره براساس افق برنامه ریزی مشخص
شده است .زنجیره تأمین شرکت به حالت دوسطحی با یک تأمین کننده ،یک تولید کننده و یک توزیع کننده است که تولید کننده
و توزیع کننده ،شرکت قطعات خودرو می باشد .سیستم لجستیک و حمل و نقل از شرکت به مشتری و همچنین از تأمین کننده
به شرکت صورت می گیرد .زمان  Set upدستگاه ها برای تولید محصوالت مختلف بسیار فاصله کمی دارند لذا زمان آن برای تمام
محصوالت  ،مشابه در نظر گرفته می شود به طوری که تمام پرسنل تولید 10 ،دقیقه ابتدای هر شیفت را صرف  Set upدستگاه ها
می نمایند .هزینه خرابی هر ماشین در کارخانه از هزینه خرید آن کمت ر است و مقرون به صرفه تر است که ماشین تعمیر گردد تا
خریداری شود  ،لذا ریسک عملیاتی را در این مطالعه تعریف کرده ایم ،به دلیل این که تعمیر ماشین آالت از خریداری به صرفه تر
است .این شرکت با فعالیت بیش از دو دهه کامالً نیاز خودرو سازان را برآورده نموده است و اخیراً از طریق شرکت رنو پارس موفق
به گسترش بازار خود در کشور آفریقای جنوبی نیز شده است .تولیدات شرکت عموماً به صورت مونتاژ قطعات مختلف تولید شده
در شرکت های پیمانکار بوده به صورتی که قطعات مختلف از جمله شلنگ ،سر شلنگی ،بوش ،لوله های فلزی ،فنر ،کاور و غیره
توسط انواع دستگاه های پرس به یکدیگر متصل شده و  122درصد محصول نهایی توسط دستگاه های تست بررسی می شوند .پس
از بررسی و تأیید بازرسان شرکت های ایران خودرو و سایپا بارگیری و ارسال صورت می گیرد.
به طور کلی مدل زنجیره تأمین دو سطحی شرکت مورد مطالعه به شرح شکل  2می باشد :

بازار (ایران خودرو)

انبار

تأمین کننده
انحصاری

...

بازار (سایپا)

تولید و توزیع کننده
(شرکت تولید قطعات
خودرو)

شكل  -2مدل زنجیره تأمین شركت

 -4روش پژوهش
در این بخش به شرح روش های شبکه عصبی مصنوعی ،مدل رگرسیون چند متغیره خطی و سری زمانی (مدل )ARIMA
پرداخته می شود.
 -4-7مدل ARIMA
مدل  ،ARIMAیک روش تحلیل و پیش بینی مقدار در آینده با توجه به مقادیر گذشته هر متغیر است .یکی از روش های
معروف مدل سازی و پیش بینی سری زمانی ،روش خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )ARIMAاست .به طور کلی فرآیندی
را ) ARIMA (p,d,qمی نامند که شامل  pمرتبه جمله خود رگرسیون و  qمرتبه جمله میانگین متحرک و dمرتبه تفاوت باشد.
یک فرآیند خود رگرسیون مرتبه  pو میانگین متحرک مرتبه  qو تفاوت  dبه صورت زیر نشان داده می شود 𝜀𝑡 .ها خودرگرسیون،
𝑡𝑎 ها میانگین متحرک و  میانگین در حالت بدون تفاوت سری زمانی هستند.

()1
1

𝑞𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛾1 𝜀𝑡−1 + 𝛾2 𝜀𝑡−2 + 𝛾3 𝜀𝑡−3 + ⋯ + 𝛾𝑝 𝜀𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1 𝑎𝑡−1 − 𝜃2 𝑎𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝑎𝑡−

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد دو

روش مدل سازی  ARIMAبه متدولوژی باکس-جنکینز نیز معروف می باشد .باکس-جنکینز در سال  1371ابزاری جهت
پیش بینی ارائه کردند که از نظر تکنیکی به متدولوژی  ARIMAشهرت یافته است .از آن جا که تئوری اقتصادی در این روش
استفاده نمی شود ،مدل غیر تئوریک نیز نامیده می شود .مسأله مهم در این مدل سازی تعیین نوع فرآیند و مرتبه آن است .باکس-
جنکینز روشی را جهت تعیین نوع فرآیند و مرتبه آن ارائه می کند .مدل سازی از روش باکس-جنکینز شامل سه مرحله است که
در شکل  9نشان داده شده است:
شناسایی مدل

تخمین مدل

آیا مدل
مطلوب است؟

پیش بینی توسط مدل
شكل  -9مراحل مدل سازی در روش باكس-جنكینز

شناسایی اولین مرحله در مدل سازی به روش باکس-جنکینز است .منظور از شناسایی ،تعیین مرتبه  d ،q ،pاست .برای تعیین
مرتبه  p,qاز توابع خود همبستگی و خود همبستگی جزئی کمک می گیریم .بعد از تشخیص مدل ،مرحله تخمین و تعیین ضرایب
مدل است .چندین روش برای تخمین پارامترهای مدل وجود دارد .بعضی از روش ها عبارتند از :روش گشتاورها ،روش حداکثر
درست نمایی و روش حداقل مربعات غیرخطی (ابریشمی .)1931 ،در مرحله بعد از تخمین ضرایب الگو به دنبال پیدا کردن بهترین
مدل هستیم ،به همین دلیل این مرحله را مرحله تأیید الگو نیز می نامند .در این مرحله بر اساس معیارها ،الگو ارزیابی می شود و
اگر الگو مطلوب نباشد ،دوباره به مرحله شناسایی بر می گردیم .پس از انتخاب الگوی مناسب می توان به پیش بینی پرداخت
(ابریشمی و همکاران.)90 :1939 ،

 -4-2روش شبكه عصبی مصنوعی
شبکه عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع  1GMDHمی باشد .یک روش هوش مصنوعی که با الگوریتم مشابه مغز
انسان در یادگیری ،به تحلیل داده های ورودی و تخمین مقادیر خروجی می پردازد .شبکه عصبی  GMDHدر برگیرنده مجموعه
ای از نرون ها است که از پیوند جفت های مختلف از طریق یک چند جمله ای درجه دوم به وجود می آیند .شبکه با ترکیب چند
جمله ای های درجه دوم حاصل از تمامی نرون ها ،تابع تقریبی ̂𝑓 را با خروجی ̂𝑦 ،برای یک مجموعه از ورودی های = 𝑋
) 𝑛𝑥  ،(𝑥1 . 𝑥2 . 𝑥3 . … .با کمترین خطا در مقایسه با خروجی واقعی  ،yتوصیف می کند .بنابراین ،برای  Mداده شامل  nورودی و
یک خروجی ،نتایج واقعی به صورت رابطه  2نمایش داده می شوند :
() 2

)𝑀 (𝑖 = 1.2. … .

) 𝑛𝑖𝑥 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖1 . 𝑥𝑖2 . 𝑥𝑖3 . … .

Group Method of Data Handeling

1
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در اینجا به دنبال شبکه ای هستیم که بتواند مقدار خروجی ̂𝑦 را برای هر بردار ورودی  ، Xبراساس رابطه  9پیش بینی کند:
()9

) 𝑛𝑖𝑥 𝑦̂𝑖 = 𝑓̂(𝑥𝑖1 . 𝑥𝑖2 . 𝑥𝑖3 . … .

)𝑀 (𝑖 = 1.2. … .

به طوری که میانگین مربعات خطا بین مقادیر حقیقی و پیش بینی کمینه شود ،به بیان دیگر :
𝑛𝑖𝑀 →

()1

𝑀∑
̂𝑖 − 𝑦𝑖 )2⁄
𝑦(𝑖=1
𝑀

= 𝐸𝑆𝑀

شکل عمومی اتصال بین متغیرهای ورودی و خروجی را می توان با استفاده از تابع چند جمله ای به صورت رابطه  ،0بیان کرد
:
()0

⋯ 𝑦 = 𝑎0 + ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 ∑𝑛𝑘=1 𝑎𝑖𝑗𝑘 𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝑥𝑖𝑘 +

که چند جمله ای ایواخننکو نامیده می شود .ضرایب مجهول در رابطه  0با تکنیک های رگرسیونی چنان به دست می آیند که
اختالف بین خروجی واقعی  yو مقادیر محاسبه شده ̂𝑦 برای هر جفت متغیر ورودی 𝑖𝑥 و 𝑗𝑥  ،کمینه شود .مجموعه ای از چند
جمله ای ها با استفاده از رابطه  0ساخته می شوند که ضرایب مجهول تمام آن ها ،با استفاده از روش حداقل مربعات ( )LSبه دست
می آیند .برای هر تابع 𝑖𝐺 (هر نرون ساخته شده) ،ضرایب معادالت هر نرون برای حداقل کردن خطای کل آن به منظور انطباق
بهینه ورودی ها بر تمام جفت مجموعه های ورودی -خروجی ،به دست می آیند.
() 1

𝑛𝑖𝑀 →

2
𝑀∑
𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝐺𝑖 ) ⁄
𝑀

=𝐸

ضرایب نرون ها در الیه های پنهان و خروجی در مرحله مدل سازی (آموزش) بر اساس تعریف اولیه برنامه از سطح معنا داری
و فاصله اطمینان مورد انتظار پژوهشگر صورت می گیرد .یکی از مسائل مهمی که در شبکه های عصبی مصنوعی چند الیه (پرسپترون
و جزء این ها) مطرح است ،طراحی ساختار شبکه است .در این طراحی باید تعداد الیه ها و نیز ساختار درونی از قبیل تعداد وزن ها
و مقادیر اولیه آن ها و همچنین ،تابع محرک هر نرون به صورت مناسب انتخاب شده تا یک نگاشت مناسب و ایده آل میان ورودی
و خروجی برقرار شود .مسأله طراحی شبکه عصبی  GMDHبا مسائل عنوان شده فوق متمایز است .در این نوع طراحی ،هدف
جلوگیری از رشد واگرایی شبکه و نیز مرتبط کردن شکل و ساختار شبکه به یک یا چند پارامتر عددی بوده ،به گونه ای که با تغییر
این پارامتر ،ساختار شبکه ها نیز تغییر کند (ابریشمی و همکاران.)12 :1937 ،

 -4-9مدل رگرسیون چند متغیره خطی
روش رگرسیون چند متغیره خطی ( ،) PRبرای ساخت یک مدل آماری به منظور توصیف تأثیر عوامل  Xبر یک متغیر وابسته
 Yطراحی شده است .این مدل رگرسیون از روابط چند متغیر مستقل در قالب یک چند جمله ای برای پیش بینی یک متغیر وابسته
بهره برده می شود .معادله مدل رگرسیون چند متغیره خطی به شرح رابطه  7می باشد ]:[29
()7

𝑛𝑥 𝑛𝑏 𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + ⋯ +

 -5معیارهای مقایسه مدل
در این بخش به شرح انواع خطاهای پیش بینی که در پژوهش حاضر به عنوان شاخص مقایسه ای به منظور مقایروش های های
پیش بینی به کار گرفته شده اند ،به اختصار پرداخته می شود.
3
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RMSE -5-7
خطای جذر میانگین مربعات یا انحراف جذر میانگین مربعات )) (Root-Mean-Square Deviation (RMSDیا (Root-

)) Mean-Square Error (RMSEتفاوت میان مقدار پیشبینی شده توسط مدل یا برآوردگر آماری و مقدار واقعی میباشد.
 ،RMSDیک ابزار خوبی است برای مقایسه خطاهای پیشبینی توسط یک مجموعه داده است و برای مقایسه چند مجموعه داده
کاربرد ندارد .همچنین این تفاوتهای مجزا را مانده ها مینامند و خطای جذر میانگین مربعات برای جمعآوری آن ها در یک عدد
کاربر دارد .در خطای جذر میانگین ،مربعات یک برآوردگر آماری ̂𝜃 با توجه به پارامتر پیش بینی شده  θبه عنوان مجذور مربع ریشه
خطای میانگین مربعات تعریف می شود ]:[3
()3

2

) )𝜃 𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝜃̂) = √𝑀𝑆𝐸 (𝜃̂ ) = √𝐸 ((𝜃̂ −

MAD -5-2
میانگین قدر مطلق انحراف یا :[11] Mean Absolute Deviation
()3

| 𝑡𝐹 𝑀𝐴𝐷 = 1⁄𝑛 ∑𝑛𝑡=1|𝐷𝑡 −

MAPE -5-9
میانگین قدر مطلق درصد انحراف یا :[11] Mean Absolute Percentage Error
()12

𝑡𝐹 𝐷 −
𝑡 | 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 100⁄𝑛 ∑𝑛𝑡=1
| 𝐷⁄
𝑡

 -6نتایج
در این بخش ،ابتدا به نتایج هر یک از روش های پیش بینی و طریقه رسیدن به این نتایج به تفصیل اشاره شده و سپس روش
های مختلف پیش بینی با یکدیگر مقایسه و عملکرد آن ها در افق زمانی یک سال بررسی شده است.
 -6-7نتایج حاصل از مدل ARIMA

3
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شكل  -4نمودار پراكندگی متغیرهای مستقل نسبت به متغیر مالک

با توجه به شکل  ، 1نمودار پراگندگی برای هشت متغیر مستقل ،حالت سری زمانی داشته و به همین منظور از روش های سری
زمانی و همچنین شبکه عصبی مصنوعی  GMDHمبنی بر معادله رگرسیونی چند جمله ای و سری زمانی صورت پذیرفته است.
مدل  ARIMAاز روش مدل سازی به روش باکس -جنکینز استفاده شده است .به منظور شناسایی مدل ،و برای تعیین مرتبه
 p,qاز توابع خود رگرسیون () )Autocorrelation Function (ACFو خود رگرسیون جزئی ( Partial Autocorrelation
) )Function (PACFکمک گرفته شده است (شکل  0و  )1که با توجه به مقادیر  Lagاین دو نمودار ،مرتبه ها بدست آمده است.
در مرحله بعد از تخمین ضرایب الگو به دنبال پیدا کردن بهترین مدل با توجه به مقادیر  p-valueو  T-valueبه ترتیب با مقادیر
کمتر از  2,20و مقدار  Tهستیم که هر چه قدر مطلق  Tاز  2بیشتر باشد ،وجود روند قطعی در مدل را می پذیریم .بنابراین با توجه
به مقادیر ذیل ،بهترین مدل با دارا بودن شرایط دو معیار  p-valueو  T-valueانتخاب شد.
مدل نهایی پارامترها (جدول : )2
جدول  .2پارامترهای مدل ARIMA

P

T

انحراف ضرایب

ضرایب

نوع

2,212

1,39

2,2277

2,1213

AR1

2,222

0,01

2,1733

2,3301

MA 1

2,222

1,01

2,22221103

2,22292211

ثابت

مقادیر آماری  Chi-Squareمدل اصالح شده : (Ljung-Box) Box-Pierce
تعداد لگ ها :
12 21 91 13
* * Chi-Square 13,1 90,1
درجه آزادی :
DF
* * 3 21
* * P-Value 2,223 2,221
Lag
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Autocorrelation Function for C10

)(with 5% significance limits for the autocorrelations
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0.0
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0.2

Autocorrelation

0.4

-0.6
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4

3

2

1

Lag

شكل  -5نمودار خودرگرسیون برای هزینه كل

باتوجه به شکل  ،0از خط عمودی شماره  1به بعد از سمت چپ ،خطوط عمودی شروع به کاهش ارتفاع به زیر خط کرده اند و
این به معنای از دست دادن معناداری داده ها می باشد که در این جا عدد  Lagیک است.
Partial Autocorrelation Function for Total cost

)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
1.0
0.8

0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6

خود رگرسیون جزئی

0.4

Partial Autocorrelation

0.6

-0.8
-1.0
9

8

7

6

5

4

3

2

1

Lag

شكل  -6نمودار خود رگسیون جزئی برای هزینه كل

باتوجه به شکل  ،1از خط عمودی شماره  1به بعد از سمت چپ ،خطوط عمودی شروع به کاهش ارتفاع به زیر خط کرده اند
چه در باالی خط و چه در پایین خط ،و این به معنای از دست دادن معناداری داده ها می باشد که در این جا نیز عدد  Lagیک
می باشد.
بنابراین مدل سری زمانی با توجه به معادله شماره  1داریم:
𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (1.1.1) = 0.00030216 + 0.4018 𝜀𝑡−1 + 𝑎𝑡 + 0.9856 𝑎𝑡−1
()11
𝜀 بیانگر خود رگرسیون و 𝑎 بیانگر میانگین متحرک می باشد .نتایج پیش بینی با استفاده از مدل سری زمانی  ARIMAبا
توجه به معادله شماره  11در جدول  7آمده است .شکل  17باقی مانده های مدل را در قالب یک نمودار باقی مانده نشان میدهد.
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 -6-2نتایج حاصل از روش شبكه عصبی مصنوعی
گرنجر ( ،) 1339پیشنهاد می کند در مدل های پیش بینی غیرخطی ،می بایست حداقل  ٪22داده ها را برای ارزیابی مدل به
کار برد .اکثر محققین نمونه های آموزشی و آزمایشی را با یکی از قاعده های  32درصد در برابر  12درصد 32 ،درصد در برابر 22
درصد و  72درصد در برابر  92درصد ،به حالت سعی و خطا انتخاب نموده اند .هر چه تعداد نمونه آموزشی افزایش یابد ،عملکرد
شبکه در زمینه پیش بینی ،بهبود می یابد (ژانگ و همکاران .)1333 ،بنابراین به منظور پیش بینی توسط شبکه عصبی مصنوعی،
داده ها به دو دسته آموزش و آزمایش به حالت داده های آموزش  32درصد و داده های آزمایش  12درصد تقسیم بندی شده اند.
این تقسیم بندی به حالت سعی و خطا با حل چندین مدل از شبکه پدید آمده که شبکه بهینه با کمترین میزان خطای  MSEو
بیشترین دقت پیش بینی ( )R-Squareدر این حالت نسبت به حاالت دیگر انتخاب شده است .در روش شبکه عصبی مصنوعی ،با
دو ابزار طراحی شبکه به ترتیب ابزار خود رگرسیون غیر خطی با داده خارجی ( )1NARXو ابزار ورودی-خروجی غیرخطی استفاده
شده است .با ابزار اول ،پیش بینی سری ) y(tبا مقادیر گذشته  dداده شده ) y(tو سری های زمانی دیگر ) x(tپیش بینی طبق
معادله  12صورت می پذیرد :
()12

))𝑑 𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡 − 1). … . 𝑥(𝑡 − 𝑑). 𝑦(𝑡 − 1). … . 𝑦(𝑡 −

با ابزار دوم ،پیش بینی سری ) y(tبا مقادیر گذشته  dداده شده ) x(tپیش بینی طبق معادله  19صورت می پذیرد :
))𝑑 𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡 − 1). … . 𝑥(𝑡 −
()19
سپس شبکه در سه حالت به ترتیب  Bayesian regularization ،levenberg-marquardtو scaled conjugate gradient

طراحی و شبکه بهینه با ابزار ورودی-خروجی غیرخطی و حالت  levenberg-marquardtو با  92داده آموزش 2 ،داده اعتبارسنجی
و  2داده آزمایش 22 ،تعداد نرون الیه پنهان و  2تأخیر در تکرار  7و با حداقل خطا  MSEو حداکثر دقت پیش بینی ()R-Square
انتخاب شد که مقادیر پیش بینی آن به شرح جدول  7می باشد.

شكل  -1انتخاب ابزار برای طراحی شبكه

Nonlinear Autoregressive with External (Exogenous) Input

12

1

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد دو

در پنجره شکل  ، 7در ابتدا باید از بین سه ابزار موجود یکی را برگزید .در این پژوهش ،ابزار دوم کاربردی نبود و از ابزارهای اول
و سوم به ترتیب خود رگرسیون غیر خطی با داده خارجی ( )NARXو ورودی-خروجی غیرخطی بهره گرفته شده است .شبکه
بهینه در این پژوهش با ابزار ورودی-خروجی غیرخطی انتخاب شده است.

شكل  -8انتخاب میزان تقسیم بندی داده ها

پنجره شکل  3به منظور انتخاب میزان تقسیم بندی دادهها در سه بخش آموزش ( ،)Trainingاعتبارسنجی ( )Validationو
آزمایش ( )Testمی باشد که بازه بین  0الی  90درصد دارند .در طراحی شبکه عصبی مصنوعی به حالت سعی و خطا در تقسیم
بندی ،شبکه با کمترین خطای  MSEانتخاب می شود.

شكل  -3انتخاب تعدا نرون و تأخیر

19
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در پنجره شکل  ،3در طراحی شبکه عصبی ،تعداد نرون ها در الیه پنهان و همچنین تعداد تأخیرات را به حالت سعی و خطا
انتخاب کرده و شبکه ای که در پیش بینی کمترین انحراف را دارد ،انتخاب می شود .در قسمت پایین شکل  ،3ساختار شبکه عصبی
مصنوعی در الیه های ورودی با  3متغیر (نرون) از جمله ،تعداد تولید ،تعداد تقاضا ،تعداد موجودی ،تعداد سفارشات خرید مواد
اولیه ،هزینه سفارشات خرید مواد اولیه ،هزینه موجودی ،هزینه تولید و هزینه ریسک عملیاتی می باشند؛ در الیه دوم ،الیه پنهان
با تعداد  22نرون به شبکه بهینه با کمترین انحراف رسیدیم و در الیه خروجی همیشه یک نرون وجود دارد که خروجی شبکه می
باشد.

شكل  -71انتخاب حاالت طراحی شبكه
در پنجره شکل  12به انتخاب سه حالت شامل  Bayesian regularization ،levenberg-marquardtو scaled conjugate

 gradientپرداخته می شود که با تغیر دائم این حاالت و تعداد نرون های الیه پنهان و تأخیرات می توان به شبکه بهینه با کمترین
انحراف دست یافت .در این پژوهش ،شبکه بهینه در حالت  levenberg-marquardtبدست آمد.
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خروجی و هدف
خطا

زمان

شكل  -77نمودار روند سری زمانی برای پیش بینی هزینه كل

شکل  11نشان دهنده روند سری زمانی خروجی که پیش بینی هزینه کل می باشد ،است .همان طور که مشاهده می شود،
داده های آموزش و اکثر داده های اعتبارسنجی و آزمایش بر روی خط پیش بینی قرار دارند و این شبکه ،بهینه می باشد؛ خطوط
نارنجی باال و پایین خط پیش بینی ،میزان انحراف را در هر یک از حاالت آموزش ،اعتبار سنجی و آزمایش نشان می دهد که تعداد
این خطوط و همچنین فاصله آن ها باید کمترین نسبت به خط پیش بینی باشد.
بهترین عملكرد داده اعتبارسنجی در تكرار  1با مقدار خطا 16-e732294

)Mean Squared Error (MSE

تكرار 1

شكل  -72نمودار عملكرد داده های آموزش ،اعتبار سنجی و آزمایش
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در شکل  12مالحظه می گردد که تا تکرار  1هر سه نوع داده همانند یکدیگر عمل کرده اند ولی از تکرار  1به بعد که خطای
داده های آموزش رفته رفته افزایش می یابد ،شبکه با مقدار خطای بهینه در داده های اعتبار سنجی در آخرین تکرار که تکرار 7
می باشد ،متوقف شده است.

شكل  -79نمودار خط برازش رگرسیونی نسبت به داده های آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش

در شکل  19مشاهده می شود که خط برازش رگرسیونی ،رابطه کامالً خطی را در هر سه داده آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش
نمایش می دهد .نمودار چهارم حالت کلی وضعیت داده ها در سه داده آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش را نشان می دهد.

شكل  -74آزمایش شبكه
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در سمت راست شکل  11مالحظه می شود که با انجام آزمایش شبکه بهینه نیز مقدار  Rدر حد بسیار مطلوب  33درصد و با
خطای  1-e1,11127 ،MSEقرار دارد.

شكل  -75حاالت تغیر توابع محرک

توابع محرک که به آن تابع فعال سازی یا تابع تبدیل نیز گفته می شود ،ورودی خالص را به خروجی تبدیل می کند و بر اساس
نیاز خاص مسأله ای که قرار است به وسیله شبکه عصبی حل شود ،می تواند خطی یا غیر خطی انتخاب شود .در حقیقت تابع
محرک ارتباط بین ورودی و خروجی گره ها را برآورد می نماید (منهاج .)1977 ،شکل  10حاالت تغیر توابع را نشان می دهد.

شكل  -76ساختار كلی شبكه

در شکل  11ساختار کلی یک شبکه عصبی که متشکل از یک الیه ورودی ،یک الیه شبکه یا  NETکه عملیات پیش بینی در
این الیه صورت می گیرد و یک الیه خروجی می باشد ،را نشان می دهد.

 -6-9نتایج حاصل از مدل رگرسیون چند متغیره
جداول شماره  9الی  1به ترتیب به منظور طراحی مدل رگرسیونی می باشند:
جدول  .9خالصه مدل رگرسیون
خطای تخمین زده شده مجذور  Rتعدیل شده مجذور R R
2,779 2,033
2,133
73939311303,30232

مدل
1

در جدول  ،9خالصه مدل رگرسیونی را نشان می دهد .همان طور که مالحظه می شود ،مقدار  ، Rمیزان همبستگی بین مقادیر
مشاهده شده و مقادیر پیش بینی شده متغیر مالک را نمایش می دهد که در این جا  77درصد می باشد که نشان دهنده مقدار
باالیی در میزان همبستگی است .مقدار مجذور  ، Rمیزان واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط متغیر مستقل می باشد .هر چه
مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد ،مقدار برازش داده ها با منحنی تابع مورد نظر بیشتر است و همچنین نشان دهنده میزان موفقیت
مدل انتخاب شده هنگام کاربرد در محیط واقعی را بیش از حد تخمین می زند ،بنابراین از مقدار مجذور  Rتعدیل شده استفاده می
کنیم .در این مدل این میزان تقریباً برابر با  02درصد می باشد که یک مدل رابطه خطی متوسط را نشان می دهد.
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جدول ANOVA .4

Sig.

درجه

میانگین مربعات

F

مجموع مربعات

آزادی

مدل

97091110312213372222222,222 0,300 2,222

7

212701312130093192222222,222

رگرسیون

1929121173112309222222,222

23

171130299292029332222222,222

باقی مانده

90

193202119711219222222222,222

جمع

1

در جدول  ،1آزمون  ANOVAرا در مدل رگرسیون چند متغیره خطی نشان می دهد .با توجه به مقدار  sigکه در بازه قابل
قبول کمتر از  2,20می باشد ،به معنای معناداری مدل رگرسیون می باشد .مقادیر  Fبا دامنه  Sigقابل قبول ()> 2,20( ).222
بدین معناست که متغیرهای مستقل می توانند به صورت معناداری متغیر وابسته را پیش بینی کنند.
جدول  .5ضرایب مدل رگرسیون
Sig.

t

ضرایب استاندارد

ضرایب غیر اساتدارد

Beta

میزان خطا
B
-120171720237,131 72011931311,733

-1,130 2,111

مدل
متغیر ثابت 1
میزان تقاضا

1,132 2,121

1,121

131212,031

323720,322

2,371 2,931

2,311

11021101,213

12217102,293

میزان موجودی

-2,103 2,371

-2,291

1031,331

-202,132

میزان خرید مواد

1,321 2,222

2,030

2,231

2,101

هزینه خرید مواد

-2,311 2,127

-2,317

233,133

-202,213

هزینه موجودی

2,211 2,311

2,123

2,111

2,032

هزینه تولید

-1,723 2,230

-1,231

1330,392

-9270,322

هزینه تعمیر

جدول  ،0میزان ضرایب رگرسیونی را نشان می دهد .مقدار  Sigقابل قبول ( )> 2,20( ).222است ،اما مقادیر بیشتر آن به
معنای این است که متغیرهای پیش بین با مقداری خطا متغیر مالک را پیش بینی کرده اند .همان طور که مشاهده می شود ،بعد
از هزینه خرید مواد اولیه از تأمین کننده ،هزینه تعمیر و نگهداری ،میزان تقاضا و متغیر ثابت که در هزینه کل تأثیرات بیشتری را
نشان می دهند به ترتیب صعودی میزان انحراف کمتری نسبت به مقدار  Sigقابل قبول دارند ،اما متغیرهای دیگر با درصد خطایی
باالتری نسبت به متغیرهای ذکر شده ،متغیر مالک را پیش بینی کرده اند .در این جدول ضرایب  bو  βوزن هایی هستند که در
پایان فرآیند ساخت مدل به متغیرها اختصاص می یابند .وزن های  bبا واحد اندازه گیری که متغیرها با آن اندازه گیری شده اند،
ارتباط دارند و بنابراین نمی توان این مقادیر را با هم مقایسه کرد .ضرایب  βبر حسب نمره  zهستند و بنابراین اثر متغیرها را می
توان با هم مقایسه کرد β .ضریب استاندارد شده رگرسیون است ،مقیاسی که برای تعیین تأثیر متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک
می باشد .هر چه این مقدار بزرگتر باشد ،اثر متغیر پیش بین بر مالک بیشتر است .اگر بیش از یک متغیر پیش بین داشته باشیم،
نمی توان با مقایسه ضرایب همبستگی سهم هر یک از متغیرهای پیش بین را با هم مقایسه کرد .معادله رگرسیونی با توجه به معادله
شماره  7و جدول  0داریم :
∗ )) − (252.192هزینه موجودی( ∗ ) ) + (10017650.038میزان تقاضا( ∗ )𝑦 = −105474725297.186 + (809705.822
) −هزینه تولید( ∗ )) + (0.582هزینه موجودی( ∗ )) − (252.049هزینه خرید مواد اولیه( ∗ )) + (0.451میزان خرید مواد اولیه(
() )11هزینه تعمیر و نگهداری( ∗ )(3275.902
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جدول  .6متغیر خارج شده از مدل رگرسیون
آمار همبستگی
Tolerance
12-e2,397

مدل

Beta In
t
خود رگرسیون جزئی Sig.
 09223,211 2,709 2,103میزان تولید 1
2,119

در جدول  ،1میزان  Toleranceبه معنای آن است که مقدار یک متغیر مستقل به وسیله دیگر متغیرها توضیح داده می شود که
این مقدار نباید کمتر از  2,2باشد ،در میان متغیرهای مستقل ،تعداد تولید به دلیل این که مقدار  Toleranceکمتر از  2,2می
باشد ،از مدل سازی رگرسیونی خارج شده است.
نتایج مقادیر پیش بینی شده به وسیله روش های مدل  ،ARIMAمدل رگرسیون چند متغیره خطی و مدل شبکه عصبی مصنوعی
 GMDHبه شرح جدول  7می باشد :
با توجه به سهولت اجرای مدل ها به غیر از مدل رگرسیون ،داده ها به صورت درصد هزینه کل وارد نرم افزار شده اند ولی نتایج
تمامی مدل ها به صورت درصد مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول  .1نتایج پیش بینی هزینه كل با روش های پیش بینی
مدل شبكه عصبی

مدل رگرسیون

مدلARIMA

هزینه كل

ردیف

2,222210

2,221731

2,291721

2,210312

1

2,221291

2,290139

2,29177

2,210130

2

2,291231

2,212120

2,297329

2,213711

9

2,229013

2,223110

2,29311

2,2273

1

2,227117

2,299219

2,293211

2,290273

0

2,213213

2,217122

2,223312

2,229101

1

2,222097

2,222321

2,212991

2,222970

7

2,222322

2,221317

2,212310

2,217037

3

2,229113

2,297111

2,211909

2,222311

3

2,222217

2,291322

2,211303

2,221901

12

2,221130

2,297292

2,212910

2,221239

11

2,213211

2,222219

2,21237

2,22293

12

2,229371

2,211121

2,219970

2,213313

19

2,291171

2,210331

2,21933

2,22131

11

2,221220

2,221201

2,211930

2,221109

10

2,292111

2,292277

2,211331

2,297321

11

2,221317

2,291211

2,210931

2,223172

17

2,222273

2,21211

2,210321

2,223719

13

2,222223

2,212229

2,211121

2,213111

13

2,220290

2,219100

2,211311

2,222991

22

2,221321

2,211717

2,217111

2,221133

21

2,221011

2,220137

2,217321

2,223329

22

2,29913

2,291313

2,213121

2,221121

29

2,211230

2,220971

2,213391

2,227379

21

2,212301

2,211920

2,213191

2,292033

20

2,293233

2,213312

2,21221

2,29212

21
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2,292311

2,293112

2,202117

2,21922

27

2,223117

2,227921

2,202302

2,291119

23

2,292311

2,229210

2,201107

2,292333

23

2,211210

2,221111

2,201312

2,223127

92

2,212001

2,22702

2,2021117

2,299903

91

2,291710

2,29191

2,202372

2,212239

92

2,291972

2,293997

2209177

2,21210

99

2,290111

2,212702

2,209332

2,292911

91

2,291217

2,201133

2,291191

90

2,220329

2,201339

2,292912

91

نمودار احتمال نرمال

در مقابل تناسب

باقی مانده

درصد

مقادیر تناسب

باقی مانده

در مقابل دستور

نمودار هیستوگرام

باقی مانده

فراوانی

باقی مانده

مشاهدات

شكل  -71نمودارهای باقی مانده در مدل ARIMA

شکل  17نمودارهای باقی مانده در مدل  ARIMAرا نشان می دهد .همان طور که مالحظه می گردد ،نتایج در نزدیکی خط
برازش قرار دارند.
جدول  .8آزمون نرمال بودن نتایج مدل ARIMA
كشیدگی
میزان خطا
2,713

ارقام

چولگی
میزان خطا

2,939 -.2,372

انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار كمترین مقدار تعداد
ارقام

ارقام

2,22001 -.2,111

ارقام
2,20 2,2112

ارقام

ارقام
2,29

ارقام
91

باقی مانده

91

تعداد معتبر

با توجه به جدول  ،3به منظور اطمینان از صحت نتایج مدل  ، ARIMAآزمون نرمال بودن انجام گرفته است .در این آزمون،
میزان چولگی و کشیدگی باید در بازه (2و )-2قرار داشته باشند و در این جا از لحاظ کجی با مقدار  2,111که در بازه (2و )-2قرار
دارد ،متقارن بوده و توزیع آن متقارن است .مقدار کشیدگی نیز  2,372است و در بازه قابل قبول (2و )-2قرار دارد که نشان دهنده
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نرمال بودن توزیع از لحاظ کشیدگی است؛ در نتیجه باقی مانده های مدل  ARIMAکه همان نتایج هستند از توزیع نرمال
برخوردارند.
نتایج بدست آمده با روش های پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی  ،GMDHسری زمانی  ARIMAو رگرسیون خطی چند
متغیره ،توسط شاخص های مقایسه ای  MAD ،RMSEو  MAPEمورد مقایسه قرار گرفته و بهترین روش با کمترین خطا انتخاب
شد .روش شبکه عصبی مصنوعی  GMDHکمترین مقدار خطا را در مقایسه با روش های دیگر و توانایی باالیی در تخمین و پیش
بینی هزینه کل برای سال  1937را داراست (جدول .)3
جدول  .3نتایج مقایروش های های پیش بین با شاخص های مقایسه ای
رگرسیون چند متغیره

شبكه عصبی مصنوعی

مدل ARIMA

نام شاخص مقایسه ای

2,211121717

2,227929903

2,213279712

RMSE

2,223179

2,221221119

2,213201237

MAD

90٪

29٪

71٪

MAPE

با توجه به مقادیر شاخص های مقایسه ای ،نسبت خطا در روش های مدل  ARIMAو رگرسیون چند متغیره خطی را نسبت
به روش شبکه عصبی مصنوعی به شرح جدول  12می باشد:
جدول  .71نتایج مقایروش های های پیش بین با درصد خطا نسبت به یكدیگر

72٪

91٪

MAD

17٪

92٪

MAPE

مصنوعی

02٪

93٪

RMSE

روش شبكه عصبی

رگرسیون چند متغیره

مدل ARIMA

نام شاخص مقایسه ای

همان طور که مشاهده می شود ،روش شبکه عصبی مصنوعی خطا را به نسبت مقادیر درصد شاخص های مقایسه ای با انحراف
کمتر هزینه کل را پیش بینی کرده است .به منظور پاسخ به سؤاالت پژوهش ،تمامی روش های شبکه عصبی مصنوعی ،مدل
 ARIMAو رگرسیون چند متغیره توانایی پیش بینی هزینه کل را با کمترین میزان انحراف داشته اند و با توجه به جدول 12
روش شبکه عصبی مصنوعی کمترین میزان خطا را در مقایسه با سایر روش ها داراست و همچنین توانایی بیشتری در پیش بینی
هزینه دارد.
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
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همان طور که در شکل  13نشان داده شده است ،تمامی روش های پیش بینی ،میزان هزینه را برای سال  1937به حالت بیشتر
از مقدار فعلی پیش بینی کرده اند که با توجه به وضع اقتصادی حال حاضر خودروسازان و قطعه سازان این نتیجه صدق می کند.

 -1نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به منظور پیش بینی هزینه کل سال  1937در دوره های مختلف با استفاده از داده هایی شامل میزان تولید
محصول ،میزان سفارش خرید مواد اولیه  ،میزان موجودی و تقاضا در کنار هزینه های تولید ،موجودی ،سفارش خرید مواد اولیه و
تعمیر و نگهداری ماشین آالت که از فروردین ماه  1931تا اسفند ماه سال  1931از شرکت تولید قطعات خودرو اخذ شده است ،با
استفاده از روش پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی  GMDHبه پیش بینی پرداخته و به منظور اثبات اعتبار مدل از روش های سری
زمانی ( ) ARIMAو رگرسیون چند متغیره خطی بهره گرفته و در نهایت نتایج پیش بینی روش ها با سه شاخص مقایسه ای
 MAD ،RMSEو  ، MAPEمقایسه و بهترین روش پیش بینی با کمترین خطا انتخاب شده است .در این پژوهش ،شبکه عصبی
مصنوعی بهینه با  92داده آموزش 2 ،داده اعتبارسنجی و  2داده آزمایش 22 ،تعداد نرون الیه پنهان و  2تأخیر در تکرار  7با حداقل
میزان خطا  MSEو بیشترین میزان دقت پیش بینی ( )R-Squareانتخاب شد و نتایج آن با استفاده از روش های سری زمانی
( )ARIMAو رگرسیون چند متغیره توسط شاخص مقایسه ای  MAD ،RMSEو  ،MAPEمقایسه صورت گرفت .نتایج مطابق
جدول  3نشان داد روش شبکه عصبی مصنوعی از نوع  GMDHتوانسته است هزینه کل را با کمترین خطا نسبت به سایر روش ها
پیش بینی نماید .این روش توانسته است میزان خطاها را به ترتیب  ٪93برای  91٪ ،RMSEبرای  MADو  ٪92برای MAPE
نسبت به مدل  ARIMAو  ٪02برای  72٪ ،RMSEبرای  MADو  ٪17برای  MAPEنسبت به مدل رگرسیون کاهش دهد.
همچنین مطابق شکل  ،13همان طور که مشاهده می شود ،تقریباً تمامی پیش بینی ها در جهت افزایش هزینه می باشند که با
شرایط کنونی جامعه کامالً هم خوانی دارد .برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد که متغیرهای دیگر دخیل در هزینه های زنجیره
تأمین شامل هزینه طراحی محصول جدید ،کیفیت محصول ،جریمه های ناشی از عدم تأمین سفارشات ،بازگشت کاال در زنجیره
تأمین های حلقه بسته در نظر گرفته شوند .همچنین دو مسئله اصلی که شرکت ها در حال حاضر با آن مواجه هستند و پژوهش
در این زمینه ها می تواند کمک شایانی به مدیریت هزینه هایشان نماید ،کاهش وصول مطالبات و اعتبارات اسنادی در صنایع مشابه
می باشد .برای پژوهش های آینده پیشنهاد می شود از روش هایی همچون کلونی مورچگان ،تئوری صف و مدل های ادغامی
 Fuzzy-ARIMAبهره گرفته شود.
این مقاله برگرفته از پایان نامه زهره مؤمنی دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی می باشد.
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سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد دو

جهانی شدن و فرهنک سازمانی در سازمان های جهانی
مالحت سنجری ،7رمضان

جهانیان2

-1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
-2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
Sanjarim95@gmail.com

چكیده
امروزه سازمانها در یک محیط متغیر هستند که مستقیما تحت تاثیر روند جهانی شدن قرار دارند .این موضوع
منجر به تغییرات اجتماعی بسیاری و همچنین تغییرات در فرهنگ ملی می شود که به نوبه خود بستگی به فرهنگ
سازمانی ،رفتار اخالقی و ارزش های سازمان دارد .سازمانها باید دیدگاههای متفاوت افراد را به سمت قوانینی سوق
دهند که دارای دیدگاه تفکر جهانی هستند .در این مقاله ضمن تعریف جهانی شدن و فرهنگ سازمانی از طریق
بررسی مروری و مطالعات کتابخانه ای به بررسی جهانی شدن و رابطه آن با فرهنک سازمانی در سازمانهای جهانی
پرداخته شده است.
واژگان كلیدی :جهانی شدن ،فرهنک سازمانی

 -7مقدمه
واژه جهانی از  122سال پیش تاکنون مورد استفاده محققان با دیدگاههای متفاوت بوده اگر چه لفظ جهانی شدن از حدود
 1312مورد استفاده جدی قرار گرفته است اما مفهوم جهانی شدن در نیمه دهه  1332به عنوان یک بحث علمی جدی مورد توجه
و مطالعه محققان قرار گرفت(رابرتسون  .) 1939جهانی شدن در روند تحوالت خود تغییرات شگرفی را به وجود آورده است به
طوریکه همه اشکال زندگی بشر را در برگرفته است .این فرایند «شامل وابستگی قاعدهمند تمامی روابط اجتماعی موجود بر روی
کرة زمین است .در یک بافت کامالً جهانی شده هیچ رابطة خاص یا مجموعهای از روابط نمیتواند به صورت منزوی و مجزا وجود
داشته باشد .هر رشته از این روابط با رشته دیگری از روابط پیوند دارد و به طور منظم تحت تأثیر آن قرار میگیرد( ».واترز :1973
.)31
در شرایط امروز ،اصطالح جهانی شدن به وضوح هر جنبه ای از زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است .همین امر در فعالیت
های تجاری نیز اتفاق می افتد ،یعنی امروز ،نظریه و عمل تأثیر بزرگی در شرایط اقتصادی نیز دارد ،به ویژه در فعالیت های تجاری
سازمان هایی که تمایل دارند در بازار بین المللی به فعالیت بپردازند( استیفانوسکا و تانوشسکی.)2211 ،1
اگر از مبنای اصطالح جهانی شدن که کلمه "جهانی" است شروع کنیم ،واضح است که کل وحدت جهان ،فرایند اجتماعی
است که امروزه به آن رسیده ایم .در واقع ،این موضوع بسیار نزدیک به کل گرایی و روشی جامع برای مشاهده و حل مشکالت
ف رایندی است که به سمت کلیت و وحدت جهانی گرایش دارد(تورک .)1333 ،بطوریکه جهانی شدن و پیامدهای گسترده آن در
ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،جذاب ترین موضوع مورد بحث در محافل دانشگاهی و مهمترین مسئله و
چالش در حوزه فرهنگ سیاسی کشورها در سطح جهان می باشد.
فرآیند جهانی شدن به طور کلی ،اهمیت مرزها و حوزه کشور ملت ها را با چالش روبرو ساخته است بطوری که تمامی دولت
های ملی در صدد حفظ تمامیت خود در قالب دولت ملت برآمده اند .در این عرصه بیش از آنکه حضور اقتصادی و تکنولوژیک
اهمیت داشته باشد ،حضورفرهنگی مهم است.

Stefanovska & Tanushevski
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به نظر جهانی گرایان ،نظامهای ارتباطی جهانی جدید در حال تغییر شکل دادن روابط میان موقعیت های محلی ِ فیزیکی و
شرایط اجتماعی هستند ،و جغرافیای موقعیتیِ زندگی سیاسی و اجتماعی را تغییر می دهند ،این امور ممکن است در خدمت
گسستن یا برکندن هویتها از زمانها  ،مکانها و سنتهای خاص درآیند .امروزه داشتن یک دستگاه رایانه شخصی و اتصال به اینترنت،
برای برقراری هر گونه ارتباط با محیط جهانی کافی است .و این امر باعث کاهش تصدی دولتها در نظارت بر ساماندهی اطالعات که
گسترده ترین نقش را در ایجاد و هدایت افکار عمومی دارد خواهد شد(هلد و مک گرو.)1932 ،
این تحوالت و امکانات ارتباطی ،زمینه ساز شکل گیری و افزایش روابط و نهادهایی هستند که اجزا و عناصر اصلی جامعه ای
فراملی را در راستای اهداف مجریان این پروژه تشکیل می دهند .گسترش جریان های جهانی و شکل گیری جامعة فراملی ،بحران
هویت را نیز به دنبال خواهد داشت .با فرسوده تر و نفوذپذیرتر شدن مرزهای ملی ،حد و مرزهای هویتی در هم می ریزد و سلطة
بال منازع هویت و فرهنگ ملی مخدوش می شود ،و در این عرصة جدید نهادهای ملی یا مذهبی چندان محلی از اعراب نداشته و
تالش برای بازسازی هویت ملی را به جایی نمی برد(.گلمحمدی.)1931 ،
این موضوع توسط مطالعات متعددی تایید شده است و نشان می دهد که تغییرات ناشی از تعامل اجتناب ناپذیر سازمان ها در
بازار جهانی باید نه تنها از لحاظ اقتصادی ،بلکه از منظر تغییرات در دو حوزه مهم دیگر اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار
گیرد  .عالوه بر این ،طبق نظر بک ،جامعه جهانی یک جامعه فرا ملی نیست که همه جوامع را در خود ادغام کرده باشد ،بلکه یک
افق جهانی است که تنوع و عدم یکپارچگی را مشخص می کند(بک.)2229 ،1
بنابراین ،سازمان هایی که در بازار بین المللی شرکت می کنند ،نیاز به نظارت بر تغییرات در تمام سه بعد -اقتصاد ،سیاست و
فرهنگ را دارند ،چرا که هر سه متضمن یکدیگر و به هم تاثیر گذارند .ازین رو هدف ازین مطالعه بررسی جهانی شدن و فرهنگ
سازمانی در سازمانهای جهانی است.

 -2پیشینه نظری تحقیق
 -7-2جهانی شدن
گیدنز جهانی شدن را فرایندی می داند که به وسیله آن ،رویدادها ،تصمیمات و فعالیتهای انجام گرفته در یک قسمت از جهان
نتایج تاثیر گذاری برافراد  ،گروهها و جوامع در سایر نقاط می گذارد .در واقع ،جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی
نسبتا کوتاه کشور هایی را که نتوانند خود را با آن تطبیق دهند پشت سر خو اهد گذاشت ،اما در صورت بهره برداری مناسب می
تواند موجب توسعه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی گسترده کشورهای جهان گردد(گیدنز.)1973 ،
اندرسون ( )2222جهانی شدن را به عنوان کاهشی در هزینه ی فعالیتها تلقی می کند .دیوید هلد ( )1331در کتاب "دموکراسی
و نظم جهانی" با وجود داشتن نگاه آسیب شناختی به جهانی شدن  ،این پدیده را حرکت به سمت نوعی دموکراسی جهانی می
بیند که در عین حال کثرت فرهنگی و اقتصادی را نیز درخود خواهد داشت.
مانوئل کاستل( ) 1332با اشاره به عصر اطالعات ،جهانی شدن را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت
سرمایه داری ،پهنه اقتصاد ،جامعه و فرهنگ را در بر می گیرد .از آن جهت که در سالهای گذشته جهانی شدن به عنوان اصطالحی
اقتصادی شناخته می شد تعاریف ارائه شده نیز بر همین بینش استوار بود ولی آنچه مسلم است ،فرایند جهانی شدن بسیار گسترده
و فراتر از فقط بعد اقتصادی آن است(به نقل از توحیدفام.)1931 ،

 -2-2رویكردهای فرهنگی جهانی شدن
رویکردهای فرهنگی جهانی شدن اغلب دیدگاه همگن سازی را در برابر دیدگاه ناهمگنسازی قرار میدهند .فیالمثل ،مایک
فدرستون ( )1330مدعی است که بخش اعظم نوشتهها دربارة تأثیر فرهنگی جهانی شدن بر دو دیدگاه مغایر همگنسازی و
ناهمگنسازی استوار است .در الگوی نخست گفته میشود که ما در جهانی زندگی میکنیم که صفت بارز آن ترویج امریکایی شدن
مکدونالدیزاسیون و همگن سازی است .آنها بر امپریالیسم فرهنگی و شیوهای انگشت میگذاشتند که از آن طریق فرهنگ ایاالت
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متحده به همراه ایدئولوژیهای بازار آزاد به بقیه نقاط جهان صادر میشود .الگوی دوم بر تأثیر پیچیده ،ناگریز و متقابل امر جهانی
و امر محلی تاکید میکند به بیان دیگر« ،امر جهانی» مربوط است به نیروهای اجتماعی و فرهنگی به لحاظ مکانی گسترده که با
«جهانی شدن» مرتبطاند .از قبیل مصرفگرایی ارتباطات ماهوارهای ،صنایع فرهنگی ،مهاجرت و  ...در حالیکه «امر محلی» با راه و
رسمهای خُرد و سنتها و شیوههای به لحاظ جغرافیایی محدود از قبیل سنتهای قومی ،زبان ،مذهب  ...مرتبط است(به نقل از آزاد
ارمکی.)1931 ،

 -9-2رابطه و اثرات جهانی شدن بر حوزه فرهنگ
"رولند رابرتسون" می گوید :جهانی شدن ،جهان شمول شدن صفات خاص و خاص شدن جهان شمولی هاست (اسالمی،
 .)1932در واقع مرحله شتابان فعلی جهانی شدن نیز عالوه بر تاثیراتی که بر حوزه های سیاست و حکومت ،اقتصاد و محیط زیست
می گذارد به نظر می رسد که پیش و بیش از همه در حوزه فرهنگ تاثیر خود را نهاده است و گرایش بیشتری در این راه از خود
نشان داده است به طوری که از آن گاها به جهانی شدن فرهنگ یا جهانی سازی فرهنگی یاد می کنند .شاید هیچ چیز بیش از
ابتکارها و اختراع های علمی و صنعتی زمینه این جهانی شدن فرهنگی را فراهم نکرده باشد.
هال معتقد است ،جهانی شدن از منظر فرهنگی در ارتباط با شکل تازهای از فرهنگ تودهای جهانی است که با فرهنگ وابسته
به دولت ملی در مرحله قبل تفاوت بسیار دارد« .فرهنگ تودهای جهانی در سیطره شیوههای تولید فرهنگی و در سیطرة انگارهای
است که به مراتب سریعتر و آسانتر از پیش ،ورای مرزهای زبانی در رفت و آمد است و به مراتب بیواسطهتر از زبانهای محلی سخن
میگوید ،شیوه های مسلط بر آن ،زندگی معمول ،تفریح و فراغت را در قالب هنرهای تصویری و دیداری بازسازی میکند .تلویزیون،
سینما ،تصویر و تصور و سبک و سیاق تبلیغ تودهای بر آن مسلط است .جوهرة آن را در همه اشکال تودهای و فراگیر میتوان یافت
که مثل اعالی آن ماهواره است( ».هال)213 ،1939 ،
هال دو ویژگی عمده را برای فرهنگ تودهای کنونی معرفی می کند .اول ،مرکزیت آن در غرب است .دوم ،اینکه در پی همگون
سازی است .در مورد اول باید گفت که این فرهنگ مرکزیت آن از حیث فناوری ،تمرکز سرمایه ،تمرکز شیوههای فنی تمرکز نیروی
کار متخصص و تاکید بر داستان پردازی کامالً در غرب است و دیگر وابسته به ملتی خاص نیست در مورد دوم ،این فرهنگ بنا به
ماهیت همه چیز را به تمامی درخود فرو می برد اما این همگنی هیچ وقت کامل نیست و سودای کامل شدن ندارد .این فرهنگ در
پی آن نیست که همه هویتها را ذیل یک هویت واحد قرار دهد «بلکه در پی آن است که تفاوتها در عرصه وسیع و فراگیر ،دریافتی
اساساً امریکایی از جهان ،شناسایی و جذب کند این امر به آن معناست که این فرهنگ قدرت مدارانه در تمرکز فزاینده و پیش روندة
فرهنگ و سایر اشکال سرمایه جای گرفته است( ».هال .)202 ،1939

 -4-2فرهنگ جهانی و جهانی شدن فرهنگ
در دهه های پایان قرن بیستم شاهد برجسته شدن فرهنگ هستیم .یکی از چالش برانگیزترین جنبه های جهانی شدن جنبه
های فرهنگی جوامع هست .برخی دیگر ،یکی شدن فرهنگ ملت ها را حاصل پیشرفت های عظیم در فناوری ارتباطات و تبادل
اطالعات و نفوی و گسترش شبکه های رایانه ای و ماهواره ای می باشند را یکی از جنبه های مثبت پدیده جهانی شدن تلقی
میکنند.
جهانی شدن فرهنگی عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانیم این فرایند موجی از همگونی
فر هنگی را در جهان پدید می آورد و همه خاص های فرهنگی را به چالش می طلبدم یک برداشت رایج و آشنا از جهانی شدن
فرهنگ غربی همان امپریالیسم فرهنگیاستم از این دیدگاه ،جهانی شدن عبارت است از اراده معطوف به همگون سازی فرهنگی
جهان(گلمحمدی.)122 ،121 ،
فرهنگ برای جهانی شدن اهمیت دارد ،چرا که کُنشهای فرهنگی پیامدهای جهانی دارد ،اگرچه ممکن است حوزه ها ،دامنه و
جهت گیری تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر فرهنگی در سطح جهان متفاوت باشد .در چنین زمینه ای سیاست ،خصلتی فرهنگی پیدا
می کند و سیاست فرهنگی بر داللتگری فرهنگ در جدال با سایر زمینه های زندگی اجتماعی است .فرهنگ به عنوان عرصه ای
نمادین ،زمینه ی دخالتهای سیاسی-جهانی و تأثیرگذاری های منطقه ای-محلی قرار گرفته است .هم چنین در این عصر فرهنگ و
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اقتصاد نیز با هم تلفیق شده اند ،زیرا فرهنگ به مثابه ی منبع قدرت و قدرت به مثابه ی منبع سرمایه داری ،زیربنای سلسله مراتب
اجتماعی جدید عصر اطالعات شده است.
جهانی شدن نیز برای فرهنگ اهمیت دارد ،زیرا جهانی شدن فراتر از نوگرایی دگرگون کننده است .ارتباطات پیچیده ناشی از
جهانی شدن ،ساخت اجتماعی واقعیت را در فرهنگهای مختلف با چالش مواجه ساخته و طرزتفکرهایی که فرهنگ و تاریخ ،ثبات
محل و ملّیت ،هویت و اصالت و ...را به هم پیوند می دادند ،تضعیف کرده است .این اندیشه ها در جهان سوم که از پشتیبانی فکری
و تاریخی -مذهبی برخوردارند ،بر وحدت و یکپارچگی و اصالت تأکید دارد ،اما جهانی شدن مستلزم جریانهای فرهنگی متفاوتی است
که مردم را وادار به بازاندیشی در تاریخ ،هویت و سرزمین می کند (تاملینسون.)1931: 11 ،

 -5-2عام گرایی و خاص گرایی فرهنگی
عام گرایی اساساً معطوف است به اصول ،ارزش ها و معیارهایی که درباره همه مردم و در همه جا معتبر باشد .ولی معنای عام
گرایی بر معنای وجود یک جهان بینی نهایی و عالی که همه انسان ها را در برگیرد نیست ،بلکه به معنای اتخاذ مواضعی انعطاف
پذیر تر از طریق یافتن اصول و مسائل مشترک است(گل محمدی)127:1931،
پس عام گرایی فرهنگی به آن دسته از واکنش ها و تحوالت فرهنگی اطالق می شود که بر محور تبادل ،آمیزش  ،همزیستی و
انطباق شکل می گیرند.عام گرایی فرهنگی مناسب ترین راه زندگی را در فضای جهانی در برگیرنده فرهنگ ها و جریان های مختلف،
دست یابی به ترکیبی ظریف و پیچیده از فرهنگ خاص/عام و محلی /جهانی است ،نه جست و جوی فرهنگ و هویت ناب.
خاص گرایی فرهنگی توسل به عناصر هویت بخش فرهنگی خاص است که در آن بر بی همتایی شیوه ها  ،اعمال و ایده های
یک گروه یا جماعت معیین تاکید می شود .این تعریف بسیار کلی و فراگیر است بنابراین برای رفع کاستی و ابهام در تعریف ،برخی
ویژگی های اصلی خاص گرایی فرهنگی را در مقایسه با ویژگی های عام گرایی فرهنگی بیان می کنیم(گل محمدی)101،1931،
در انواع عام گرایی فرهنگی فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن چونان واقعیتی مسلم پذیرفته می شود و تردیدی در ناممکن
و حتی نامطلوب بودن بازگشت به گذشته و احیای آن وجود ندارد.عام گرایان فرهنگی دیدی انتقادی نسبت به وضع موجود دارند،
ولی بسیاری از گروه های خاص گرا کل فرایند جهانی شدن یا بخشی از آنرا با عبارت ها و عنوان های متفاوت رد می کنند .ازدیدگاه
آنها جهانی شدن نه تنها تهدیدی جدی به شمار می آید ،بلکه فرایندی گریز ناپذیر و غیرقابل برگشت هم نیست(پترسون:1333 ،
.)31

 -6-2جهانی شدن و فرهنگ ملی
در مراحل پیش از تبدیل ناسیونالیسم به گفتمان مسلط ،الگوی غالب سازماندهی فضای اجتماعی الگوی محلی بود .این وضع
با مسلط شدن ناسیونالیسم کامال تغییر یافت .فضاهای محلی فرهنگ کم و بیش فرو پاشید ،فرهنگ ملی شد .در هر دو مرحله از
تاریخ فرهنگی جهان فرهنگ و هویت سرزمین مدار و مکان مند بودند و حد و مرزهای محلی و ملی مشخص داشتند(هال.)1939 ،
فرهنگ های ملی توسط گفتمان های معطوف به قدرت ساخته می شوند .در طول چندین دهه گفتمان های فرهنگ ملی چنان
مسلط شدند که به نظر می رسد یک انسان همان گونه که باید بینی و دو گوش داشته باشد ،باید ملییتی هم داشته باشد پس در
واقع گفتمان های ملی هم فرهنگ می سازند هم هویت(.گلنر.)1 :1339 ،
فرهنگ ملی خود را در عالی ترین جایگاه می بیند و نسبت به فرهنگ های غیر و فراملی بسیار حساس و خشن است .ناگفته
پیداست که در چارچوب این گونه گفتمان ها جایی برای همزیستی فرهنگی وجود نخواهد داشت(پیترس.)121 :2222 ،

 -1-2تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ سازمانی
جهانی شدن بحثی چندبعدی است و بر این باور است که محیط جدیدی در سطح جهانی بوجود آمده است و همه اجراء و
اعضای نظام بین الملل متاثر از این محیط هستند .سازمان ها امروزه در یک محیط پیچیده ای هستند که به طور مستقیم تحت
تاثیر جهانی شدن قرار دارند .سازمان ها باید زنده بمانند و موفق باشند و با شرایط مداوم و در حال تغییر در بازار جهانی سازگار
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شوند .یکی از این ابزارها برای به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار ،ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب است ،که به نیازهای سازمان
و همچنین بازار در آن پاسخ می دهد(شین.)2221 ،1
فرهنگ سازمانی مجموعه پیچیده ای از ایدئولوژی ها ،هنجارها  ،نگرش ها ،عقاید ،نمادها و ارزش های اصلی است که در سراسر
سازمان به اشتراک گذاشته شده است و بر نح وه عملکرد سازمانی و اهداف آن و قطعا به تنظیم و کنترل رفتار کارکنان کمک می
کند(گویندارجان و گاپتا.)2221 ،2
فرهنگ سازمانی از فرهنگ ملی متفاوت است .بنابراین سازمان ها نیاز به ایجاد و تطبیق فرهنگ سازمانی خود و سازگاری با
فرهنگ ملی شرکت و کاکنان و ذینفعان آن دارند(هافسد ،هافسد و میکو .)2212 ،9این به این دلیل است که کارکنان با عقاید،
مفروضات ،نظام ارزشی و اصول اخالقی فرهنگ ملی خود که از دوران کودکی از طریق خانواده ،مدرسه و جامعه شکل گرفته است،
وارد سازمان می شوند .این ارزشها الیه اصلی ،فرهنگ سازمانی است که به طور پیش فرض در سازمانها ایجاد می شود ( استیفانوسکا
و تانوشسکی.)2211 ،
فعالیت سازمان مربوطه نیز یک عامل تاثیرگذار است .بطور مشخص ،ویژگی کار انجام شده ،بیشتر از همه ،کارکنان سازمان را
تحت تأثیر قرار می دهد تا موقعیت و مشکالت مشابه را تجربه کنند و بدین ترتیب بتوانند فرضیات ،ارزش ها و نگرش های مشابه
را توسعه دهند .تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که فرهنگ سازمان هایی که فعالیت های مشابهی دارند ،با یک سیستم مشابه
از ارزش ها ،باورها و مفروضات به عنوان سازمان هایی که تجارت آنها کامال متفاوت از سازمان های ذکر شده است ،متفاوت است.
مدیران نیز با نوع شخصیت و مدیریت خود ،نقش مهمی در شکل دادن به فرهنگ سازمانی دارند .تأثیر آنها بر فرهنگ سازمانی
به طور غیرمستقیم ،از طریق رفتار و اصول مدیریتی که به آنها اختصاص دارد ،صورت می گیرد .به عنوان مثال خودشان ،محیط
داخلی سازمان را طور ی ایجاد می کنند که به توسعه یک فرهنگ سازمانی خاص کمک می کند .نفوذ مدیران می تواند به طور
مستقیم ،آگاهانه و عمدی برای تاثیر گذاری بر توسعه فرهنگ سازمانی و حمایت از اهداف کار و استراتژی سازمان در نظر گرفته
شده باشد .در این تحلیل این عامل تاثیر گذار ،شناسایی شخصیت رهبر سازمان در موقعیتی که دیدگاه ها و اعتقادات خود را تحمیل
می کند ،حائز اهمیت است( استیفانوسکا و تانوشسکی.)2211 ،
با این حال ،امروزه با استفاده از همه وسائل ارتباطی ،افراد ،سازمان ها و در نتیجه کشورها ،بخشی از فرهنگ جهانی را می
پذیرند ،که به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشهود است(جاگیک.)2219 ،1

 8-2فرهنگ سازمانی و عملكرد سازمان
تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر زیادی بر عملکرد سازمان دارد .فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان شاخصی
که می تواند به تشخیص یک سازمان از یک دیگر براساس ادراک کارکنان با توجه به سیاست ها ،کارکردها ،انسجام همکاران،
شناخت کارهای انجام شده ،حمایت از مدی ریت و توجه به نگرش های شخصی ،نوآوری سبک عملکرد و انصاف در پاداش ها،
هنجارهای رفتار و نگرش هایی که بر رفتار کارکنان در کار اثر می گذارد ،عمل کند (احمد و همکاران .)2212 ،فرهنگ سازمانی
بر بسیاری از جنبه های سازمان تأثیر می گذارد ،به عنوان مثال تعامل کارکنان ،عملکرد سازمانی ،فرایند تصمیم گیری ،و همچنین
موفقیت کارکنان در مقابله با شرایط چالش انگیز .همچنین این امر می تواند منجر به نوآوری ،بهبود نتایج کسب و کار و حفظ رقابت
شود(لوپز ،پیئون و اورداز2221 ،0؛ گراهام و نفانکو .)2227 ،1همچنین فرهنگ سازمانی ممکن است در بهبود تصمیم گیری نقش
داشته باشد و در نتیجه می تواند نتایج کسب و کار را بهبود بخشد(لیبارا-کوالدو .)2222 ،عالوه بر این ،مطالعات نشان داده است
که فرهنگ سازمانی جزء اصلی موفقیت یا شکست نوآوری سازمانی است(دیرت ،شوادر و ماریل2222 ،7؛ شیرز و رودس.)2221 ،3
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 .9پیشینه تجربی تحقیق
پالواورا )2217( 1در مطالعه خود با عنوان" تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ سازمانی" نشان دادند که جهانی شدن فرهنگ سازمانی
به طور معناداری با روحیه کار تیمی ،روابط بین کارکنان و کارفرمایان وروحیه کارافرینی رابطه دارد.
استیفانوسکا و تانوشسکی ( )2211در مطالعه خود با عنوان "تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ سازمان" نشان دادند جریان کاال و
سرمایه ،فرصت های افزایش یافته بازار ،آزادی و رشد اقتصادی سریع تر ،بعضی از جنبه های مثبت این پدیده است .از سوی دیگر،
با این حال ،در برخی از بخش ها ،سازمان ها و کارکنان ت مایلی به انطباق با تحوالت جدید ندارند؛ و بر اساس یافته های برخی از
منتقدان ،جهانی شدن فرهنگ سازمانی ،چشم انداز بیکاری و نابرابری در بازار کار را افزایش می دهد.
یوئل )2210(2در مقاله خود با عنوان" فرهنگ سازمانی در شرکت های جهانی با استفاده از ابزار کیکآف" یک مدل جدید برای
سالمت سازمانی را پیشنهاد می کند؛ و بیان می کند که پس از اجرای این مدل در سازمان ،محیط کاری ایجاد می شود که کارکنان
با آزادی بیشتری کار می کنند و احساس می کنند که نظر آنها برای سازمان مهم است؛ در این وضعیت ،آنها کسانی خواهند شد
که تعهد و مش ارکت خود را در محل کار افزایش داده و می توانند به سازمان کمک کنند تا برای چالش های پیش ور آماده شود.
صالحی مردخه و الوداری ( )1931با عنوان" تاثیر جهانی شدن بر سازمان" به بررسی و شناخت تاثیر جهانی شدن بر سازمان
ها پرداختند .یافته ها نشان می دهد سازمان ها ب اید به معماری مجدد ساختارها و فرآیند های خود بر اساس روابط جهانی اقدام
کنند و طرحی تازه برای این دوران بیندیشند .مدیران سازمان ها باید ضمن پاسخگویی به نیازهای محلی  ،منطقه ای و ملی به
الزامات جهانی و بین المللی نیز پاسخ دهند.آنان باید در عرصه جهانی شدن «صرفا» تحت تاثیر نیروهای دیگر کشورها قرار نگیرند
بلکه خود بتوانند بر دیگر کشورها اثر گذار باشند.
مسلمی( )1931در مقاله خود با عنوان"بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر نوآوری و توسعه سازمان دانشگاه پیام نور" نشان داد
میان خالقیت و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد  .نتایج تاکید بر این نکته دارد که خالقیت و کارآفرینی مدیران
سازمان ها در رشد و توسعه سازمان های دولتی نقش بسزایی دارد.
بایبوردی و کریمیان( )1939در مطالعه «جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران» بیان کردند که با توجه به پویایی
فرهنگ ایرانی و تحوالت اجتماعی فرهنگی در ایران در دهه های اخیر ،مردم ایران درک جامع تری از جهان ،فرهنگ جهانی و
فرهنگ ایرانی شان یافته اند .این شناخت و آگاهی بی تاثیر از شرایط محیط داخلی و خارجی نبوده است .این فرضیه که در اثر
جهانی شدن ،شاهد رشد و گسترش هویت های قومی و در نتیجه به چالش کشیده شدن هویت ملی در ایران خواهیم بود ،به لحاظ
نظری و عملی چندان قابل دفاع نیست چرا که در راستای جریان جهانی شدن و به منظور شناسایی نوع رابطه فرهنگ ایرانی با
فرهنگ جهانی ،می توانیم فرض را نه بر جدایی و تمایزیری فرهنگی ،بلکه بر پیوستگی ،تعامل و اثرگذاری فرهنگ ها بر یکدیگر در
نظر بگیریم و با این فرض است که مهمترین زمینه برای گسترش روحیه و تمایالت جهان گرایانه در هویت ایرانی را می توان در
منشاء تاریخی آن مالحظه کرد.
حمیدی فراهانی و حشمتی( )1931در مطالعه «بررسی جایگاه و تحوالت فرهنگ در فرآیند جهانی شدن» در این مقاله به روش
نظری و شیوهی تحلیلی -تفسیری و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای سعی شده جایگاه و تحوالت بعد فرهنگ که امروزه
به دالیل نمادین بودن ،ارتباط داشتن با ذهن ،روح و احساسات بشری و همچنین کاربرد آن در رسانه های گروهی در جایگاه
مهم ترین بعد این پدیده قرار گرفته و موجب تشدید سرعت گسترش و دامنه ی نفوذ آن در جهان شده اند ،مورد بررسی قرار گیرد.
نظریات مربوط به تأثیرات جهانی شدن فرهنگ واحد » در این بعد را میتوان با کمک نمودار فلسفی هگل چنین ترسیم کرد :نظریه
ی اولیه  ،نظریه ی فرهنگ » و نظریه ی تولیدی  ،نظریهی « تنوع و تکثر فرهنگی در جهان » نظریه ی مقابل  ،نظریه ی ؛« جهانی
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تحول مصادیق فرهنگی در این فرآیند هم نشاندهنده ی نوعی تضاد در واکنشهای  «.جهانی و تنوع محلی آنهاست که منشأ آن،
جدل نیروهای موجود در بطن جهانی شدن می باشد.

 -8نتیجه گیری
امروزه جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژیکی سریع ،بر با اهمیت تر شدن دانش در منابع انسانی به عنوان منبع مزیت رقابتی
تاکید و فرصت هایی را برای تصویب تصمیمات مناسب و تعریف فعالیت های انجام شده در سازمان ها جهت رقابت بیشتر در عرصه
بین المللی فراهم می کند(پاسکال ،استرین .)2220 ،بنابراین می توانیم نتیجه گیری کنیم که روند جهانی شدن نمی تواند متوقف
شود ،بلکه بدون اراده سازمان ها اتفاق می افتد ،اما وظیفه هر رهبر این است که سازمان و کارکنان خود را برای رقابت با روند جدید
و سازگاری آماده ساخته و اگر همه اینها به تدریج انجام شود ،تغییرات در مراحل اولیه صورت خواهد گرفت ،که ،باعث پذیرش
راحتتر خواهد شد .به طور کلی در فرایند جهانی شدن ،تنوع فرهنگی باید به عنوان مزیت سازمان شناخته شود.
از دیگر چالشهای مدیریت تغییر در فرهنگ سازمانی است .مدیریت منابع انسانی در آینده با نیروهای چند ملیتی از دورترین
نقاط دنیا روبه رو خواهد شد که دارای انتظارها و فرهنگهای متنوعی خواهند بود و در این میان سازمانی موفق خواهد شد که بتواند
آلیاژی محکم از چندین عنصر انسانی تهیه کند .همچنین به دلیل مجازی شدن فرایندها و انجام امور از فواصل دور ،مدیریت منابع
انسانی با چالش پایین بودن تعهد سازمانی روبه رو خواهد بود که بایستی اهرمهای مناسبی را برای حفظ و نگهداری آنها بهکار گیرند.
همچنین ،مدیران باید در فرایند آموزش مجدد ،حساسیت فرهنگی را توصیف و نسبت به فرصتهای فرهنگی مطلع بوده تا
راههای اداره نیروهای چندفرهنگی را یاد بگیرند ،خصوصاً زمانی که مفاهیم چند فرهنگ گرایی به واسطه افزایش تعدادی از
دیدگاهها ،رویکردها و روشهای تجاری به پیچیدگی شرکتهای جهانی افزوده شده است.
آنچه که از تحقیق به دست می آید این است که جهانی سازی ویژگی های فرهنگ سازمانی و نحوه سازماندهی در سراسر جهان
را در بر می گیرد .تاثیرات را می توان در تغییرات و تکامل مجدد خواسته ها مشاهده کرد که باید در فرهنگ سازمانی مورد توجه
قرار گیرد .فرهنگ سازمانی قوی جه انی هنگامی به دست می آید که سازمان با ارزش های روشن و ایجاد تعادل بین ارزش های
سازمانی و جهان ،بتواند فرهنگ یکپارچه ای ایجاد کند.
تحقیقات نشان میدهد که فرهنگ منطقه ای ،در مقایسه با فرهنگ سازمانی ،تأثیر بیشتری بر کارمندان میگذارد .رهبران
سازمانی و کارشناسان مدیریت منابع انسانی باید ارزشهای فرهنگی ملی در کشورهایی که سازمان در آنجا فعالیت میکند را درک
کنند تا نسبت به مناسب بودن شیوههای مدیریت منابع انسانی و مؤثر بودن عملیات انجام شده در این کشورها اطمینان حاصل
کنند .هنگام اجرای اقدامات مدیریت فرهنگ سازمانی در کسبوکارهای جهانی ،باید تفاوتهای فرهنگی ملی در نظر گرفته شوند.
مدیران باید بتوانند به تناقضهای جزئی در سبکهای ارتباطی واکنش نشان دهند ،و همچنین به انتظارات متفاوتی که کارمندان
از رهبری خود دارند رسیدگی کنند .برآورده نشدن انتظارات ممکن است شانس سازمان برای موفقیت در برخی کشورهای خاص از
بین ببرد .کارمندانی که ارزشها و آرمان های مشترکی با سازمان دارند ،معموالً نسبت به افرادی که اهداف منسجم و مشترکی
ندارند ،عملکرد بهتری ارائه میکنند .برنامههای مدیریت عملکرد میتوانند از طریق برجسته نشان دادن آنچه از کارمندان انتظار
میرود ،و همچنین فراهمسازی ابزار بازخوردی که به کارمندان در مورد رفتار درست اطالعرسانی میکند ،به میزان زیادی بر فرهنگ
سازمانی اثر بگذارند.
این مسائل در فرآیند ادغام کسبوکارهای جهانی حتی پیچیدهتر خواهد شد .دستیابی به موفقیت در فرآیند ادغام کسبوکارهای
بینالمللی به تمایل سازمان ادغامشده برای فراهم کردن امکان مشارکت در مباحث معنیدار و باارزش در مورد کسبوکار جدید
برای مردم با دیدگاههای فرهنگی مختلف بستگی دارد.
با این اوصاف وظایف مدیران منابع انسانی در فرایند جهانی شدن به شدت در حال پیچیده تر شدن است .تصمیم گیری در
درون یک فرهنگ به عنوان مثال در خصوص ارتقای افراد ،بسیار کم چالش تر از تصمیم گیری در خصوص ارتقای یک فرد از یک
فرهنگ دیگر است .توسعه دادن و مدیریت کردن بر سازمانی جهانی ،موجب توسعه در مدیریت بر کارکنانی میشود که میتوانند با
نگرش جهانی بیاندیشند ،هدایت کنند و عمل نمایند ،کسانی که به همان اندازه مهارتهای جهانی ،دارای ذهنیتی جهانی هستند.
بنابراین به منظور ایجاد مؤسسهای جهانی به تعداد فراوانی مدیر و متخصص نیاز است.
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ارزیابیهای فرهنگی ،و فعالیتهای دیگر مانند بررسی دقیق فرهنگی و بازخورد  912درجه نیز ممکن است به آشکارسازی
تناقضهای فرهنگی کمک کنند .بدین طریق رهبران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی میتوانند تناقضها را بر طرف سازند.
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کارت امتيازی متوازن فردی راهکار همسویی پرداخت با عملکرد
در سازمانهای دولتی و نيمه دولتی
علیرضا عسگریان ،7مجید باجالن ،2ایمان الدین مرادی باغفیضی  ،*9مهدی مقدمی
1

راد4

-1معاون اداری و مالی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،تهران ،ایران
-2دستیار معاون و ذیحساب ارشد ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،تهران ،ایران
9و* -مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت استراتژی معاونت اداری و مالی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،تهران ،ایران
 -1مشاور پژوهشی معاونت اداری مالی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،تهران ،ایران

چكیده
همسویی کارکنان با استراتژی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سازمانها برای اجرای موفق راهبردهایشان
است .اگرچه نظام مدیریت عملکرد کارکنان یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریتی برای این مهم محسوب میشود
اما فقدان و یا ضعف آن بهویژه در سازمانهای دولتی و شبهدولتی کشور ،که بخش اعظم اقتصاد کشور را تشکیل
می دهند ،مشهود بوده و اصالح آن اجتناب ناپذیر است .ابزار کارت امتیازی متوازن فردی یکی از موفقترین شیوههای
مدیریت عملکرد کارکنان است که میتواند ابتدا اهداف شخصی کارکنان را با استراتژی سازمان همسو کرده و سپس
پاداش کارکنان را به اهداف کمّی شاخصهای موجود در کارت امتیازی متّصل کند .در این مقاله تجربهی موفق
حاصل از پیاده سازی الگوی کارت امتیازی متوازن فردی در معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر
اساس یک روششناسی پنج مرحلهای تشریح شده است که در آن با طراحی نقشههای استراتژی و کارتهای امتیازی
معاونت همسو با اهداف کالن امداد ،دوازده تیم مضمون استراتژیک تشکیل و پس از طراحی کارت امتیازی فردی
کلیه کارکنان طی دو مرحله ،نحوه محاسبه و پرداخت اضافهکاری کامالً تغییر کرده و حدود  %20از آن مستقیماً بر
اساس عملکرد پرداخت میگردد .صرف نظر از نتایج قابل توجه اجرای استراتژی در سطح سازمانی ،از جمله
دستاوردهای مستقیم اجرای این طرح برای کارکنان میتوان به کاهش  %92میانگین سرانه اضافهکار حضوری
کارکنان ،افزایش  1برابری میانگین سرانه فعالیتهای ورزشی و تبدیل شدن استراتژی به عنوان  %20از کار هر روز
هر فرد اشاره کرد .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی -تحلیلی است.
كلمات كلیدی :کارت امتیازی متوازن ،همسویی استراتژیک ،همسویی کارکنان با استراتژی ،کارت امتیازی متوازن
فردی ،مدیریت عملکرد کارکنان ،آمادگی سرمایه سازمانی ،مدیریت سرمایه انسانی ،پرداخت مبتنی بر عملکرد

 .7مقدمه
مطالعات نشان میدهند که دو سوم تا سه چهارم سازمانهای بزرگ برای اجرای استراتژی خود با مشکل مواجهند ]1[.اینرسی
حاکم بر سازمان به معنای ناتوانی برای اجرای تغییر درونی هنگام مواجه شدن با یک تغییر بیرونی است .سازمانهایی که برای این
تغییر شکست می خورند با یک تناقض روبرو هستند و آن این است که با موفقیت بیشتر ناچار به پذیرش تعهد بیشتر برای ادامه
مسیر میشوند ]2[.با وجود پژوهش های فراوان در زمینه توافق راهبردی ،فقدان همسویی استراتژیک یکی از مهمترین چالشهای
اجرای استراتژی است ]9[.بنابراین مدیران برای تکمیل هماهنگی شایستگیها و فنآوریها باید سرمایه سازمانی را نیز توسعه بدهند.
سرمایه سازمانی به معنای توانایی سازمان در بسیج و حفظ فرایندهای تغییری تعریف میشود که برای اجرای استراتژی ضروری
هستند .سرمایه سازمانی قابلیت یکپارچهسازی داراییهای نامشهود و مشهود را فراهم میکند ،به نحوی که داراییهای سرمایه
اطالعاتی و انسانی نامشهود و داراییهای مالی و فیزیکی مشهود را با استراتژی هماهنگ میکند و آنها را برای تحقق اهداف
* Corresponding author Email: I.moradibaghfeizi@gmail.com
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استراتژیک سازمان یکپارچه میسازد .هنگامی که شرکت سرمایه سازمانی باالیی دارد ،درکی مشترک از چشمانداز ،ماموریت ،ارزشها
و استراتژی دارد ،هماهنگی عملکردی پیرامون استراتژی ایجاد میکند و در تمامی سطوح و بخشهای سازمان دانش و آگاهی برای
همسویی کارکنان تسری مییابد]1[ .
اگرچه نظام مدیریت عملکرد کارکنان یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریتی در هر سازمان است اما فقدان یکپـارچگی و
انسـجام بـین اجـزای ایـن نظـام در سطوح مختلف سازمانی اغلب منجر به بروز مشکالت متعددی در ایجاد نظـامهـای ارزشـیابی
عملکرد در سطح سازمانی و سطح فردی میگردد ]0[.در این بین سازمانهای دولتی از ناکارآمدی بیشتری در حوزه مدیریت عملکرد
رنج می برند ]1[.در ایران شاخصها 1نشان میدهد که به طور کلی بنگاههای اقتصادی که کامالً خصوصی هستند ،بهرهوری باالتری
نسبت به سازمانهایی دارند که از بودجه دولتی و یا تعرفههای حمایتی دولتی برخوردارند .این درحالی است که حدود  30درصد
از اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است و در ایران حدود  3میلیون نفر ،به عنوان کارمند و شاغل بخش دولتی ،به صورت ثابت
از دولت حقوق دریافت مینمایند .در واقع این افراد با هر سطح از عملکرد و توانایی ،بدون آنکه سیستم اثربخشی برای تشویق و
تنبیه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته باشد حقوق دریافت میکنند ]7[ .مسأله دیگر برای مدیریت عملکرد کارکنان
در سازمانهای دولتی و نیمه دولتی عـدم هماهنگی عملکرد در سطوح مختلف سازمان اعم از فـردی و سـازمانی است که منجر به
ایجاد چالش برای نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان میشود .به عبارتی سازمانها بر مبنای معیارهایی مورد ارزیابی قرار میگیرند که
در ارزشیابی عملکرد افراد لحاظ نمیشود و سهم و نقـش افـراد در عملکرد سازمانی مشخص نیست .این امر منجر به هدر رفت
منابع و ناکارآمدی این نظام شده و اثرات خود را در برنامههای آموزش ،جبران خدمات و  ...نشان می دهد ]3[.اگر چه در اکثر
سازمانهای ایران بویژه سازمانهای دولتی رابطه مشخصی میان میزان پرداخت و عملکرد افراد وجود ندارد و افزایش حقوق افراد صرفاً
براساس قضاوتهای ذهنی صورت میپذیرد ،در زمینه ارزیابی عملکرد سازمانی در کشور ما از لحاظ کاربردی توسعه چندانی صورت
نگرفته است ]3[.بر این اساس نظـامهـای ارزشـیابی عملکـرد در سـازمانهـای مختلـف ،بهویژه در سـازمانهـای دولتـی نیازمنـد
بهسـازی بیشـتری در سـطوح مختلـف فـردی و سـازمانی در راسـتای تبدیل شدن به ابزارهایی کـارا هسـتند []12
اما چرا در سازمان های دولتی و نیمه دولتی اقدامات اجرایی در این زمینه کمتر صورت میگیرد؟ یکی از عوامل اساسی در
شکلگیری این مسأله قوانین استخدامی و شیوه پرداخت حقوق در این سازمانهاست .برای مثال تصویب افزایش حقوق سالیانه
پایینتر از میزان رشد تورم ساالنه باعث شده است که حقوق بگیران دولت سال به سال فقیرتر شوند بنابراین جایی برای ارزیابی
عملکردی که ممکن است حقالزحمه ایشان را کاهش دهد باقی نمی ماند .عالوه بر این برای جبران این کسری ،دریافت «اضافه
کار» ،به امری بدیهی و قطعی تبدیل شده است؛ در واقع هر کارمند ،تصور میکند ماهیانه حتما باید ساعتهایی حقالزحمه در قالب
اضافه کاری به او تعلق گیرد بدون اینکه او اضافهکاری انجام داده باشد و در مواردی نیز برخی از کارمندها و کارکنان پس از پایان
ساعت کاری هم در اداره میمانند تا برایشان ساعت اضافه کاری منظور شود]11[ .
اگرچه در زمینه نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای دولتی و شبهدولتی الگوها و روشهای متعددی طراحی شده (نگاه کنید
به [ )]11[ ،]19[ ،]12و برخی از آن ها نیز بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن بوده است (نگاه کنید به [ )]17[ ،]11[ ،]10اما
نمونهی موفق اجرا شده از اجرای چنین الگوهایی به ویژه در سطح کارکنان بر اساس کارت امتیازی متوازن فردی کمتر ارائه شده
است .بنابراین هدف اصلی این مقاله ارائه تجربه ی موفق حاصل از پیاده سازی الگوی کارت امتیازی متوازن فردی در معاونت اداری
و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) است که میتواند به عنوان یک نمونهی واقعی در سایر سازمانهای دولتی و نیمهدولتی اجرا
گردد .بر اساس این الگو ،اهداف باالدستی کمیته امداد طی پنج مرحله به شاخصهای ارزیابی عملکرد فردی تبدیل و بخشی از مبلغ
اضافهکار کارکنان ،به عنوان مبلغ متغیر قابل پرداخت بر اساس همین نتایج ارزیابی عملکرد پرداخت میشود .در عین حال الگوی
مذکور در مسیر توسعه است و نسبت مبلغ قابل پرداخت بر مبنای عملکرد در طول اجرای طرح و با تغییر فرهنگ سازمانی ،به
تدریج افزایش یافته (از حدود  %12در آغاز طرح تا  %20در حال حاضر) و باز هم رشد خواهد کرد.
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 .2مرور ادبیات
 .732همسویی سازمان با استراتژی
اگرچه هیچ شیوهی منحصر به فرد و جهان شمولی برای تجویز موفقیت یک سازمان وجود ندارد ،اما به نظر میرسد مدیران
ارشد بنگاهها همسویی استراتژیک را به عنوان یکی از برترین رویکردها پذیرفتهاند .همسویی استراتژیک به معنای آن است که همهی
عناصر سازمان به بهترین شیوه ممکن در جهت تحقق اهداف بلند مدت آن قرار گیرند ]13[.درواقع سازمانها نمیتوانند موفق باشند
مگر آنکه استراتژی کسب وکار و سیستمهای اطالعاتی و فناوری و سایر منابع آنها با یکدیگر همسو باشند .امروزه اهمیت دارایی
های نامشهود بیش از داراییهای فیزیکی است و ابزارهای اندازهگیری عملکرد باید این واقعیت را در نظر بگیرند به همین دلیل اندازه
گیری عملکرد سازمانی یک چالش مستمر هم برای مدیران و هم برای پژوهشگران است .کارت امتیازی متوازن )BSC( 1یک ابزار
قدرتمند است که به سرعت یک نمای جامع از سنجههای عملیاتی مؤثر بر رضایت مشتریان ،نوآوری سازمانی ،بهبود فعالیتها و نیز
عملکرد مالی به مدیران میدهد ] 13[ .کارت امتیازی متوازن یک سیستم مدیریتی و برنامهریزی استراتژیک است که به صورتی
گسترده در صنایع و کسب وکارهای مختلف و سازمانهای دولتی و عیرانتفاعی در اقصی نقاط جهان بکار گرفته شده است تا
فعالیت های کسب وکار را با چشم انداز و استراتژی سازمان همسو نموده ،ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را ارتقاء بخشیده و
عملکرد سازمان را با اهداف استراتژیک مقایسه و پایش کند ]22[ .چرخهی رهآورد تالش 2آخرین نسخه الگوی کارت امتیازی
متوازن است که به عنوان یک نظام نوین مدیریت ،استراتژی را به عملیات پیوند میدهد .این الگو در قالب شش مرحله اصلی زیر
عمل میکند:
مرحله  :1توسعه استراتژی
مرحله  :2طرحریزی استراتژی
مرحله  :9همسویی سازمان با استراتژی
مرحله  :1طرحریزی عملیات
مرحله  :0پایش و یادگیری
مرحله  :1ارزیابی و تغییر استراتژی
در یک استراتژی عالی سازمانی همه ی عناصر (منابع ،کسب وکار و سازمان) با یکدیگر همسو هستند .این همسویی بوسیله
ماهیت منابع سازمان (داراییهای ویژه ،مهارتها و قابلیتهای آن) پیش میرود .شکل  1سه فرایند همسویی واحدهای کسب وکار،
همسویی واحدهای پشتیبانی و همسویی کارکنان با استراتژی را نشان میدهد.

Balanced scorecard
)Execution Premium Process (XPP

1
2
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شكل  : 7فرایندهای همسویی واحدهای سازمانی و كاركنان با استراتژی

دفتر مرکزی بنگاه از ابزار نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در جهت همسویی واحدهای متعدد سازمانی استفاده میکند.
شکل  2نشان میدهد چگونه نقشه های استراتژی و کارت امتیازی متوازن در دستیابی به همسویی عمودی و افقی در سراسر بنگاه
به صورت آبشاری جاری میشود]21[.

شكل  : 2انتقال آبشاری كارت امتیازی متوازن
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 .232كارت امتیازی متوازن فردی
مدیریت منابع انسانی استراتژیک به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مدیریت منابع انسانی در طول سی سال گذشته مطرح
بوده است ،اما در دهه ی اخیر رویکرد جدیدی در مدیریت منابع انسانی شکل گرفته که با عنوان مدیریت منابع انسانی پایدار شناخته
میشود ]22[.چنانکه بخواهیم مدیریت عملکرد کارکنان را از این زاویه بررسی کنیم الزم است یک طبقه بندی از دیدگاههایی که
میتواند این ارزیابی را انجام دهد داشته باشیم .شکل  9چهار دیدگاه قابل درک برای نحوه مدیریت عملکرد ارائه میدهد.
آیا منظور از عملکرد کیفیت نتایج است؟

آیا منظور از عملکرد کیفیت
اقدامات است؟

خیر

بله

خیر

عملکرد به عنوان انجام کار

عملکرد به عنوان نتایج خوب

بله

عملکرد به عنوان شایستگی  /ظرفیت

عملکرد به عنوان نتایج پایدار

شكل  : 9چهار دیدگاه برای نحوه مدیریت عملكرد

چنانکه شکل  9نشان میدهد تنها حالت چهارم است که هم کیفیت اقدامات و هم کیفیت نتایج را در نظر میگیرد و این همان
نتایج پایدار است و به وجود یک سازمان بهره ور اشاره دارد که نه تنها ظرفیت اجرا را دارد بلکه این توانایی را به نتایج تبدیل میکند.
[]29
در فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان ،دادههای مربوط به عملکرد حال و گذشته کارکنان گردآوری و تحلیل میشود [ ]21و
عوامل متعددی همچون قابلیتها و دانش شغلی  ،کیفیت کار ،تعامالت با همکاران ،قضاوت و استفاده از منابع و مدیریت به عنوان
شاخصهای ارزشیابی کارکنان شناسایی شده است ]20[.در سازمانهای دولتی نیز به طور خاص شاخصهایی چون تأمین نیازهای
اساسی کارکنان ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و سبک رهبری مشارکتی مدیر معرفی شده است[ ]21اما بیشک یکی از
موفق ترین رویکردهای شناسایی و ارزیابی عملکرد کارکنان ابزار کارت امتیازی متوازن فردی است .عنصری که روش ارائه شده
توسط کاپالن و نورتون را از دیگر روشهای ارزیابی عملکرد متفاوت مینماید« ،متوازن» بودن آن است .توازن در این روش به ابعاد
ذیل تقسیم میگردد:
توازن بین سنجههای مالی و غیرمالی
توازن بین ذینفعان داخلی و بیرونی
توازن بین سنجههای پیرو و پیشرو (توانمندساز و نتایج)
در سازمان استراتژی محور ،تمامی تالشها بر انتقال استراتژی تا پایینترین سطوح عملیاتی و اجرایی نمودن استراتژی در بستر
پیادهسازی توانمندسازهای سازمانی معطوف میباشد .یکی از دغدغههای سازمانهای امروزی همسویی منافع فردی و سازمانی است.
رویکردهایی نظیر برنامه ریزی عملیاتی و اتصال عملکرد افراد در قالب برنامه عملیاتی به نظامهای جبران خدمت (نظیر پاداش)
موجب تعلق خاطر بیش از پیش کارکنان به اهداف سازمان بوده و در نتیجه همسویی منافع ایشان با اهداف کالن سازمانی را فراهم
مینماید ]27[ .برای دستیابی به منافع کامل اجرای استراتژی تمامی کارکنان باید استراتژی را درک کنند و برای کمک به موفقیت
شرکت از طریق اجرای استراتژی ترغیب شوند .بدین ترتیب پرسش اصلی در جریان فرایند همسویی کارکنان آن است که چگونه
کارکنان را ترغیب کنیم تا در اجرای استراتژی کمک کنند؟ پاسخ کامل به این پرسش مستلزم پاسخ به سه پرسش زیر است :
الف) آیا برنامه گفتوگوی استراتژی مدونی برای درک کارکنان بنگاه و واحدهای کسبوکار از اهداف استراتژیک در فواصل
زمانی مشخص تعریف شده است؟ (گفتوگوی استراتژی)
ب) آیا انتقال آبشاری اهداف استراتژیک در نقشه استراتژی به سطوح پایینتر در سطح بنگاه و واحدهای کسبوکار تا سطح
کارت امتیازی متوازن فردی انجام شده است؟ (همسویی اهداف فردی)
ج) آیا یک نظام جامع انگیزش ،پاداش و جبران خدمت مبتنی بر کارتهای امتیازی تدوین و اجرا شده است؟ (همسویی پاداشها
و برنامههای جبران خدمت) []23
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پروژههای موفق کارت امتیازی متوازن از هر دو انگیزه درونی و بیرونی بهره میبرند .سازمانی که با تالش کارکنانش موفق شده
باشد ،باید قسمتی از منافع خود را با کارکنانش تقسیم کند .سازمانها از دو ابزار مهم برای انگیزه بیرونی استفاده میکنند .ابتدا
اهداف شخصی کارکنان را با استراتژی سازمان همسو کرده و اقدام به ایجاد کارتهای امتیازی متوازن فردی میکنند .سپس پاداش
کارکنان را به اهداف کمّی شاخصهای موجود در کارت امتیازی مرتبط می سازند .برای اصالح و همسو نمودن رفتار در راستای
استراتژی ،سازمان باید تغییراتی را در سیستم پاداش خود لحاظ کند .با این کار مدیران بهبود محسوس و قابل مالحظهای را در
میزان عالقهی کارکنان به استراتژی مالحظه میکنند .برنامههای انگیزشی از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است اما اغلب شامل
عناصری فردی ،واحدی و سازمانی است]23[ .

 .9روش تحقیق
پیش نی از اجرای کارت امتیازی متوازن فردی اجرای مراحل اول و دوم از نظام مدیریت استراتژی مطابق الگوی رهآورد تالش
است .به عبارت دیگر طراحی کارتهای امتیازی فردی بخشی از مرحلهی سوم چرخهی فوق (همسویی سازمان با استراتژی) است.
بنابراین برای رعایت اختصار از تشریح مراحل اول و دوم (توسعه و طرحریزی استراتژی) صرف نظر شده است .برای طراحی و اجرای
کارت امتیازی فردی ،مطابق شکل  1مراحل زیر اجرا شده است :
 .1ابتدا با تشکیل یک تیم متشکل از مدیران ،کارشناسان و مشاوران دفتر معاونت اداری و مالی و کلیه ادارات کل و مدیریتهای
آن ،نقشههای استراتژی مضمون محور به تفکیک سه دسته فرایند اصلی معاونت شامل مدیریت سرمایه انسانی ،مدیریت منابع
مالی و مدیریت امور پشتیبانی طراحی و از نظر نوع ارتباط منظرها و اهداف استراتژیک ،روابط آنها هم با یکدیگر و هم با
اهداف کالن امداد همسو شده است .سپس کارتهای امتیازی هر یک از مضامین مشتمل بر سنجهها ،ابتکارات استراتژیک و
سایر اطالعات مرتبط با آن (مانند واحد سنجش ،پاسخگو ،عملکرد ،نشانگاه و  )...طراحی و دادههای مرتبط جمعآوری شده
است.
 .2با تشکیل تیمهای مضمون استراتژیک به تفکیک نقشههای استراتژی یک نفر به عنوان صاحب مضمون در هر تیم انتخاب و
اختیارات و مسؤولیتهای مرتبط برای طراحی ابتکارت استراتژیک ،تشکیل و هدایت تیمهای پروژه و  ...را برعهده گرفته است.
جمعآوری و هدفگذاری مستمر داده های مورد نیاز در کارت امتیازی و برگزاری جلسات مستمر حل مسأله و مرور عملکرد
پروژهها از جمله مهمترین وظایف تیم مضمون است.
 .9با ایجاد نظام جدید مدیریت استراتژی و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز برای پایش و ارزیابی عملکرد تیمها ،برای هر یک
از اعضای تیمهای مضمون های استراتژیک یک کارت امتیازی متوازن فردی طراحی شده است .این کارت نشان میدهد هر
فرد در کدامیک از سنجهها و یا ابتکارات استراتژیک سهم داشته و نسبت به آن پاسخگوست.
 .1برای ایجاد یک نظام یکپارچه برای مدیریت عملکرد همه ی کارکنان ،سایر فرایندهای موجود شناسایی شده و پس از تعیین
شاخصهای عملکردی برای هریک ،به عنوان فرایندهای جاری در نرم افزار ثبت و فرد یا افراد مسئول در هر مورد مشخص
شده است .با اجرای این مرحله ،عملکرد هر فرد در پایان هر ماه بر اساس شاخصهایی استاندارد ارزیابی میشود.
 .0با توجه به محدودیتهای متعدد حقوقی و قانونی برای اتصال عملکرد با پرداخت در سازمانهای دولتی و نیمهدولتی ،مهمترین
پارامتر متغیر قابل پرداخت ماهانه مبلغ اضافه کار است .بر این اساس شیوه پرداخت اضافهکار کلیه کارکنان بازطراحی و به
کارت امتیازی فردی متصل شده است.
طراحی نقشههای
استراتژی و کارتهای
امتیازی معاونت همسو با
اهداف کالن امداد (اهداف
راهبردی)

تشکیل تیمهای مضامین
استراتژیک در هر نقشه
استراتژی

طراحی کارتهای امتیازی
متوازن فردی اعضای تیمها

طراحی کارت امتیازی
فردی سایر کارکنان
(افزودن فرایندهای جاری)

شكل  : 4روششناسی اجرای پژوهش
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بازطراحی شیوه پرداخت
اضافهکاری بر اساس کارت
امتیازی فردی

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد دو

جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبه حضوری و برگزاری جلسات هماندیشی ،مطالعه اسناد باالدستی امداد و نیز مستندات
متعدد مرتبط با الزامات و مسؤولیتهای معاونت اداری و مالی انجام شده است .بدین ترتیب با توجه به اینکه الگوی بدست آمده
حاصل بکارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن در مدیریت عملکرد سطوح مختلف حوزه معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام
خمینی(ره) و هدف اصلی آن شناسایی شاخصهای کلیدی مدیریت عملکرد سازمانی و فردی در محدوده دسته فرایندهای مدیریت
سرمایه انسانی ،مدیریت منابع مالی و مدیریت امور پشتیبانی بوده است ،این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش
از نوع توصیفی-تحلیلی است.

 .4مورد كاوی :معاونت اداری مالی كمیته امداد امام خمینی

(ره)

کمیته امداد امام خمینی (ره) بزرگترین مؤسسه خیریه در خاورمیانه است که عالوه بر ارائه خدمات به بیش از  1میلیون نفر
در ایران ،به افراد نیازمند در سایر کشورها همچون لبنان ،سوریه ،آذربایجان ،تاجیکستان ،افغانستان ،عراق ،فلسطین و کومور نیز
کمک میکند .مأموریتهای محوری این نهاد مشتمل بر چهار حوزه "حمایت و سالمت"" ،مشارکتهای مردمی""،امور فرهنگی"
و "اشتغال و خودکفایی" است و چندین سازمان و مجموعهی وابسته نیز دارد .راهبرد اصلی امداد در سالهای اخیر ،چابکسازی
است و معاونت اداری و مالی با توجه به دربرگرفتن سه دسته فرایند کلیدی مدیریت سرمایه انسانی ،مدیریت منابع مالی و مدیریت
امور پشتیبانی یکی از تأثیرگذارترین بخشها برای تحقق اهداف استراتژیک مرتبط با این راهبرد کالن است .به عبارت دیگر بخشهای
مهمی از اقدامات الزم برای چابک سازی همچون تعدیل و ساماندهی نیروهای مازاد ،توسعه و آموزش مدیران و کارکنان در مشاغل
کلیدی ،مدیریت عملکرد کارکنان ،استقرار نظام حسابداری بر مبنای فعالیت ،1افزایش سرعت و کاهش هزینههای تأمین و تدارکات
و ...جزء مأموریتهای اصلی این معاونت است .بنابراین ،چنانکه پیشتر تشریح شد ،پیادهسازی رویکرد کارت امتیازی متوازن برای
اجرای استراتژی این معاونت بسیار حیاتی بوده است .بدین ترتیب ،مطابق با روششناسی اجرای طرح ،برای تدوین کارت امتیازی
فردی کارکنان مراحل زیر انجام شده است:

 .437طراحی و همسو سازی نقشههای استراتژی و كارتهای امتیازی متوازن
ابتدا نقشههای استراتژی به تفکیک سه دسته فرایند اصلی معاونت شامل مدیریت سرمایه انسانی ،مدیریت منابع مالی و مدیریت
امور پشتیبانی همسو با اهداف کالن امداد طراحی شده است .از آنجاییکه معاونت اداری مالی یک مرکز هزینه است ،منظر مشتری
در باالترین و منظر مالی در پایینترین سطح نقشه ترسیم شد .بعالوه ،چون مدیریت منابع مالی و مدیریت سرمایه انسانی دو منظر
اصلی در همه نقشههای استراتژی هستند بنابراین هر سه نقشه با یکدیگر نیز همسو شدهاند .مطابق شکل  ،1اهداف منظر مشتری
بر اساس انتظارات و الزامات بخش های مختلف سازمان از معاونت اداری مالی شناسایی و تعیین شده و عمالً نخستین نقطهی
همسویی معاونت با سایر بخشهای امداد انجام شده است .همچنین مضمون استراتژیک در این دو نقشه به عنوان هدف استراتژیک
در دو نقشهی دیگر ترسیم شد ( .)A1به عنوان مثال مضمون "تهیه به موقع گزارشات مالی" در نقشه استراتژی مدیریت منابع مالی
که دارای سه هدف "ارائه به موقع تفریغ بودجه"" ،ارائه به موقع گزارشهای منابع و مصارف" و "ارائه به موقع صورتهای مالی"
است ،خود به عنوان یک هدف استراتژیک در منظر مالی دو نقشهی دیگر آمده است .همین منطق در مورد نقشه استراتژی مدیریت
سرمایه انسانی نیز صادق است ( .)A2همچنین برای همسو کردن مضمون سرمایه سازمانی و سرمایه اطالعاتی ،همهی اهداف و
سنجههای استراتژیک در سه نقشه مشابه است با این تفاوت که مقادیر آنها از یک کارت امتیازی به دیگری تغییر میکند (.)A3

Activity Based Costing

1

11

دوماهنامه مطالعات كاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

شكل  : 4طراحی نقشه های استراتژی همسو در محدوده معاونت اداری و مالی

 .234تشكیل تیمهای مضامین استراتژیک
متناظر با هر مضمون استراتژیک در هر نقشه ،یک تیم مضمون استراتژیک تشکیل شده است به جز اینکه برای مضمون سرمایه
اطالعاتی و سرمایه سازمانی یک تیم مضمون شکل گرفته که اهداف مشترکی را در همهی نقشهها دنبال میکند .بدین ترتیب 12
تیم ( 9تیم برای نقشه استراتژی مدیریت سرمایه انسانی 1 ،تیم برای پشتیبانی 1 ،تیم برای مالی و یک تیم برای سرمایه اطالعاتی
و سرمایه سازمانی [مشترک بین همه نقشه ها]) ،به صورت همزمان مسئولیت اجرای استراتژی را در چهار منظر کارت امتیازی
متوازن بر عهده دارند .یک نفر به عنوان صاحب مضمون در هر تیم انتخاب و اختیارات و مسؤولیتهای مرتبط برای طراحی ابتکارت
استراتژیک ،تشکیل و هدایت تیمهای پروژه ،مدیریت جلسات مرور استراتژی و  ...را برعهده گرفته است.

 .934طراحی كارتهای امتیازی متوازن فردی اعضای تیمها
برای استخراج شاخصهای کارت امتیازی متوازن فردی در این مرحله ،ابتدا کلیه افراد دخیل در پاسخگویی به وضعیت پیشرفت
سنجهها و ابتکارات استراتژیک در کارتهای امتیازی متوازن تعیین شدهاند .مطابق جدول  ،1کارت امتیازی متوازن هر فرد مشتمل
بر شاخصهایی از چهار منظر کارت امتیازی متوازن است که از شاخصهای استراتژیک و شاخصهای عملیاتی بدست آمده است.
البته در این مرحله تنها افرادی که در پیشرفت سنجهها و ابتکارات استراتژیک نقش داشتهاند دارای کارت امتیازی هستند .بر
اساس نوع اقدام تعیین شده برای ایجاد یک فرایند جدید ،اصالح یک فرایند موجود یک پروژه طراحی و پیشرفت زمانی آن مطابق
گانت چارت پروژه بهصورت ماهانه ارزیابی میگردد .ضمناً اگر نیازی به اجرای پروژهی جدیدی نباشد تنها الزم است وضعیت پیشرفت
یک فرایند ،به عنوان یک سنجهی استراتژیک ارزیابی گردد .ارزیابی این سنجهها دو حالت دارد )1 :ارائه خدمات تکراری در زمان
استاندارد (مانند پرداخت مستمری مددجویان و حقوق کارکنان در زمان مقرر)  )2ارائه به موقع تحویل دادنیها (مانند جمعاوری
به موقع حساب استانها ،تطبیق حسابها ،تلفیق حسابها و ...برای تدوین گزارش نهایی صورتهای مالی) .همچنین کیفیت هر
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یک از خروجیها بر اساس معیارهای استاندارد (در صورت وجود) و نظرات کارشناسی در سه الیه (مدیر کل اداره مرتبط ،دفتر
مدیریت استراتژی ،قائممقام  /معاون) مورد ارزیابی قرار میگیرد.
منظرهای كارت

نوع شاخص

امتیازی متوازن

ارزیابی

مالی ،مشتری،
فرایندهای
داخلی ،رشد و
یادگیری

شاخصهای
استراتژیک

شاخصهای
عملیاتی

نوع فرایند

نوع اقدام

خروجی

فرایندهای
جدید (خأل)

ایجاد

(پروژه) ابتکار
استراتژیک

فرایندهای
موجود
استراتژیک
فرایندهای
عملیاتی
(ضروری)

اصالح
پایش
تجمیع (جمع،
میانگین و )...
پایش

معیار ارزیابی عملكرد
زمان
پیشرفت مطابق
گانت چارت پروژه

سنجه
استراتژیک

 .1ارائه خدمات
تکراری در زمان
استاندارد

شاخص عملکرد
فرایند

 .2ارائه به موقع
تحویل دادنیها

كیفیت
 .1ارزیابی
کیفیت تحویل
دادنیها
 .2ارزیابی
کیفیت خدمات
 .9ارزیابی
رضایت مشتریان

جدول  : 7الگوی طراحی شده برای استخراج شاخصهای كارت امتیازی متوازن فردی

. 434طراحی كارت امتیازی فردی سایر كاركنان (افزودن فرایندهای جاری)
با تدوین کارت امتیازی متوازن فردی کارکنان فعال در برنامه استراتژیک در مرحله قبل ،هنوز برخی از کارکنان باقی ماندهاند
که یا به دالیل مختلف در این برنامهها حضور ندارند و یا نقش آنها بسیار کمرنگ است .مطابق جدول  ،1عملکرد این افراد با
شاخصهای عملیاتی ارزیابی میشود .این شاخصها نیز بهطور مشابه شامل ارائه خدمات تکراری در زمان استاندارد و یا ارائه به
موقع تحویل دادنیها است با این تفاوت که شامل فرایندهای کلیدی نمی شود (مانند صدور احکام کارگزینی ،صدور ضمانتنامه
اداری و  ...در زمان مقرر) .همچنین ارزیابی کیفیت هر یک از این خروجیها نیز مشابه مرحله قبل است.

 . 435بازطراحی شیوه پرداخت اضافهكاری بر اساس كارت امتیازی فردی
چنانکه در بخش مقدمه نیز اشاره شد ،به دلیل محدودیتهای متعدد موجود در سازمانهای دولتی و نیمه دولتی ،امکان اتصال
کامل پرداخت به کارکنان بر مبنای عملکرد وجود ندارد .در عین حال برای ارتقاء عملکرد این سازمانها الزم است بخش قابل
توجهی از پرداخت کارکنان به وضعیت عملکرد آن ها متصل گردد که این میزان به میزان بلوغ فرایندها و فرهنگ سازمانی آنها
بستگی دارد .در معاونت اداری و مالی امداد برای پرداخت اضافه کار کارکنان بر اساس کارت امتیازی متوازن فردی ،بخشی از مبلغ
کل اضافه کار موجود به عنوان بودجه عملکرد فرض شده است .در واقع کل بودجه اضافهکار به سه بخش زیر تقسیم میشود :

-7سطح حداقلی
سطح حداقلی هر فرد بر اساس پست سازمانی وی تعیین شده و عمالً به عنوان بخشی از حقوق به وی پرداخت میشود .هدف
از تعیین این بخش کاهش نوسان حقوق کارکنان است.

-2اضافه كار انجام شده
این بخش شامل اضافه کار واقعی انجام شده است و بر اساس آن ،تمامی کارکنان باید اهتمام خویش را برای اتمام امور محوله
در ساعات اداری بکار گیرند و پس از ساعات اداری به خانواده و تفریح و  ...بپردازند و تنها در صورت نیاز ،با پرکردن چک لیست
اضافهکار و با رعایت ضوابط تعیین شده در محل کار حضور داشته باشند .به عنوان مثال ،میانگین اضافهکار انجام شده نباید از سرانه
 10ساعت در ماه در هر اداره کل تجاوز کند .همچنین انجام عملیات ورزشی که موجب شور و نشاط و سالمتی خواهد بود تا سقف
 11ساعت در ماه محاسبه و به اضافه کار حضوری افزوده میگردد .هدف اصلی از تعیین این بخش کاهش حضور بی دلیل کارکنان
(تنها برای دریافت اضافهکار) ،شناسایی مهمترین گلوگاههای موجود ناشی از عدم توازن حجم کار و مسئولیتها بین کارکنان و نیز
افزایش سالمت جسمی و روانی کارکنان بوده است.
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-9عملكرد
بخش اصلی مرتبط با اتصال عملکرد به پرداخت در این بخش است که مطابق جدول  1انجام میگردد .نکتهی مهم در این
بخش آن است که به جز مدیران و رؤسای ادارات تقریباً حضور سایر کارکنان در برنامهی استراتژیک اغلب داوطلبانه است .به همین
دلیل امتیاز مربوط به عملکرد شاخصهای عملیاتی (فعالیتهای جاری) از  2تا  9به ازای هر فرد اختصاص می یابد در حالیکه این
امتیاز برای شاخصهای استراتژیک بین  2تا  0است .بر این اساس نحوهی امتیازدهی به سنجهها و ابتکارات استراتژیک به شرح زیر
است :







مشاركت در تحويل سنجه /پروژه ها  0/5امتیاز
مسئولیت (پاسخگويي) در تحويل سنجه /پروژه ها  0/5امتیاز
تحويل بموقع خروجيها  1امتیاز
كیفیت و اثر بخشي خروجيها  2امتیاز
اثربخشي در منظر مشتری  1امتیاز

 .5دستاوردهای اجرای طرح
دستاوردهای اجرای طرح در بخش سازمانی ،به عنوان نتایج ارزشمند حاصل از اجرای استراتژی ،بسیار متعدد بوده و تفصیل
آن خارج از محدوده ی این مقاله است .به عنوان مثال برای اجرای راهبرد چابکسازی در بخش مدیریت سرمایه انسانی ،معاونت اداری
و مالی موفق شده است در طول دو سال اخیر که از طراحی و اجرای نظام جدید مدیریت استراتژی میگذرد ،فعالیتهای مرتبط با
حدود شش هزار نیروی غیررسمی را برون سپاری نموده و حدود پنج هزار نفر از کارکنان مازاد را کاهش دهد .بازطراحی فرایند
جذب کارکنان غیررسمی ،برای کنترل ورود و خروج ایشان و ایجاد یک سیستم جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد برای بخش زیادی
از کارکنان غیر رسمی نمونه ی دیگری از این اقدامات است .همچنین با بازطراحی نظام آموزش و توسعه کارکنان ،مشاغل استراتژیک
شناسایی و پروفایل شایستگی آنها تهیه شده و با طراحی یک نظام جدید برای تربیت مدرسین و ارزیابان حرفهای در داخل سازمان،
کانون ارزیابی و توسعه برای حدود هشت هزار نفر از کارکنان فعال در این مشاغل راهاندازی شده و در حال اجراست.
در خصوص نتایج فردی حاصل از اجرای کارت امتیازی فردی نیز دستاوردهای کیفی و کمّی متعددی بدست آمده است .ایجاد
فرهنگ نتیجهگرایی ،افزایش اعتماد به نفس سازمانی برای اجرای هر نوع پروژه تحولی ،توسعه مهارتهای کار تیمی و رهبری ،افزایش
یادگیری سازمانی ،ارتقاء مهارتهای خلق ،سازماندهی ،توسعه و نشر دانش برخی از نمونه دستاوردهای کیفی بدست آمده هستند.
همچنین برخی از مهمترین نتایج کمّی حاصله نیز عبارتند از :
 پرداخت میانگین  %20از اضافهکار کارکنان بر اساس ارزیابی عملکرد ماهانه
 افزایش میانگین سرانه فعالیتهای ورزشی بین کارکنان تا بیش از  1برابر
 کاهش میانگین سرانه اضافهکار حضوری کارکنان به میزان %92
تبدیل شدن استراتژی به کار هر روز هر فرد به گونهای که بهطور میانگین  %20فعالیتهای کل کارکنان صرف اجرای برنامههای
نظام مدیریت استراتژی میگردد.

.5نتیجهگیری
اجرای موفق استراتژی در یک سازمان استراتژی محور مستلزم انتقال استراتژی تا پایینترین سطوح عملیاتی است ،به همین
دلیل یکی از اقدامات کلیدی سازمانهای امروزی تغییر در سیستم پاداش آنها به گونهای است که منافع فردی و سازمانی با هم
همسو گردد .ابزار کارت امتیازی متوازن فردی یکی از موفقترین رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان است که به طور همزمان هم
به کیفیت اقدامات و هم به کیفیت نتایج به شیوه ای متوازن توجه داشته و نوید مدیریت پایدار سرمایه انسانی را میدهد .تجربهی
موفق حاصل از پیاده سازی الگوی کارت امتیازی متوازن فردی در این مقاله از آن جهت اهمیت دارد که توانسته است با وجود
همهی محدودیتهای ساختاری و فرهنگی موجود در یک سازمان نیمهدولتی بخش قابل توجهی از مبلغ دریافتی کارکنان را
مستقیماً به عملکرد آنها متصل نماید .الگویی که بیشک میتواند برای بسیاری از سازمانهای مشابه در کشور اجرا شده و میزان
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بهرهوری آنها را ارتقاء دهد .بر اساس این الگو ،اهداف باالدستی کمیته امداد امام خمینی (ره) در معاونت اداری و مالی آن ،طی
پنج مرحله به شاخصهای ارزیابی عملکرد فردی در کارت امتیازی متوازن تبدیل و حدود  %20از مبلغ اضافهکار کارکنان ،به عنوان
مبلغ متغیر قابل پرداخت بر اساس همین نتایج پرداخت میشود.

.6قدردانی
بیش از دو سال است که از آغاز اجرای طرح استقرا ر نظام مدیریت استراتژی معاونت اداری مالی میگذرد و در این مدت کلیه
مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف در همهی مراحل طراحی و اجرای گامهای آن سهیم بودهاند .بی شک بدون همکاری و
همدلی این عزیزان دستیابی به توفیقات اخیر ممکن نبوده است .در اینجا از تالشهای خالصانهی همهی مدیران ،معاونین ،رؤسا و
کارشناسان متعهد معاونت اداری و مالی امداد کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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خالقیان ,هادی ،)1930( ،شناسایی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان در سازمان های دولتی ،دومین کنفرانس بین المللی
پارادایم های نوین مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی
چیتگرها ،مسعود؛ مرادی ،ايمانالدين؛ ( ،)1312بالندگي مديريت استراتژی :معماری و ارزيابي سازمان بر اساس استراتژی؛ چاپ اول؛
تهران؛ انتشارات مؤسسه مديريت ايرانیان رهآورد تالش
آراستي ،محمد رضا؛ چیتگرها ،مسعود؛ مرادی باغفیضي ،ايمان الدين ؛ ( ،)1315چارچوبي برای ارزيابي بالندگي مديريت استراتژی،
چهاردهمین كنفرانس بینالمللي مديريت ،تهران ،دیماه
كاپالن ،رابرت؛ نورتون ،ديويد؛ ( ،)2221همسویی استراتژیک ایجاد همافزایی با کارت امتیازی متوازن ،ترجمه بابک زنده دل،
چاپ اول ،انتشارات آسیا ،بهار 1931
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چكیده
نان در سراسر دنیا ،یک غذای اصلی محسوب میشود .معموالً از آرد گندم خمیری تهیه میکنند که به کمک
خمیرمایه ور میآید و حجمش زیاد میشود و در نهایت درون فر یا تنور آن را میپزند .نان یکی از مهمترین مواد
غذایی مورد مصرف در دنیا میباشد که در اکثر کشورها به خصوص در کشور ما ،بخش مهمی از نیاز طبقات کم
درآمد و آسیب پذیر جامعه را تشکیل میدهد .جمعیت ایران نیز علیرغم اینکه حدود یک درصد جمعیت جهان را
تشکیل میدهد ولی حدود  2/0درصد گندم جهان را مصرف میکند که بیش از سطوح استاندارد بین المللی است.
امنیت غذایی در ایران رابطه تنگاتنگی با گندم ،نان و ضایعات مربوط به آن دارد .بررسی الگوی مصرف موادغذایی
در استانهای مختلف کشور نشان میدهد که نان عمدهترین گروه غذایی تامین کننده انرژی و پروتئین دریافتی
روزانه می باشد .مسئله ضایعات نان از مسائل مهم و گریبانگیر جامعه امروز به شمار میآید ،چرا که با وجود تولید
باالی گندم در کشور ،از بزرگترین واردکنندگان گندم در دنیا محسوب میشدیم .قسمت اعظم ضایعات نان که از
طرف برخی سازمانها با میزان های متفاوت اعالم میشود عمالً در مرحله مصرف ایجاد میشود .البته ضایعات نان
منشأ تولید را نیز دارد که در این زمینه میتوان عدم یکنواختی کیفیت آردها که درنتیجه عدم اختالط گندمها
بوجود میآید برشمرد .میزان ضایعات نان در کشورهای کمتر توسعه پیدا کرده بیشتر میباشد .کاهش ضایعات نیز
با میزان بهره وری در ارتباط است .هرچقدر ضایعات کمتر شود میزان بهرهوری افزایش مییابد .در این مقاله به
ضایعات نان ،عوامل موثر بر ضایعات نان و همچنین راههای کاهش ضایعات نان میپردازیم.
واژگان كلیدی :نان ،مواد غذایی ،ضایعات ،ضایعات نان ،الگوی مصرف ،بهرهوری

 -7مقدمه
بررسی روند افزایش جمعیت جهان در طول تمدن بشری نشان میدهد جمعیت جهان از  1میلیارد نفر در سال  1333با نسبت
 1/3درصد در هر سال رو به افزایش است و انتظار میرود در سال  2220به  3میلیارد و در سال  2202به  3/1میلیارد نفر برسد.
از طرف دیگر میزان نیاز جهانی به غذا در طول سالهای  1332-2292دو برابر شده و انتظار میرود در کشورهای جهان سوم حدود
 2/0تا  9برابر افزایش یابد .در حال حاضر حدود  322میلیون نفر از انسانها در آفریقا و آسیا تحت شرایط سوء تغذیه قرار دارند.
نگرش مصرفکنندگان امروز این است که همه چیز باید همیشه در دسترس باشد .مدیران فروشگاه و همچنین نانواییهای
محصوالت را در معرض فروش قرار می دهد  -و ساعات کاری تمدید میشود( .میزان تولید بیش از اندازه نیاز) احتماالً آلمان و
اتریش بیشترین میزان موجود در محصوالت پخته شده نان را دارند .هرساله در اتریش ،مبلغ تخمین  12222تا  10222تن از
محصوالت نانوایی تخلیه(دور ریخته) میشود( .مطالعات تجربی توسط موسسه مدیریت مواد زائد ،دانشگاه منابع طبیعی و علوم
کاربردی) انجام میشود ،طبق برداشت داخلی ،کارشناسان مربوطه با این فرض موافق هستند که این رقم قابل اعتماد است .در سال
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 ،2223رسانههای جمعی اتریش مقدار ساالنه  72222تن را گزارش کردند با توجه به مصرف سالیانه سرانه در حدود  72کیلوگرم
در اتریش ،یک میلیون نفر می توانند با همین مقدار ضایعات نان تغذیه شوند؛ که شامل یک هشتم از کل تعداد جمعیت اتریش
میشود .در تالش برای تایید این برآورد باید دو رویکرد استفاده شود).)2223,Klaus Bernhard
درجریان توسعه بخش کشاورزی به دلیل افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع ،لزوم استفاده بهینه از منابع و ارتقای
بهره وری عوامل تولید از اهمیت فراوانی برخوردار است تا بدین وسیله بخش کشاورزی عالوه بر پاسخگویی به نیازهای روزافزون
محصوالت غذایی ،بتواند سایر وظایف خود را در جریان توسعه پایدار به خوبی انجام دهد .آمارها نشان دهنده پایین بودن بهرهوری
در بخش کشاورزی است ،به طوریکه آمارهای رسمی حکایت از بهرهوری  1درصدی در این بخش دارند .در حالیکه در کشوری مانند
هند ،پاکستان و چین این رقم به بیش از  92درصد می رسد .بر اساس آما ر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد مقدار این
ضایعات در کشورهای آمریکای التین به  99درصد و در آفریقا به  12درصد بالغ می شود .در ایران رقمی در حدود  1/1درصد از
درآمد ارزی در سال به علت عدم برنامه ریزی و عدم دسترسی به امکانات فنی و مدیریتی به هدر میرود .لذا هزینه باالی ضایعات
بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور وارد کرده است .با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده
داخلی آن در صورتی که نتوان ضریب خودکفایی کشور را در زمینه تولید گندم به سطح قابل قبولی رساند ،زمینه آسیبپذیری
کشور افزای ش خواهد یافت و این امر توسعه بیشتر بخش کشاورزی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.
بر طبق مطالعات دفتر کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی(معاونت صنایع و امور زیربنایی) حدود 32
درصد ضایعات فعلی  12محصول باغی و زراعی ،مربوط به  22نوع محصول است .بر اساس این مطالعه ،اولویت محصوالت در نظر
گرفته شده به شرح جدول شماره  1می باشد که گندم در میان محصوالت کشاورزی از نظر میزان ضایعات در اولویت نخست جا
دارد.

ضایعات گندم به طور کلی در چهار مرحله کاشت ،داشت ،برداشت و پس از آن روی میدهد .الزم به ذکر است که بخشی از
ضایعات مربوط به ضایعات طبیعی حاصل از ریزش و افت طبیعی و مانند آن میباشد .بررسی نقش عوامل انسانی در تولید و کاهش
ضایعات گندم در مراحل مختلف تولید ،تبدیل و مصرف نشان میدهد که اقدامات چندانی در جهت کاهش ضایعات گندم از طرف
مسئولین مربوطه صورت نگرفته و آموزش الزم به مخاطبین مورد نظر ارائه نشده است و نظارت کافی در جهت کاهش ضایعات از
این بعد صورت نگرفته است( خشنودی فر و اسدی.)1933 ،
با توجه به این که مصرف ساالنه محصوالت نانوایی ،به عنوان مثال ،در آلمان ،تقریبا  32کیلوگرم به ازای هر سرانه است ،برای
اتریش  72کیلوگرم -این در واقع محصوالت تولید شده ،نه مصرف شده است -بنابراین ارقام به دست آمده باید همبستگی داشته
باشند .کارشناسان ثابت کردهاند که مقدار واقعی محصوالت مصرف شده در آلمان  01کیلوگرم است؛ یک برداشت بر اساس مصرف
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مواد غذایی ملی آلمان شامل مطالعه  11222مصرف کننده نهایی 07 ،کیلوگرم گزارش شده است .در نتیجه سرانه ضایعات حداقل
 29کیلوگرم میباشد.
فیلم مستند اتریش" ،ما غذای جهان" را که در سال  2220منتشر شد ،بیانیه جسورانهای مبنی بر اینکه مقدار ضایعات نان در
وین برای ارائه به دومین شهر بزرگ اتریش ،کافی خواهد بود .اگر چه هیچ مدرکی از این بیانیه ارائه نشده است ،به نظر میرسد
قابل قبول است .با این حال ،در واقعیت اثبات شده است که در سراسر جهان تقریبا یک میلیارد نفر گرسنه هستند و هر روز 21222
نفر از گرسنگی میمیرند.)Klaus) Bernhard, 2009
برای تایپ مقاله به زبان فارسی ،از نرم افزار ماکروسافت ورد استفاده کنید .متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم B
 Nazaninو اندازة  11 pt.با فاصله خطوط ) (single spaceتهیه شود .عنوان همة بخشها با قلم فونت  B Nazaninو اندازه pt.
 19پررنگ و عنوان زیربخشها با قلم فونت  B Nazaninو اندازه  12پررنگ تایپ شود .عنوان هر بخش یا زیربخش ،با یک خط
خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شمارهگذاری شود .خط اول همة پاراگرافها باید دارای تورفتگی به اندازة 2/0 cm
باشد.

 -2تحقیقات انجام شده
علی رغم اهمیت زیاد نان در الگوی مصرف جامعه ایرانی ،ساالنه میزان قابل توجهی از نان تولید شده در کشور به صورتهای
مختلف بهوبژه بههنگام تولید و مصرف تلف میشود .قسمت اعظم ضایعات گندم عمالً در مرحله مصرف به صورت نان ایجاد میشود
و تقریبا  92درصد از کل تولید را به خود اختصاص داده است(اژدری و همکاران.)1931 ،
نانواییها باید از یک سو ،سوپرمارکتها و فروشگاههای تخفیف(فروشگاههای زنجیرهای) از سوی دیگر مورد بررسی قرار گیرند.
کارشناسان مربوطه ،تخمین زدهاند که متوسط مصرف مواد نانوایی در مغازه های نانوایی تقریباً برابر است ،.یکی از اعضای موسسه
مدیریت مواد زائد ،در یک مطالعه انجام شده در سال  2221گزارش داد که یک فروشگاه نانوایی متوسط در وین روزانه حدود 93
کیلوگرم زباله(ضایعات) تولید میکند که به  11,1تن در سال میرسد .در محاسبه حدود  022مغازه نانوایی در وین ،این به مجموع
 0322تن مربوط میشود؛ و با توجه به اینکه وین به عنوان نماینده تقریباً یک پنجم جمعیت اتریش میباشد ،این رقم به حدود
 92222تن خواهد رسید .با توجه به اینکه مغازههای نانوایی دارای ضایعات متوسط  ،%12سوپرمارکتها  %22می باشند و تقریباً
 %12از محصوالت نانوایی در مغازههای نانوایی و  %12در فروشگاههای خرده فروشی فروخته میشود ،این بدان معنی است که تقریبا
 %70میزان ضایعات کل فروشگاهها از سوپرمارکتها ریشه می گیرد(.)Klaus Bernhard, 2009
عمده مطالعات موجود در رابطه با ضایعات گندم به ضایعات مربوط به مصرف آن به صورت نان اختصاص دارد .از جمله این
مطالعات عبارت است از :عاطفی در سال  1932با هدف بررسی روشهای آموزشی -ترویجی در کاهش ضایعات گندم در استان
کرمانشاه به این نتیجه رسید که در بررسی مهارتهایی که کشاورزان شرکتکننده در کالسهای آموزشی -ترویجی کسب کردهاند،
با اطمینان  30درصد میتوان گفت که از طریق کالسهای آموزشی مهارتهای الزم را به دست آوردهاند و اکثر کشاورزان نسبت به
کالسهای آموزشی -ترویجی دارای نگرش مثبتی هستند .از دیگر نتایج این پژوهش آن است که بین شرکت افراد در کالسهای
آموزشی -ترویجی و استفاده از این کالسها رابطه معنی داری وجود دارد .یعنی این کالسها برای کشاورزان در مناطق مختلف
سودمند بوده و آنان بهره کافی میگیرند (عاطفی.)1932 ،
یزدی صمدی و همکاران در سال  1930پروژه گستردهایی در سطح کشور با هدف کاهش ضایعات در تولید و مصرف گندم
انجام داد و نتایج بررسی در زیربخش ترویج و آموزش کشاورزی حاکی از آن است که با بررسی اثر ویژگیهای فردی افرادی نظیر
سن ،سطح سواد و غیره بر میزان ضایعات گندم ،آرد و نان مشخص شد که استفاده از برنامه های آموزشی -ترویجی و تماس
گندمکاران با کارشناسان کشاورزی بر کاهش میزان ضایعات گندم تاثیرگذار است .نتیجه این پژوهش گسترده نشان داد اولین
مشکل ضایعات گندم در کشور ،ضعف در مسایل آموزشی و فرهنگی است(یزدی صمدی و همکاران.)1930 ،
ملک محمدی در سال  1331در پژوهشی با موضوع آموزش و ترویج مدیریت ضایعات محصوالت کشاورزی به این نتیجه رسید
که مروجان کشاورزی مرتبط با مدیریت ضایعات باید ارزش غذا را به خوبی به افکار عمومی نشان داده و با تغییر نگرش آنها ،از رفتار
غیرعقالیی و در نتیجه آن ،افزایش ضایعات در ،محصوالت کشاورزی جلوگیری به عمل آورند.
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ملک محمدی در سال  2221در پژوهشی دیگر با هدف بررسی فاکتورهای موثر بر ضایعات گندم ،آرد و نان در ایران به این
نتیجه رسید که ویژگیهای شخصی پاسخگویان شامل نیازهای آموزشی به خصوص در میان گندمکاران از مهمترین عوامل تاثیرگذار
بر ضایعات آرد و نان در این مطالعه بودند.
در پژوهش توسل در سال  1939با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزش کشاورزان گندمکار برای شرکت در فعالیتهای ترویجی
طرح محوری گندم ،نشان داده شد که بین متغیر وابسته انگیزش گندمکار با متغیرهای نگرش گندمکار به فعالیتهای ترویجی،
نگرش گندمکار به مروج و دفعات تماس با مروج رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته و در تحلیل رگرسیونی متغیرهای سن،
نگرش آنها نسبت به فعالیتهای ترویجی ،نگرش نسبت به مروج بیشترین تأثیر را برای شرکت در فعالیتهای ترویجی طرح محوری
گندم دارا میباشند(توسل.)1939 ،
در تحقیق محمدی در سال  1931به نقل از حسین و همکاران در سال  1331که بر روی  230کشاورز پاکستانی صورت گرفت،
مشخص شد که تماس با کارکنان کشاورزی تاثیر مثبت و معنیداری بر دانش ،نگرش و پذیرش زارعان دارد (محمدی.)1931 ،
علی بیگی در سال  1939در بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم ،آرد و نان به این نتیجه رسید که
حدود  92درصد از گندمکاران ،دفع موجودات مضر مثل پرندگان و مورچه را باعث کاهش برکت گندم خود میدانند .بین سن ،سابقه
کار و تحصیالت گندمکاران و میزان ضایعات رابطهای وجود نداشت ،ولی نتایج حاکی از آن است که رهبران محلی ،ضایعات کمتری
دارند .میزان ضایعات گندم کشاورزان دارای دیدگاهها و اعتقادات مختلف نسبت به شغل کشاورزی نیز متفاوت نبود (علی بیگی،
.)1939
امیدوار و همکارانش در سال 1931به بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد نانوایان شهر تهران در مورد جنبههای مختلف تولید نان
پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد بیشتر نانوایان از شرایط مناسب برای نگهداری آرد ،ضرورت ارزیابی کیفیت آرد ،اهمیت اضافه
نکردن جوش شیرین در تهیه خمیر و روشهای مناسب برای پخت نان اطالع داشتند.
ارسالنبد و مهرنیا در سال  1973به بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در ارومیه پرداختند و میزان ضایعات نان در ارومیه را
 11/19درصد برآورد نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که بین میزان ضایعات نان و میزان سهمیه آرد نانواییها رابطه مستقیم اما
بین میزان ضایعات نان و تجربه کارگران و مدت زمان تخمیر رابطه عکس وجود دارد.
ملکوتیان و لولویی در سال  1932مطالعه خود را پیرامون کیفیت نان تولیدی و بررسی وضعیت بهداشتی نانواییهای شهر
رفسنجان انجام و نشان دادند که  12/91درصد از هر نان تولیدی خمیر بوده و 1/2سانتی متر مربع از هر قرص نان سوخته میباشد.
همچنین تنها  11درصد از نانواییهای سطح شهر از وضعیت بهداشتی خوبی برخوردار بودند(کرباسی و همکاران.)1937 ،
شرکتها باید هزینهها وقیمتهای خود را تا آنجا که ممکن است پایین نگه دارند تا قادر به رقابت با دیگران با حفظ سودآوری
خود باشند .برای دستیابی به این هدف ،یک شرکت باید کنترل بسیار خوبی بر سیستم تولید خود داشته باشد .یک شرکت باید
دارای دیدگاه قوی و ایدهآلی از اهداف آینده خود برای ایجاد موثرترین سیستم تولید کننده باشد .امروزه استفاده از ابزارهای ناب
در دنیای تولید شده به طرز چشمگیری افزایش یافته است به دلیل قدرت چشمگیر خود در کاهش تولید ضایعات و زمان هدایت.
با این حال ،این مطالعه در طبقه تولید نان  ،Sylhet Z Bakery Companyدر بنگالدش انجام شد .شرکت نانوایی اعالم کرد تالش
برای کاهش مدت زمان طوالنی تولید خود را دارد ،اما حتی با در اختیار داشتن سرمایه بزرگ ،قادر به کاهش آن نبود .در این
شرایط ،نویسنده متقاعد شد که ابزارهای ناب را برای کاهش زمان پیشنهادی طوالنی ناخواسته پیادهسازی کند .همچنین تالش
برای کاهش زمان و بهبود بهرهوری چرخه فرآیند ( )PCEهمراه با کاهش مدت زمان طوالنی است(.)monir hossain, 2015
تلفات و ضایعات مواد غذایی در کشورهای عربی با پیامدهای منفی از نظر امنیت غذایی و پایداری سیستم کشاورزی در سطح
باال است .غالت در میان مهمترین تامینکننده انرژی کالری در کشورهای عربی هستند .علیرغم این که کشورهای عربی وارد کننده
غالت هستند ،مقدار قابل توجهی نان را از بین میبرند .کشورهای عربی مدیترانه شامل الجزایر ،مصر ،لبنان ،مراکش و تونس است.
مصرف غالت در همه کشورهای مورد اشاره زیاد است .گندم بیشترین مصرف غالت در منطقه و اغلب به عنوان نان است .نتایج
بررسی نشان میدهد که محصوالت غالت و نانوایی ،عمدتاً نان ،در میان گروههای بیشتر مواد غذایی تلف شده است .ضایعات
محصوالت نانوایی در برخی از خانوارهای مورد بررسی  22درصد است .هزینة نان در طول ماه نوامبر (ماه رمضان) باالتر است.
زبالههای نان را میتوان به عنوان رسوایی در جهان عرب دانست .نان به عنوان یک نقطه برجسته در فرهنگ عرب ارائه شده است.
بنابراین ،اقدامات فوری برای باال بردن آگاهی مصرف کنندگان عرب در مورد این پدیده ضروری است .پیشینه فرهنگی باید در
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کمپینهای اطالعرسانی مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر این ،دولتها باید اصالح سیاستهای حمایت از مواد غذایی را سریعتر
کنند .در حقیقت ،ضایعات نان نیز از بین بردن منابع مالی با ارزش عمومی است.
در منطقه مدیترانه ،سیستمهای غذائی با چالشهای اساسی مواجه هستند .در واقع ،ناامنی غذایی و سوءتغذیه هنوز در برخی
از کشورهای منطقه وجود دارد .جمعیت به طور پیوسته و به سرعت افزایش مییابد و تقاضای غذا در سراسر منطقه در حال افزایش
میباشد .عالوه بر این ،کشاورزی یکی از کاربردهای اصلی آب در یک منطقه است که کمبود آب بحرانیترین مشکل توسعه و عامل
اصلی کاهش رشد کشاورزی است .وضعیت منطقه هشدار دهنده است ،زیرا به شدت به واردات مواد غذایی بستگی دارد .منطقه به
عنوان یک کل واردات خالص کاالهای کشاورزی ،محصوالت حیوانی و خوراک است .بخش جنوبی و شرقی مدیترانه واردات نیمی از
محصوالت پایه آن است .بین سال های  2222و  ،2219واردات محصوالت غذایی کشاورزی  19درصد افزایش یافته است (13
میلیارد دالر).
دنیای عرب به ویژه سطح باالی وابستگی به واردات کشاورزی را دارد .منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  12درصد نیازهای خود
را برای محصوالت کشاورزی وارد میکند .این وابستگی به مواد غذایی باال به دلیل ترکیبی از رشد جمعیت و تغییرات در عادات
غذایی است .واردات کشاورزی بار مالی قابل توجهی را برای بودجه کشورهای عربی ،بویژه کشورهای مدیترانهای وارد میکند .اگر
چه تولیدات کشاورزی در این منطقه افزایش یافته است ،اما قادر به افزایش تقاضا نیست ،بخشی از آن به دلیل محدودیتهای آب،
زمین و آب و هوا قابل کشت است و بخشی به ضایعات و عدم بهروهوری الزم مربوط میباشد.)(Sanjib Chowdhury, 2014

-9عوامل موثر بر افزایش ضایعات نان
نان یکی از قدیمیترین غذاها است .دستور العملها و فنآوری پخت برای اصالح طول عمر آن و انطباق با ترجیحات
مصرفکنندگان تغییر یافته اصالح شده است .در حال حاضر ،ویژگیهای حسی بسیار قابل قبول نان با استفاده از آمادهسازیهای
متعدد مانند آنزیمها ،اجزای بهبود حجم آن و ترکیبات ضد قارچی به دست آمده است .تمام این رویکردها برای تولید نان با کیفیت
باالتر طراحی شدهاند .نگهداری از نان تازه سالها توجه مشتریان نان و مصرفکنندگان را به خود جلب کرده است .یکی از عوامل
کاهش ضایعات نان روشهای طوالنی شدن عمر مفید نان است(.)Izabella KWAŚNIEWSKA-KAROLAK, 2014
روند افزایشی ضایعات مواد غذایی ،یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای تامین نیازهای
غذایی کافی جامعه است .در این میان نان به عنوان عمده قوت غالب کشور ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است .در سالهای اخیر
به دالیل متعدد ،کشور ما با انبوهی از ضایعات نان مواجه است به طوری که گاهی تا  92درصد نان تبدیل به ضایعات میشود.
ضایعات نان عالوه بر ایجاد مشکالت اقتصادی ،سالمت افراد را به طور مستقیم با مصرف نانهای ناسالم و یا غیر مستقیم(کمبود
مواد مغذی در جیره غذایی) مورد تهدید قرار می دهد .از جمله عوامل موثر و مهم در ضایعات نان ،کیفیت مواد اولیه مورد استفاده
در نانوائیها از جمله آرد ،مخمر نانوائی ،مایه خمیر و همچنین عوامل مربوط به فراوری این نانهاست.
آلودگیهای میکروبی مواد اولیه نان نقش عمدهای در ایجاد ضایعات نان در طی نگهداری غیر اصولی آن دارد .اگرچه بعضی از
این آلودگی ها با عدم رعایت بهداشت در محیط کار طی فرایند تولید و یا پس از پخت نان عارض میشوند ،ولی استفاده از مواد اولیه
آلوده به اجرام باقیمانده ،به وسعت این آلودگیها دامن میزنند زیرا با ابقای اسپورهای مقاوم به حرارت در نان پخته شده ،و نیز
آلودگیهای میکروبی منتشر شده در محیط مانند هاگ قارچها ،نانهای منتظر فروش به میکروبها آلوده شده و در طی نگهداری
نامناسب ،مصرف کننده را با مشکل بیماری در صورت مصرف ،و یا ضرر اقتصادی در صورت دوریز ضایعات نان مواجه مینمایند(حق
نظری و زرین قلمی.)1939 ،
مهمترین ماده اولیه نان چه از نظر میزان آن و چه از نظر آثاری که روی کیفیت نان و همچنین ضایعات نان دارد ،آرد میباشد.
مناسب نبودن گندم مصرفی برای تولید آرد ،یکی از علل ضایعات نان است .مسئله ضایعات آرد و نان همه ساله بر اقتصاد کشور
خسارت وارد میکند و سهم زیادی از یارانه تخصیصی به نان از طریق ضایعات فیزیکی گندم ،آرد و نان از بین میرود.
همچنین ماشین آالت برخی کارخانههای کشور با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد .در سطح واحدهای نانوایی نیز با استفاده
از روشهای جدید تهیه خمیر و کاربرد ماشین آالت مناسب و فناوری پیشرفته ،نانی با ضایعات کمتر تولید خواهد شد.
کمبود کارگر متخصص و عدم رعایت زمان مورد نیاز برای تخمیر  ،از عوامل مؤثر بر ضایعات نان در واحدهای نانوایی میباشد.
آموزش کارگران نانوایی نیز سبب بهبود کیفیت خمیرو در نتیجه بهبود کیفیت نان میشود.
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کمبود سیلو و فراوانی واحدهای سنتی نیز از عوامل مؤثر بر ضایعات نان است.
مصرف کنندگان نیز می توانند بر میزان ضایعات نان اثرگذار باشند.
 تعداد افراد خانواده
 تحصیالت سرپرست خانوار و همسر
 سن همسر
 درآمد خانوار
 نوع غذای مصرفی
 تعداد نان خریداری شده
 دفعات مراجعه به نانوایی و ازدحام صف از جمله عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان ضایعات است.
ویژگیهای کیفی نان مورد استفاده و نوع آرد مصرفی نیز میتواند سبب تغییرات محسوسی در میزان ضایعات نان باشد(کرباسی
و همکاران.)1937 ،
عالوه بر این استاندارد نبودن ماشین های صنعتی تولید نان ،رواج انواع تنورهای تونلی و گردان بدون رعایت استانداردهای الزم
باعث شده است که نان تولیدی جدای از مشکالت بهداشتی از کیفیت مناسب برخوردار نباشند و باعث سوختگی بخشی از نان و
خمیر شدن بخش دیگر شود(نادری مهدیی و همکاران.)1931 ،

 -7-9سه دیدگاه در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان
ضایعات نان ناشی از بی تجربگی ،جوان و فصلی بودن نانوایان و كارگران:
شرایط نامناسب در نانوائی ها ،کاهش عرضه کارگر ماهر ،افزایش تعداد کارگران فصلی و جوان نظیر دانش آموزان محتاج ،از
عوامل افزایش ضایعات ذکر شده است.

ضایعات نان ناشی از بكارگیری روش های غلط عمل آوری خمیرو استفاده از تنورهای نامناسب:
تهیه نان مناسب و معقول نیاز به اطالعات دقیق در شناخت آرد ،روشهای تهیه خمیر و عملآوری آن و سیستمهای پخت
دارد .با استفاده از روشهای نوین تهیه و عملآوری خمیر و تهیه ماشین آالت مناسب و تکنولوژی مدرن می توان نان خوب تهیه
نمود .این موارد نیاز به آموزش کارگران نانوائی دارد .کارگران آموزش دیده نحوه استفاده از مواد الزم برای پخت را بهتر درک
می کنند و به این مسئله واقفند که با استفاده از این مواد میتوان کیفیت خمیر و قابلیت آمادهسازی آن را بهبود بخشیده ،تخمیر،
پوکی و تولید اسید را تسریع مینماید.

ضایعات نان ناشی از عدم توجه مصرف كننده:
عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله مصرف را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
 )1کیفیت نامناسب نان  )2عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
سوخته یا خمیر بودن نان ،نازکی یا کلفتی و کوچکی یا بزرگی آن از نشانههای نامناسب بودن کیفیت نان میباشد .قیمت نان،
مقدار خرید ،درآمد سرانه ،دفعات مراجعه ،ازدحام صف نانوایی ،فاصله نانوایی از خانه ،تعداد افراد خانواده ،وضعیت تحصیالت سرپرست
و همسر خانواده ،نحوه نگهداری نان و موقعیت مکانی خانوار می توانند از جمله عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان
ضایعات میباشند(شوشتریان و ترکمانی .)1932،در مورد نامهای خارجی پیچیده یا معادلهای غیرمصطلح فارسی ،واژه شمارهگذاری
و به صورت زیرنویس و یا در بخش پینوشت ،معادل انگلیسی آن قید شود .همچنین سمبلها و عالیم و اندیسهای بهکار رفته در
متن مقاله میبایست حتیالمقدور براساس استاندارد  ISOباشند.

 -2-9مشكالت موجود
امروزه هدر دادن  12تا  20درصد از محصوالت پخته شده تازه  ،یک مشکل اخالقی و اقتصادی است .نان همواره یک مورد
با ارزش بوده است– نان پخته شده در خانه یا خریداری شده از نانوایی -گرچه خیلی ارزانتر از غذاهای دیگر است .بنابراین کامال
قابل قبول است که  222تا  922سال پیش %32 ،مواد غذایی مورد نیاز نان بود.
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بنابراین باید تأکید کرد که ما دیگر مواد غذایی(نان) را به عنوان کاالی با ارزش محسوب نمیکنیم؛ در حقیقت ،در جایی که در
 22تا  92سال گذشته ،ما بدون احساس نگرانی به ضایعات غذا (به ویژه نان) روی آوردهایم .نسلهای پیشین دور ریختن غذا را گناه
می دانستند(.)Klaus Bernhard, 2009
نوع آرد تحویلی به نانوائیها باهم تفاوت دارند و در نتیجه بعضی از نانوائیها از نمک یا سایر افزودنیهای غیر مجاز استفاده
میکنند تا جبران نا مرغوب بودن آرد شود.
هر نان احتیاج به میزان حرارت و طول زمان متناسب با نوع خمیر و ضخامت نان مربوط دارد و مراعات این نکات توسط نانوائیها
ضروریست اما نانوایان بسته به تعداد خریداران سرعت گردش نان و میزان شعله آتش را کم یا زیاد میکنند تا ظاهر ثابت بماند اما
کیفیت نان مناسب نخواهد بود و ضایعات را افزایش خواهد داد چرا که باعث خمیری یا سوخته شدن نان میشود.
مشکل عمده نان لواش ماشینی و تا اندازه ای نان لواش سنتی ،پهن شدن نامناسب نان روی تنور به علت عدم مهارت شاطر
میباشد که باعث میگردد قسمتهای وسط آن برشته شده و نازک بماند و حاشیه کلفت و خامی داشته باشد.
بر اساس برنامه و قراداد تنظیمی توسط شورا ی آرد و نان ،هر نانوا در روز باید مقدار معینی نان برای پختن نان مصرف نماید.
این سبب می شود که تنها به کمیت توجه شود و هر نانوا کوشش میکند تا در ساعات تعیین شده بتواند به تعداد یا مقدار وزن
تعیین شده نان پخته و استراحت نماید بنابراین بیشتر به کمیت توجه میشود و کیفیت نان فدای تعداد و کمیتش میگردد.
از آنجا که ضایعات نان نانوائیها با نرخ خوب خریدار دارد ،به این سبب برای نانوائی خراب شدن نان اهمیت چندانی ندارد.
امروزه با گسترش شهرها و زیاد شدن فاصله ها ،خرید نان به علت دور بودن نانوائی ،امکان و وجود وسائل نگهداری نان و کمبود
وقت برای خرید و صرف مدت طوالنی برای خرید نان ،برای شهرنشینان مشکل شده است و اگر در کیفیت نان دقت نشود بدون
شک مقداری از این نانها تبدیل به ضایعات میشود(شوشتریان و ترکمانی.)1932 ،

 -4راهكارهای كاهش ضایعات نان
یکی از راههای افزایش بهرهوری کاهش ضایعات است .ضایعات و افزایش روزافزون آن ،یکی از پدیدههای تولید انبوه است
که کشورهای صنعتی ازجمله اروپاییان در جستجوی یافتن راههایی برای جلوگیری و قطع این جریان هستند .کاهش ضایعات یکی
از اصول اساسی زندگی اجتماعی بشری است که از هزاران سال قبل بدون آنکه آگاهی از مفهوم آن داشته باشند به کار می بستند.
به عنوان مثال انسان وقتی با کم آبی روبرو میشد از مصرف غیرضروری آن خودداری میکرد ،زارعان اگر زمین کمتری برای کشت
دارند تالش بیشتری برای بهره بـــــرداری از تمامی آن به خرج میدهند .و دهها مثال از اینگونه زندگی اجتماعی بشری همه و
همه حکایت از نقش ضایعات و اهمیت بهرهوری دارند .موضوع قطع جریان ضایعات و یا کاهش آن و همچنین دورسازی ضایعات
اجتناب ناپذیر ،به دلیل حجم باالی منابع تولیدی تلف شده و خسارت محیطی بالقوه از اهمیت خاصی برخوردار است .اهمیت کاهش
ضایعات در اقتصاد ملی به قدری است که بسیاری از رسانههای کشوری گاه و بی گاه به بیان مطالبی ازضایعات منابع کشوری
پرداخته و اهمیت آن را به مردم گوشزد میکنند.
به تازگی ،تکنیکهای پردازش جدید شامل پروتئولیت گلوتن ،اصالح ژنتیکی اصالح گندم ،تخمیر خوراکی ،ذخیرهسازی یخ
زده و پخت نان به صورت جداگانه برای به دست آوردن کیفیت بهتر محصوالت نان در پاسخ به شیوع باالی بیماری سلیاک در
بزرگساالن ،نیاز به کیفیت مناسب و انواع مختلفی از مواد غذایی پخت  GFاضطراری است .با این حال ،فقدان گلوتن ،که حضور آن،
ظاهر کلی و خواص بافت محصوالت نان را تعیین می کند ،یک چالش فنی است .بررسی نشان میدهد مواد متنوع جایگزین ،مواد
تشکیل دهنده کاربردی (به صورت جداگانه یا به صورت یکپارچه) و فن آوریها میتواند کیفیت مطلوب به ارمغان بیاورد .در آینده،
تحقیقات بیشتری باید بر کشف و کاربرد نوآورانه جایگزینهای گلوتن و کشت و تجاری سازی گندم سلیاک ایمن تمرکز کنند( Kun
.)WANG & et al, 2017
فرآیند بخارپزکردن یک فرایند مناسب برای بهدست آوردن نانهای بدون گلوتن است .ذخیره سازی این نانها در دمای  1درجه
سانتیگراد برای یک هفته باعث میشود که آنها برای مصرف خانگی مناسب باشند ،زیرا نان کامل پخته شده بدون گلوتن بسیار
مستعد است .فرآیند عدم پخت کامل نان کیفیت نهایی را کاهش میدهد(حجم مشخصی پایینتر ،استحکام کریستالی اولیه و
ساختار ترشح چگالتر) ،اما با افزودن هیدروکلوئید ( CMCو رزین کانسنگ) ،اثرات منفی نیز میتواند تا حدی کاهش یابد.
هیدروکلوئیدی ،حجم مشخصی را کاهش داد و سفتی خمیر را کاهش داد ،و همچنین کاهش بازتوانی آمیلوپکتین را کاهش داد.
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کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری را بهمراه دارد و همچنین تاثیر مستقیم بر سالمتی دارد Lorena Susana) Sciarini & et al,

.)2012
با کـــاهش ضایعات و درنتیجه کاهش هزینه ها ،سود بیشتری عاید شرکت میشود که بخشی از آن نیز به عنوان بهرهوری به
کارگران و کارکنــان پرداخت میشود .درنتیجه آنها نیز میتوانند با داشتن درآمد بیشتر زندگی بهتری را برای خود و خانواده خود
و درنتیجه افراد جامعه فراهم آورند .از اینرو ،تولید بهتر و با ضایعات کمتر عالوه بر آنکه سطح زندگی کارگران را بهبود می بخشد
موجب شکوفایی اقتصاد مملکت نیز میگردد.
نکته مهم در سالهای اخیر در زمینه طبخ نان این بوده است که ما بهدلیل تخمیر نادرست و افزودن جوش شیرین به آرد و به
دالیلی نظیر استفاده نکردن از انواع مطلوب گندم و پخت نادرست نان ،دچار دور ریز زیاد نان میشدیم .همین امر سبب اتالف
بسیاری از سرمایهها در کشور میشده است ،بهطوری که در برخی از مواقع 2میلیون تن گندم وارد میکردیم و 2میلیون تن دور
ریز گندم داشتیم؛ یعنی اینکه در برخی از سالها ما میزان دورریزمان دقیقا با میزان وارداتمان مطابق بوده است .اگر تا این حد
ضایعات نان وجود نداشت شاید نیازی به واردات گندم نیز نبود.
فناوری تولید نان سالهای اخیر تغییر کرده است .دستورالعمل های سنتی براساس مقادیر مناسب آرد ،نوشیدنی ،آب و نمک
بود .در حال حاضر نان با استفاده از مواد اضافی مانند چربی ،شیر ،مواد نیتروژن بهبود یافته ،دانه غالت ،آنزیم تولید می شود .این
مواد افزودنی همراه با پارامترهای بهینه شده فرآیند تکنولوژیکی به منظور بهبود ویژگی های حسی و تغذیه ای آن بهبود یافت.
کیفیت نان از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا معموال مصرف می شود با این حال ،تعریف این کیفیت دشوار است ،زیرا عوامل
بسیاری مانند ارزش غذایی ،طعم و مزه ،طراوت ،عمر مفید و جذابیت مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد .محصوالت نانوایی
با مدت عمر مفید کوتاه منجر به تغییرات نامطلوب که پس از پختن شروع میشود و باعث تشدید ویژگیهای حساسیتی و بافت
ضخیم میشود .پیری نان با کاهش جزئی رطوبت ،رشد قارچهای رشتهای و مخمرها و فرسایش ظاهر میشود .استحکام نان توسط
پژوهشگران متعدد لهستان و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است بسیاری از این مطالعات بر روی عمر مفید تمرکز داشتند
که از طریق بهبود تکنولوژی تولید و یا استفاده از افزودنی ها گسترش مییافت.
حفاظت از غذاها از جمله نان و سایر محصوالت نانوایی بر مبنای روشهایی است که هدف آن تمدید عمر مفید آنها از طریق
مهار رشد میکروبی ،مهار تغییرات شیمیایی ،تغییرات زیستی یا فیزیکی یا حفاظت از انواع مختلف آفات .برای طوالنیکردن ماندگاری
نان روشهای مختلفی مانند :انجماد،بسته بندی ،پردازش حرارتی و  ...وجود دارد.
حفظ حرارتی عمر مفید نان و سایر محصوالت نانوایی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد .آنها در فویل پلی پروپیلن بسته
بندی شده و تحت پاستوریزاسیون قرار میگیرند .برای از بین بردن اسپورهای قارچی ،درجه حرارت هسته نان تا  30درجه سانتیگراد
افزایش مییابد و در این سطح به مدت  10دقیقه حفظ میشود .دما و مدت زمان پردازش نان بستگی به نوع آن ،بستهبندی و
تجهیزات موجود دارد .پردازش حرارتی ممکن است با استفاده از یک کوره پخت مجهز به یک سیستم اطمینان از نگهداری دمای
ثابت یا درون یک اجاق خنک کننده که دمای آن به تدریج کاهش مییابد انجام شود.
همه روشها وقتی که مواد افزودنی مناسب در تولید محصوالت نانوایی استفاده میشود ،کارآمدتر هستند .بعضی از آنها مانند
آنزیمها ،تخمیر ،چربیها و عوامل ضد قارچی به طول عمر ماندگاری این محصوالت منجر شده اند که مثبت هستند .تأثیرات
تکنولوژیکی در تولید نان و طول مدت کل پروسه مانند آنزیم ها ،مخمرها و  ...در حالی که برخی دیگر مانند نمک ،شکر برای طعم
نان مورد استفاده قرار میگیرند.
استفاده از افزودنیهای مصنوعی ناشی از ضرورت کاهش زمان فرآیند تولید نان ،تغییر دادن ترجیحات مصرفکنندگان و نیاز
به مهار رشد میکروارگانیسمها است .رشد آنها محصوالت نانوایی را به عنوان یک غذا محو میکند و باعث زیانهای اقتصادی میشود.
لذا استفاده از افزودنیهای طبیعی و مصنوعی مناسب برای تولید محصوالت نانوایی ممکن است تاثیر مثبتی بر سالمت انسان و
کیفیت حسی داشته و عمر مفید آن را افزایش دهد که کاهش ضایعات و افزایش بهره وری را به دنبال دارد( Kun WANG & et
.)al,2014
یک نقطه شروع موثر ،ایجاد آگاهی در مدیران ،کارکنان( ،نانوائیها ،فروشگاهها و رستورانها) و همچنین مصرفکنندگان نهایی
در زمینه ضایعات است .دو سال پیش یک نانوایی در جنوب تایلند یک بروشور را چاپ کرد که در اختیار مصرفکنندگان نهایی و
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همچنین مدیران هتلها و رستورانها قرار میداد که چگونه نان را برای نگهداری آن برای چند روز در نظر بگیرند و از نانهای
قدیمی استفاده کنند(.)Klaus Bernhard, 2009

 -7-4راه كارهای بهره برداری بهتر از ضایعات نانوایی
حداقل کار ممکن در ارتباط با ضایعات نانوایی جمعآوری و فرآوری آنها در واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک در هر استان و یا
هر بخش از کشور است .در این واحدها بایستی انجام فعالیتهایی همچون آشغال زدایی ،شستشوی اولیه ،خشک نمودن ،پودر سازی
و نهایتا حذف و یا خنثی سازی سموم قارچی منظور شود .حذف و یا غیرفعالسازی سموم قارچی در نان خشک همچون سایر منابع
خوراک دام از روشهای مختلف امکانپذیر است .مجموع روشهای ممکن را میتوان به  0گروه مشتمل بر روشهای فیزیکی
جداسازی ،روشهای فیزیکی سمزدایی ،روشهای بیولوژیکی غیرفعالسازی ،روشهای شیمیایی غیرفعالسازی و روشهای تقلیل
قابلیت دسترسی بیولوژیک 1سموم قارچی در حیوانات میزبان تقسیم نمود .روشهای فیزیکی جداسازی شامل جداسازی مکانیکی
ذرات و یا تکههای آلوده نان خشک از انبوه این مواد است که این کار بایستی به صورت دستی انجام گیرد .این روند تقریباً غیر
عملی و کم تاثیر است .بسیاری از تکههای به ظاهر سالم ممکن است از تکه های آبی و سیاه شده از کپک آلوده تر به سموم قارچی
باشند.
روش های فیزیکی سم زدایی با درجات تاثیر متفاوتی برای سایر مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفتهاند .غیرفعالسازی حرارتی
برای آفالتوکسینها مورد استفاده قرار گرفته ،لیکن این سموم در برابر حرارت بسیار مقاوم میباشند.
استفاده از پرتوهای گاما،میکروویو و ماوراء بنفش برای غیرفعال کردن آفالتوکسینها عموماً موجب کاهش آنها در مواد غذایی
مورد نظر شده است .استخراج سموم قارچی با حالل های مناسب روش بسیار موثر دیگری است که در ارتباط با تودههای عظیم
مواد غذائی پر هزینه و غیر عملی است .روش های بیولوژیکی غیر فعال سازی مبتنی بر استفاده از سویههای غیرسم زای قارچ ها بر
روی گیاهان در مزرعه است و موجب کاهش قابل توجه آفالتوکسین ها در کتان ،ذرت و بادام زمینی شدهاند.
در ارتباط با استفاده از این روشها برای نان خشک هیچ اطالعاتی در دست نمیباشد .روشهای شیمیایی سمزایی عمدتاً برای
مقابله با آفالتوکسینها به کار گرفته شده و ایدهی اساسی در همه آنها ،تجزیه آفالتوکسین ها با استفاده از ترکیبات آمونیاکی 2است.
این روند به میزان قابل توجهی در سم زدایی از دانه و کنجاله بادام زمینی موثر بوده است .به نظر می رسد که نتایج این روش به
خوبی قابل اجرا برای نان خشک نیز میباشد.
پیشنهاد دیگر برای بهره گیری موثر از ضایعات نان ،جمع آوری و فرآوری آنها در واحدهای صنعتی طراحی شده برای تولید
خوراکی تحت عنوان پودر نان چرب است.
این فرآوری می تواند شامل مراحل:
 )1شستشوی اولیه  )2خمیرسازی  )9حرارت دادن  )1افزودن چربی برای تولید فرآورده های گرانولی یا پودری با انرژی
قابل متابولیسم  9222Kg / Kcalاست که بتواند جایگزین ذرت شود .چنین فرآوردهای در صورت دارا بودن قیمت پایینتر از ذرت
و گندم میتواند بخش قابل توجهی از خوراک طیور و آبزیان را تشکیل دهد.
 )0غنی سازی با اسیدهای آمینه لیزین و میتوئین  )1افزودن مواد نگهدارنده و آنتی اکسیدان
 )7تهیه خمیرهای پایدار برای تهیه بخشی از محیط الزم جهت پرورش حشرات و تولید الرو حشرات به عنوان منبع پروتئین
حیوانی در دام می تواند کاربرد دیگری برای ضایعات نان باشد.
)3خمیر ضایعات نانوایی میتواند به عنوان ماده پرکننده و همچنین مغذی با پودر ضایعات گوشت مخلوط شود.چنین مخلوطی
پس از قالب گیری به اشکال و اندازه های مختلف به عنوان خوراک حیوانات خانگی (سگ و گربه) خشک و بسته بندی می شود.
امکان بازاریابی و صدور این نوع محصوالت به بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد( خسرونیا و رحیمی.)1939،

Bioavailability
Ammoniation
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-5نتیجهگیری
از دست دادن مواد غذایی(ضایعات) عالوه بر اینکه از نظر اقتصادی ،تأثیر مستقیم و منفی بر درآمد کشاورزان و مصرف کننده
دارد ،نشان دهنده یک سرمایه گذاری هدر رفته است که می تواند درآمد کشاورزان را کاهش دهد و هزینه های مصرفکنندگان را
افزایش دهد.
ضایعات نان در همه کشورها وجود دارد اما میزان این ضایعات قابل تامل است .در کشورهای کمتر توسعه یافته به رغم نیاز
بیشتر به این محصول غذایی میزان ضایعات بیشتر است .در کشور ما نیز میزان ضایعات نسبت به استاندارد جهانی بیشتر است .با
توجه به این که در کشور ما دولت بابت هر عدد نان مصرفی مردم ،مبلغی به عنوان یارانه پرداخت میکند ،لذا اجرای طرحهای
اصالح فرآیند تولید و عرضهی نان میتواند ضایعات نان را کاهش دهد .از دیگر اقدامهای اصالحی میتوان به آموزش روش نگهداری
درست نان ،اصالح ساختار نانهای سنتی و استانداردکردن اندازه ،وزن و کیفیت نان اشاره کرد .روی هم رفته ،با توجه به شرایط
اقتصادی جامعه ،نظارت و کنترل هدفمند ،منطقی و همراه با آموزش ،ارشاد و اقدامهای اصالحی تا حدودی میتواند در بهبود
وضعیت مصرف نان درکشور موثر باشد.
طی دو دهه اخیر ،افزایش جمعیت و تقاضای باالیی که برای نان در جامعه وجود دارد ،موجب شده که تاکید اصلی ،روی سرعت
و کمیت تولید این ماده غذایی باشد .به نظر میرسد که نانوایان هم به عنوان تولید کنندگان مستقیم این ماده غذایی ،تمایل بیشتر
و نگرش بهتری به نسبت روش هایی پیدا کردهاند که به آنها در حصول به هدف یعنی تولید نان بیشتر در زمان کمتر ،کمک میکند.
برای تهیه نان خوب نمی توان تنها به نانوا تکیه و توجه نمود زیرا تهیه نان ،نتیجه کار چندین نفردر نانوائی و صدها نفر خارج از آن
بوده ،نتیجه کار یک مجموعه است و زمانی نتیجه کار خوب(به عبارت دیگر نان مناسب) بدست می آید که با هماهنگی کامل میان
عوامل اجرایی و تصمیم گیری ،هر قسمت به سهم خود وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهد.
به هر حال در کشورهای اسالمی و مخصوصاً کشور ما نان از یک جایگاه ویژه و مورد احترام برخوردار است .جلوگیری از ضایعات
نان عالوه بر افزایش بهره وری و منافع اقتصادی به عنوان یک مسئله دینی و اخالقی حائز اهمیت است.
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خشنودی فر ،زهرا ،اسدی ،علی ،1933 ،تحلیل نگرش گندمکاران نسبت به ضایعات گندم در استان مرکزی ،مجله پژوهش
های ترویج و آموزش کشاورزی ،سال سوم ،شماره .1
شوشتریان ،آشان و ترکمانی ،جواد ،بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان :مطالعه موردی در شهرستان شیراز ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،پرتال جامع علوم انسانی.
پاداریامچی و همکاران ،1937،تحلیل نگرش دامداران نسبت به تلقیح مصنوعی در گاو های شیری ،مطالعه موردی دامدران
شهرستان مرند .مجله علوم کشاورزی ایران ،اقتصاد و توسعه کشاورز ،شماره .1
توسل ،1939 ،عوامل موثر در انگیزش کشاورزان گندمکار برای شرکت در فعالیتهای ترویجی طرح محوری گندم در سال
زراعی  ،32شهرستان هرسین در استان کرمانشاه ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  -ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.
عاطفی ،1932 ،بررسی روشهای آموزشی -ترویجی در کاهش ضایعات گندم در استان کرمانشاه پایاننامه کارشناسی ارشد
رشته ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.
علی بیگی ،1939 ،بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کاهش ضایعات گندم ،آرد و نان پایاننامه کارشناسی ارشد
رشته ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران.
یزدی صمدی و همکاران ،1930 ،پروژه کاهش ضایعات در تولید و مصرف گندم ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.
اژدری ،سمیه و همکاران ،1931 ،بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرفکنندگان کشور ،مجله اقتصاد کشاورزی و
توسعه ،سال بیست و یکم ،شماره .32
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سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد دو

شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثير گذار بر نوآوری در صادرات غيرنفتی
حسین نازک تبار ،7نسیم حسین زاده نصرتی

2

 -1کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه پیام نور ،مرکز بابل
 -*2مدرس مدعو  ، ،موسسه آموزش عالی سراج تبریز ،تبریز ،ایران
Nasim2hosseinzadeh@gmail.com

چكیده
امروزه صادرات به مقوله بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها تبدیل شده است  ،بخصوص برای کشورهای که
مزیت های صادراتی باالیی دارند .از اینرو توجه به آن مهم و ضروری است .نوآوری یکی از مقوله های مهمی است
که در صادرات نقش دارد .اما عوامل متعددی وجود دارند که بر خود نوآوری تاثیر گذار هستند .این پژوهش قصد
دارد تا عوامل تاثیر گذار بر نوآوری در صادرات را مورد بررسی قرار دهد .پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی –
توصیفی می باشد .جامعه آماری آن را کارشناسان و خبرگان شرکت های کوچک و متوسط تشکیل دادند که تعداد
 22نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .پرسشنامه خبرگان براساس متغیرهای تحقیق
تدوین گردید و بین آنان توزیع شد .پرسشنامه های گردآوری شده با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی تحلیل
شدند .و نتایج بدین شرح بدست آمد ؛ نوع صنعت  ،اثربخشی استراتژیک  ،اندازه شرکت  ،مزیت رقابتی و هزینه
های تحقیق و توسعه به ترتیب در اولویت های  1تا  1بعنوان عوامل موثر بر نوآوری قرار گرفتند.

واژگان كلیدی :نوآوری،صادرات ،رشد و توسعه ،شرکت های کوچک و متوسط

 -7مقدمه
امروزه صادرات به مقوله بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها تبدیل شده است  ،بخصوص برای کشورهای که مزیت های
صادراتی باالیی دارند .با رشد فناوری های برتر  ،رقابت پذیری در صادرات بین کشورها افزایش یافته است .از اینرو کشورها و سازمان
ها در تالش هستند تا با اتخاذ تدابیر هر چه بهتر و ارزنده تر بتوانند در بازارهای صادراتی بخوبی رشد نمایند  .عوامل متعددی
هستند که بر صادرات و عملکرد صادراتی تاثیر گذار هستند .اما آنچه امروزه و بیشتر در کشورهای خارجی بدان توجه فراوان شده
است .مقوله نوآوری در صادرات است .یعنی داشتن حرفی جدید برای گفتن تا بتوان در این زمینه متفاوت از رقبا بود .تاکنون
مطالعات بیشماری در زمینه عوامل تاثیر گذار بر صادرات در کشورمان و مطالعاتی در زمینه بررسی تاثیر نوآوری در صادرات و امثال
اینها صورت گرفته اند .اما این پژوهش قصد دارد تا با بررسی مقاالت مختلف و پژوهش های گوناگون و مرتبط صورت گرفته مدلی
متشکل از  12متغیر را بعنوان متغیرهای تاثیر گذار بر نوآوری در صادرات ارائه نماید .عوامل شناسایی شده عبارتند از ؛ اثربخشی
استراتژیک  ،نوع صنعت  ،اندازه شرکت  ،هزینه های تحقیق و توسعه  ،تفاوت در بازارهای خارجی  ،شدت رقابت  ،نوآوری در بازار ،
نوآوری در صنعت  ،منابع  ،ظرفیت بازار  ،مزیت رقابتی و پویایی بازار.

-7-7نوآوری
نوآوری پاسخی است که بنگاه ها و شرکت ها در برابر تحوالت و دگرگونی بازار ارائه می نمایند تا در عرضه رقابت با سایر شرکت
ها ضامن بقا و رشد آنها باشد( .روز افزون و همکاران .) 1933 ،زیرا نوآوری بکارگیری ایده های نوین ناشی از خالقیت است که می
تواند یک محصول جدید  ،خدمت یا راه حل جدید انجام کار باشد( .سلطانی .)1932 ،
نوآوری در پ اسخ به محیط های متغیر سبب ایجاد و توسعه قابلیت های جدید در دنیای رقابتی و عملکرد بهتر در هر زمینه ایی
از جمله صادرات می شود( .زارع مهرجویی و همکاران.)1930 ،
نوآوری به معنی عمل نوآور ،ابتکار  ،ابداع و بدعت گذاری آمده است( .دهخدا.)1977 ،
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در علم مدیریت  ،وا ژه نوآوری به معنی فرآیند کسب اندیشه ایی خالق و تبدیل آن به محصول و خدمت با یک روش عملیاتی
مفید است( .رابینز .)1333 ،
نوآوری در سازمان  ،قبول یک ایده یا رفتار است که برای صنعت  ،بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد( .صحت و محمد
پور .)1932 ،
هالت نوآوری ر ا در یک مفهوم وسیع بعنوان فرآیندی جهت استفاده از دانش یا اطالعات مربوط  ،به منظور ایجاد یا معرفی
چیزهای تازه و مفید به کار برد .وارکینگ  ،نوآوری هر چند تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت
سازمان را در قبال رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را مسیر سازد .به عبارتی نوآوری  ،خلق چیز جدیدی است
که یک هدف معین را دنبال و اجرا کند .پس در یک تعریف کلی می توان نوآوری را بعنوان هر ایده ی جدید نسبت به یک سازمان
 ،یک صنعت  ،یک ملت یا در جهان تعریف کرد( .همان منبع ).
نوآوری از نظر می دیک  ،فرآیندی پنج مرحله ای از شناسایی مسئله یا مشکل آغاز شده و با صرف خالقیت و ابتکار  ،تکمیل
خالقیت در جهت اجرایی کردن آن  ،اجرای نوآوری و نهایتا بسط و انتشار و گسترش نوآوری در بین همکاران به پایان می رسد.
(خداداد حسینی .)1973 ،
هدف نهایی نوآوری  ،برتری رقبای بازار از جهت پایین نگه داشتن هزینه های تولید و حفظ موقعیت کسب شده در بازار و
ارتقای آن است( .زارعی و نسیمی .)1931 ،

-7-7-7عوامل تاثیر گذار بر نوآوری
از دیدگاه محققین و پژوهشگران مختلف عوامل گوناگون و متعددی هستند که بر نوآوری تاثیر گذار هستند .که در زیر به برخی
از آنها اشاره شده است؛
لی ( ، )2223عوامل زیر را بعنوان عوامل تاثیر گذار بر نوآوری معرفی نموده است ؛
 داشتن استراتژی های فعاالنه شناسایی راه حل های جدید کاهش عدم اطمینان و ابهام شناخت رقبا و بازار تبدیل ایده ها به پروژه های فعاالنه تشکیل تیم های میان وظیفه ای برقراری سیستم پاداش اختیار دادن به کارکنان پیش بینی اثربخشیهمچنین صحت و محمد پور ( )1932عوامل زیر را بعنوان عوامل تاثیر گذار بر وفاداری ارائه نمودند؛
 آموزش و توسعه مستمر کارکنان تمرکز خارجی جو خالقانه رهبری سازمان یادگیرنده درگیری همه جانبه با نوآوری افراد کلیدی ساختار سازمانی مناسب ارتباطات گسترده -تیم سازی
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-2-7-7نوآوری در صادرات
طبق مطالعه ویکلین ( )1333نوآوری ها در سازمان اثرمثبتی بر صادرات سازمان نوآور ایجاد می کنند.
همچنین اینکه ظرفیت نوآورانه بنگاه تا چه حد باشد نیز در نوآوری سازمان مهم و حیاتی است .مونرآل و همکارانش ()2211
طی بررسی خود به این نتیجه رسیدند که نوآوری سازمان ها را به صادرات بیشتر ترغیب می کند .ساند و سیو سانل ( )2211در
مطالعه خود بیان داشتند که استفاده از راهبردهای مشوق رشد و توسعه نوآوری به سطوح باالتر رقابت پذیری در صادرات منجر می
گردد .کستنتینی و مازانتی ( )2212بررسی نمودند که نوآوری موجب افزایش کارایی در تولید می گردد و در نهایت باعث افزایش
صادرات می شود .و اینکه حساسیت نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری بر بهبود عملکرد تمامی بخش های صادراتی دارد .دی پیترو
و آنور بیان نمودند که بهبود خالقیت و نوآوری تاثیر بسزایی بر افزایش صادرات کل دارد .با توجه به اینکه شدت رقابت در بازارهای
خارجی روز به روز در حال رشد و افزایش است  ،ایجاد و خلق نوآوری در هر یک از بخش های سازمان اعم از نوآوری در تولید ،
بسته بندی  ،توزیع و  ...می تواند به بقا و رشد هر چه بیشتر و بهتر سازمان در عرصه صادرات کمک شایانی نماید.

-2پیشینه پژوهش
شاه آبادی و ثمری( )7935تاثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی فناوری های برتر در کشورهای منتخب در حال توسعه و
توسعه یافته را بررسی کردند .در این پژوهش برای تجزیه و تخلیل داده ها از آزمون های Fلیمر ،هاسمن و رگرسیون استفاده شده
است نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری تاثیر مثبت و معناداری برصادرات مبتنب بر فناوری باال در هر دو گروه کشورهای درحال
توسعه و توسعه یافته دارد .طهرانی و همكاران( )7935عوامل مؤثر بر صادرات کاالهای فناورمحور را با رویکرد کارآفرینی و
بازارمحوری شناسایی کردند .به منظور شناسایی روابط و تعیین مدل ،در دو روش مدل سازی ساختاری تفسیری و روش دیمتل
استفاده شده است.ن تایج پژوهش نقش مؤثر رویکرد هوشمندی بازارمحوری از طریق ایجاد و انتشار اطالعات و همچنین نقش مؤثر
نوآوری از سازة کارآفرینی محوری بر بهبود عملکرد صادراتی شرکت های فناورمحور تأیید می کند .طیبی و همکارانش ( )1939اثر
نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور(درسی برای اقتصاد ایران) را مطالعه کردند .داده ها با
استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شد و نتایج نشان دادند که نوآوری در این کشورها اثری مثبت و معنادار بر صادرات خدمات
فنی و مهندسی داشته است .رودیل و همكارانش( )2175رابطه بین نوآوری و رفتار صادراتی را مورد بررسی قرار دادند .برای
تحلیل داده ها محققان از مدل رگرسیون غیر خطی و تحلیل توصیفی آماری استفاده کرده اند .نتایج پژوهش نشان داد که بین
نوآوری و صادرات رابطه مثبتی وجود داشته و عوامل نوآوری بازاریابی و انواع آن بسیار حیاتی هستند .بینزو تروفر( )2171چارچوب
مفهومی را برای نوآوری پویا در زمینه های فراملیتی ارائه نمودند .نتایج پژوهش  ،سیستم های نوآورانه را در جهان و کشورهای در
حال توسعه توصیف می کند .گیلدرس و همكاران( )2176دانش نوآوری و تجربی در صادرات شرکت را بررسی کردند .نتایج نشان
داد که اوال  ،دانش تجربی ناشی از صادرات به مناطق مختلف ،بازار فعالیت های صادراتی شرکت را افزایش می دهد .ثانیا ،چنین
نوآوری در بازار صادرات بسیار مهم است .پینو و همكارانش( )2176نوآوری های غیر تکنولوژیک را با عملکرد بازار شرکت های
صادر کننده درآمریکای جنوبی بررسی کردند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری های سازمانی (جدید یا بهبود یافته با روش های سازمانی) تأثیر بیشتری بر عملکرد بازار نسبت
به نوآوری های بازاریابی دارند .این یافته ها اهمیت عملکرد نوآورانه را به عنوان متولی میان نوآوری سازمانی و عملکرد بازار تأیید
می کند  .میرانداسیلواو همکارانش( )2217موفقیت نوآوری در کسب و کار بین المللی :تاثیر فناوری نوآورانه و نوآوری در بازار را بر
عملکرد شرکتهای کشور پرتقال بررسی کردند .نتایج تحلیل اکتشافی داده ها نشان دادکه ارزش ایجاد در هر دو تکنولوژی نوآوری
و نوآوری در بازار نیاز به واردکنندگان برای رسیدن به انتظارات را برآورده و در نتیجه منجر به بهبود در یک عملکرد کوتاه مدت و
بلند مدت برای صادرات شرکت می شود .آزار و سیابوچی ( )2176نوآوری سازمانی ،نوآوری تکنولوژیکی و صادرات عملکرد را با
اثرات رادیکالی بودن نوآوری و گستردگی در شرکت های کشور سوئد بررسی کردند .آنان از روش معادالت ساختاری برای تجزیه و
تحلیل داده ها استفاده نمودند .نتایج پژوهش حاکی از ان است که نوآوری سازمانی عملکرد صادراتی را به طور مستقیم و به طور
غیر مستقیم با حمایت از نوآوری های تکنولوژیکی افزایش می دهد ،همچنین نقش میانجیگری نوآوری های تکنولوژیکی ،با توجه
به رادیکال بودن و گستردگی آن ،بر نوآوری سازمانی دارای تاثیر معناداری است ..پال بارد و جواكین ( )2177رابطه بین صادرات ،
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نوآوری و اندازه بنگاه را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنان نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین نوآوری و صادرات وجود
دارد .همچنین اندازه بنگاه برای انجام نوآوری یا گرایش به صادرات یک متغیر نیست و ارتباط بین این متغیر با هر دو متغیر نوآوری
و صادرات معنی دار نیست .زارع مهرجویی و همكارانش ( )7935تاثیر نوآوری را بر صادرات کشاورزی بررسی نمودند  .نتایج
پژوهش آنان نشان داد که بهره وری نیروی کار بر صادرات کشاورزی و صادرات کل تاثیر مثبت دارد.

-9روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی – توصیفی می باشد .جامعه آماری آن را کارشناسان و خبرگان شرکتهای کوچک و متوسط
تشکیل دادند که تعداد  22نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .پرسشنامه خبرگان براساس متغیرهای
تحقیق تدوین گردید و بین آنان توزیع شد .پرسشنامه های گردآوری شده با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی تحلیل شدند.

-4تحلیل یافته ها
نتایج تحلیل یافته ها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی و نرم افزار  AHPنشان داد:

شكل  -7اولویت بندی شاخص های اصلی
جدول  -7اولویت بندی شاخص های اصلی
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ردیف

معیار

وزن

اولویت

1

اثربخشی استراتژیک

2,103

2

2

نوع صنعت

2,131

1

9

اندازه شرکت

2,197

9

1

هزینه های تحقیق و توسعه

2,231

0

0

تفاوت در بازارهای خارجی

2,273

1

1

قدرت رقابت

2,212

3

7

نوآوری در بازار

2,202

3

3

نوآوری در صنعت

2,221

12

3

منابع

2,273

7

12

ظرفیت بازار

2,293

12

11

مزیت رقابتی

2,231

1

12

پویایی بازار

2,297
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با توجه به جدول فوق مالحظه می گردد با توجه به وزن اصلی بدست آمده بترتیب مولفه های نوع صنعت ،اثربخشی استراتژیک،
اندازه شرکت ،مزیت رقابتی ،هزینه های تحقیق و توسعه ،تفاوت در بازارهای خارجی ،منابع ،نوآوری در بازار ،قدرت رقابت ،ظرفیت
بازار ،پویایی بازار و نوآوری در صنعت از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند .از طرفی با توجه به اینکه نرخ
ناسازگاری بدست آمده عدد  2,22بدست آمده که کوچکتر از حد استاندارد  2,1می باشد از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال
توسط پاسخ دهندگان تکمیل شده است.

-5نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
امروزه رقابت در عرصه صادرات رشد قابل توجهی داشته و سازمان ها در تالش هستند تا با بکارگیری روش های مختلف بتوانند
از رقبای خود پیشی بگیرند و در امر صادرات موفق تر باشند .از اینرو بدنبال روش های مناسبی هستند .نوآوری فرآیند بسیار
ارزشمندی است که می تواند سازمان ها در تحقق بخشیدن به این امر یاری نماید .اما نوآوری مورد نیاز برای سازمان با توجه به
صنعت و بازاری که سازمان قصد فعالیت صادراتی در آن را دارد ،می توانند متفاوت باشد .بنابراین باید عوامل و مورادی که می توانند
باعث نوآوری بیشتر و بهتر سازمان ها در زمینه صادرات شوند  ،بخوبی شناسایی گردند .در این پژوهش  12عامل از مقاالت مختلف
استخراج شد و با استفاده از نظر خبرگان میزان تاثیر آنان بر نوآوری در صادرات مورد سنجش قرار گرفت .و نتایج بدین شرح بدست
آمد ؛
نوع صنعت  ،اثربخشی استراتژیک  ،اندازه شرکت  ،مزیت رقابتی و هزینه های تحقیق و توسعه به ترتیب در اولویت های  1تا 1
بعنوان عوامل موثر بر نوآوری قرار گرفتند.
براساس نتایج حاصله پیشنهادهای زیر به مدیران سازمان ارائه می گردد تا بتوانند در عرصه صادرات موفق تر باشند ؛
تهیه جدول سوات برای سازمان و مشخص نمودن نقاط قوت سازمانی جهت تقویت آنها و تبدبل آنها به مزیت رقابتی سازمانی
می تواند به نوآور تر شدن سازمان در عرصه صادرات کمک فراوانی نماید.
سازمان باید با توجه به نوع صنعتی که در آن فعالیت دارد بازارهای صادراتی مناسب در مناطق مختلف را انتخاب نماید تا بتواند
بخوبی در عرصه رقابت صادراتی موفق تر باشد.
در نظر گرفتن بودجه الزم برای تحقیق در خصوص بازارهای صادراتی و رقبای صادراتی می تواند شناخت سازمان را بیشتر
نموده و عملکرد صادراتی سازمان را بهبود بخشد.
استفاده از متخصصان و خبرگان در حوزه تحقیق و توسعه بازارهای صادراتی می تواند باعث موفقیت روزافزون سازمان در امر
صادرات گردد.
انتخاب بازارهای صادراتب براساس اندازه سازمان  ،می تواند به عملکرد بهتر سازمان در عرصه صادرات کمک نماید.
تدوین اهداف صادراتی متناسب با تخفیفات صورت گرفته می تواند سازمان را در جهت دستیابی به اهداف صادراتی اش موفق
تر نماید.
داشتن برنامه مناسب برای صادرات می تواند مسیر سازمان ها را برای داشتن صادراتی موفق تر تسهیل نماید.
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آینده پژوهی
آرزو بخشنده ،رمضان جهانیان
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چكیده
انسان همواره تالش کرده است تا در حد تشخیص و توان خود برای نسلهای بعدی میراثی را بر جایگذارد که تا
جای ممکن آینده اش را تأمین کند .بدین ترتیب ،شاید بتوان توجه همیشگی آدمی به کسب ،ذخیره و به میراث
گذاشتن عواملی همچون ثروت ،قدرت ،منابع فیزیکی ،دانش و فناوری را از این دیدگاه توجیه کرد .آینده پژوهی
از مباحثی است که می توان آن را در زمره اصلی ترین دغدغه های دولتمردان ،اندیشمندان و البته ،پژوهشگران
در دهه های اخیر تلقی کرد .آیندهپژوهی در پی شناسایی ،ابداع ،ارائه ،آزمون و ارزیابی آیندههای ممکن و محتمل
است تا بر پایهی ارزشهای جامعه ،آیندههای مرجّح را انتخاب و برای پیریزی ساخت مطلوبترین آینده ،کمک
کند .در این میان بخشی از حوزه مطالعات آینده در دانشگاهها به آینده پژوهی اختصاص یافته است.
كلمات كلیدی :آینده پژوهی ،مطالعات آینده ،آینده نگاری دانشگاهی

-7مقدمه
پژوهش به خودی خود  ،یکی از اصلی ترین راهبردها برای توسعه علم در حوزه های مختلف شناخته می شود با این وجود ،
روش های پژوهشی نیز به نوبه خود در طول زما دستخوش تغییر  ،توسعه وتکامل بوده اند  .این رشد و توسعه روش های پژوهشی
در طول یک قرن اخیر  ،بیش از هر عامل دیگری متاثر از مکاتب مختلف علم شناسی بود (حسنی 1933 ،؛ زارعیان وستارزاده ،
.)1932
سناریو پردازی ،تحلیل روندهای کمی ،تحلیل روندهای کیفی ،روش دلفی و شبیه سازی را می توان از جمله مطرح ترین فنون
آینده پژوهی دانست که بیشترین توجه پژوهشگران را در دهه های اخیر به خود جلب نموده اند (بیدختی و نامنی.)1931،
آینده پژوهی  ،مشتمل بر مجموعه تالش هایی است که بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات ،به
تجسم ایندههای بالقوه و برنامه ریزی برای آنها میپردازد .آینده پژوهی منعکس میکند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن)
«امروز» ،واقعیت «فردا» تولد مییابد.

آینده پژوهی معادل لغت التین » «Futures Studyاست .کلمه جمع  Futuresبه این دلیل استفاده شدهاست که با بهره گیری
از طیف وسیعی از متدلوژیها و بجای تصور «فقط یک آینده» ،به گمانه زنیهای سیستماتیک و خردروزانه ،در مورد نه فقط «یک
آینده» بلکه «چندین آینده متصور» مبادرت میشود(یدالهی  ،نجفی برنا و مرادی .)1930،
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موضوعات آینده پژوهی دربرگیرنده گونههای «ممكن» «،محتمل» و «مطلوب» برای دگرگونی از حال به آینده میباشند.

امروزه مطالعات مربوط به آینده تحت عناوین مختلفی مانند آینده پژوهی ، 1مطالعات آینده ، 2آینده اندیشی 9و اینده

نگاری1

پیگیری می شوند توافق کاملی میان متخصصان در مورد مناسب ترین واژه که بتواند به عنوان نام این رشته مطالعاتی معرفی شود
،وجود ندارد (بل .)1331، 0هدف از این پژوهش طراحی الگوی آینده پژوهی می باشد.

-2پیشینه نظری پژوهش
اشتیاق بشر برای دانستن درباره آینده از عهد باستان وجود داشته است .پیشگویان و کاهنان نمونه هایی از کسانی هستند که
در گذشته تالش داشتند تا به نحوی به اشتیاق پاسخ دهند(گودرزی و محمدی .)1932،نخستین فعالیت آینده پژوهی در قالب یک
تحلیل علمی ،در سالهای  1392تا  1399گروهی از محققان به سرپرستی آگبرن ،در زمینه جامعه شناسی در آمریکا انجام شد .پس
از آن یک استاد آلمانی به نام او سیپ از اواسط دهه  1312اصطالح آینده شناسی را باب کرد که به معنای مطالعه آینده و در نظر
گرفتن احتماالت پیش رو بود (.تیشه یار.)1932 ،
همچنین در سال  ،1313پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال تجزیه و تحلیل فناوری های مورد استفاده در آلمان و ژاپن،
آینده پژوهی به دلیل یک ضرورت نظامی در موسسه راند در آمریکا مطرح شد (گودرزی و محمدی .)1932
رشته آینده پژوهی مدرن در سال های  1302تا  1312با انتشار کتاب تصویر آینده نوشته پوالک ،در سال  1301و کتاب هنر
حدس زدن نوشته وتل در سال  1311به طور رسمی شناخته شد و پس از آن به مرور زمان ،مراکز تحقیقاتی و مؤسسات بین المللی
آینده نگاری تأسیس یافت و شاخه های مختلف این رشته علمی گسترش یافت (اسالتر .)1930،
آینده نگاری در سطح ملی با فعالیت ژاپنی ها در دهه  1372میالدی آغاز گردید .در دهه  1332شرایط جهانی به گونه ای
تغییر یافته بود که استفاده از آینده نگاری برای بازیگران ملی تبدیل به یک اجبار می کرد .در خصوص أینده پژوهی در ایران نیز
می توان گفت؛ این علم در ایران دانشی نوپا محسوب می شود که امروزه بیشتر در دو واژه پیش بینی و مدیریت استراتژیک فعال
است .ضمن اینکه اولین موسسه آینده نگری در ایران نیز تحت نظر سازمان صنایع دفاعی تشکیل شده است که به صورت تخصصی
به موضوع آینده نگری می پردازد (گودرزی. )1931 ،

از جمله مهم ترین روش های آینده پژوهی می توان به پویش محیطی ،تحلیل تأثیرات متقابل ،تحلیل تصمیم ،مدل های تصمیم
گیری ،دلفی ،اقتصادسنجی ،حلقه آینده ها ،بازی سازی و شبیه سازی ،پیش بینی هوشمندانه و شهود تحلیل ریخت شناسی ،روش
های مشارکتی ،درخت های وابستگی سناریوهای مدل سازی آماری ،پویایی های سیستمه تحلیل ساختاری ،تحلیل زنجیره فناوری،
پیش بینی های سری های زمانی ،تحلیل و تأثیر روند تحلیل الیه ای علت ها،مدل سازی عاملی ،کاهش ناهمسانی زمینه ای ،نگاشت
مسیر و متن کاوی اشاره کرد (کراوزیج و اسالگتر.)2212 ،1
بعد از جنگ جهانی دوم مؤسسه رند در ایاالت متحده ،مؤسسه داتار در فرانسه و از دهه  72مؤسسات خصوصی مانند شل" به
روشهای مختلف مطالعات آینده و بررسی پیشرانها و بازدارنده ها روی آوردند(مانک و مک کونل.)2223 ،7

1

.Future research
.Future studies
3 .Future thinking
4 .Foresight
5
.Bell
6 Krawezyk & Slaugster
7 Munck & McConnell
2
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دانشگاههای پیشرو جهان تجارب خوبی در زمینه استفاده از آینده پژوهی در برنامه ریزیهای خود دارند .نمونه آن سناریونگاری
در دانشگاه دوبلین در دو بخش سناریوهای محیطی و سناریوهای برنامه دانشگاهی به شرح نمودار  1است .همان طور که مالحظه
می شود ،ذینفعان در یک طرف قضیه به صورت دولت ،اجتماع و شهروندان و در طرف دیگر ،از طریق بازار ،فرد و مشتریان عمل
می کنند و بر حسب تقاطع آنها چهار مؤلفه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شکل می گیرد .برحسب دو عامل تحرک و باز
بودن دانشگاه دو سناریو تعریف شده است :در اولی که بیشتر طرف دولت ،اجتماع و شهروندان است(داتور.)2222، 1
کانوی )2221(2طی اینده نگاری برای دانشگاه فنی سوپتبرن استرالیا بر چند رهیافت زیر تأکید کرده است:
.1آینده نگاری باید در نظام خط مشی گذاری و تصمیم گیری آموزش عالی و دانشگاه به صورت یکپارچه نهادی بشود.
 .2باید در دانشگاه برای آینده نگاری ظرفیت سازیهای الزم صورت گیرد
 .9بدون مشارکت و درگیری اعضای هیئت علمی و کارکنان در برنامه های دانشگاه ،امکان اینده نگاری مطلوب میسر نمی شود
 .1نظام اطالعاتی کار آمد مهم ترین پایسته آینده نگاری دانشگاهی است.
مرکز تحقیقات آموزشی و نوآوری با حمایت سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( )OECDدر سال  2229تحقیقی درباره
سناریوهای آینده دانشگاهی انجام داد که در آن نیروهای پیشران کلیدی و چالشهایی که برای نظامهای آموزش عالی به وجود می
آورد ،بررسی و توصیف شد که مهم ترین آنها عبارت بودند از :تحوالت جمعیت شناختی ،میل به مشارکت ،تحوالت در حوزه
حکمرانی ،تحول منابع مالی ،اقتصاد دانشی و بازیگران جدید در آموزش عالی (.)CERI9, 2221

-9ضرورت و اهمیت آینده پژوهی
امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع میپیوندند .تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبههای زندگی ،افزایش روز افزون
وابستگی متقابل کشورها و ملل ،تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطالعات شتاب بیشتری یافته
است ،تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی ،قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ،لزوم درک بهتر از
”تغییرات“ و ” آینده“ را برای دولتها ،کسب وکارها ،سازمانها و مردم ایجاب میکند(عباسی و ثقفی.)1933 ،
آینده اساسا قرین به عدم قطعیت است .با این همه آثار و رگههایی از اطالعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند ،می
توانند رهنمون ما به آینده باشند .ادامه «تصمیم گیری صرفاچندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته» ،غفلت از رصد تغییرات
آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد .عدم قطعیت نهفته در آینده برای بعضی ،توجیه کننده عدم دور اندیشی
آنان است وبرای عدهای دیگر منبعی گرانبها از فرصتها(واعظی ،قمیان و وقفی )1931،
تفکر درباره ی آینده برای کارها و اقدامات کنونی انسان امری ضروری است .واکنش بدون تفکر به آینده امکانپذیر است ،اما
کنش امکانپذیر نیست ،چرا که عمل نیاز به پیشبینی دارد .بدین ترتیب ،تصویرهای آینده (آرمانها ،اهداف ،مقاصد ،امیدها ،نگرانی
ها و آرزوها) پیشرانهای اقدامات فعلی ما هستند .بنابراین آینده امری است که مردم میتوانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی
کرده و شکل دهند .مردم برای آنکه عاقالنه عمل کنند ،بایستی نسبت به پیامدهای اقدامات خود و دیگران آگاهی و شناخت کافی
داشته باشند .همچنین واکنشهای دیگران و نیروهایی را که خارج از کنترل آنهاست بررسی کنند .این پیامدها تنها در آینده خود
را نشان میدهد .بدین ترتیب ،افراد نه تنها میکوشند امور در حال وقوع را بفهمند ،بلکه میکوشند اموری را که شاید اتفاق بیفتد
یا بالقوه امکان وقوع دارد و یا تحت شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد ،نیز بشناسند .افراد با استفاده از این شناخت حدسی
موقعیت کنونی خود را تشخیص داده ،کارهایشان را دنبال کرده  ،از بستر زمان و فضای مادی و اجتماعی میگذرند (ناصرآبادی،
.)1973
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سرعت تغییرات آنچنان سرسامآور است که دیگر نمیتوان با روشهای سنتی با آنها کنار آمد« .اگر با تغییرات همگام نشوید،
زیر چرخ عظیم تغییر خرد خواهید شد»  .اما آیا امکانی برای اطالع یافتن از آینده برای ما وجود دارد؟ قطعا در مورد آینده هیچ چیز
یقینی وجود ندارد و این از اصول اولیه آینده شناسی است .اما اصل دیگری هم وجود دارد که :انسان میتواند در سرنوشت آینده
تأثیرگذار باشد .در این میانه دانشی زاده میشود که سعی میکند با پیشبینی عوامل موثر در تغییرات آینده به صورتی دوگانه ،هم
مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را برای این تغییرات آماده کند .آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیش
گویی هم ندارد .آیندهپژوهی هنر شکل دادن به آیندهاست ،به آن شکل که آینده را میخواهیم .کسانی که این دانش را در دست
دارند هماکنون هم به آینده جهان به دلخواه و مطلوب خود ،شکل میدهند .میتوان کشورها و جوامعی را دید که نتوانستند خود را
با تحوالت سازگار کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند .آنها ذات تغییر را درست نشناختند .آیندهشناسی از این منظر دانش
شناخت تغییرات است .شناخت آینده از حیاتیترین علوم مورد نیاز هر انسانی است(مظفری.)1933 ،

-4پیشینه تجربی پژوهش
استفن ،)2211( 1در مطالعه ای که با استفاده از رویکرد تحلیل تم انجام شد ،عوامل « میزان دسترسی به امکانات آموزشی»«،
شیوه های آموزش» «،میزان سرمایه گذاری» «،فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی» «،تجربه تغییر و نیازهای اجتماعی» را به عنوان
مهم ترین عوامل ایجاد آینده مطلوب در حوزه فرهنگی معرفی نمود.
اهرسمان )2212( 2در مطالعه خود (که به ارائه مدلی برای آینده پژوهی پدیده های پیچیده متمرکز بود) ،دریافت که مهم ترین
عوامل موثر بر سناریو نویسی برای آینده این پدیده ها عبارت اند از :میزان انعطاف ،امکان تجربه پذیری و میزان نوسانات ذاتی
پدیده .روبرگ ،)2212( 9به بررسی میزان استفاده از آینده پژوهی در نظام مدیریتی کشور کانادا پرداخته است .نتایج مطالعه او
نشان داد علی رغم وجود ظرفیت های قابل اتکا در آینده پژوهی و تأثیراتی که می تواند بر مدیریت داشته باشد ،میزان استفاده از
این علم در نظام مدیریتی کانادا ،چندان قابل توجه نیست.وی معتقد است اساساً میزان بهره مندی از آینده پژوهی در نظام های
مدیریتی در سراسر جهان (بنابه دالیل متعدد از جمله تعامالت پیچیده نظام های مدیریتی با نظام های سیاسی) ،چندان برجسته
نبوده و تحقیق وی از معدودترین تحقیقات در این حوزه است.
بالس و همکارانش ،)2211( 1در پژوهشی ،سناریوهای ممکن را برای آینده اجتماعی منطقه میدلند در انگلیس ،شناسایی
کردند.روش پژوهش آنان ،مصاحبه عمیق با کارفرمایان و رهبران محلی وهمچنین گردآوری داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه
هایی که بین مردم ساکن در منطقه توزیع شده ،بوده است .محتمل ترین سناریوی شناسایی شده برای این منطقه ،کاهش صنایع
تولیدی ،رشد اقتصاد دانش محور ،از بین رفتن مشاغلی که نیاز به مهارت کم دارند و رشد بیکاری ناشی از عدم تناسب مهارت ها با
مشاغل موجود بوده است بوئر و وسترهجن ،)2220( 0معتقدند تحقیق ونوشتن در مورد آینده علوم انسانی بسیار دشوار است و در
مرحله شروع ،متوقف می شود .ازاین رو وی بر این باور است که اساساً چیزی به نام علم آینده پژوهی در این حوزه وجود ندارد.
اسمیت ،)2220( 1در مقاله خود به این موضوع اشاره که به دلیل پدیده « پیچیدگی» ،دالیل رویدادها را نمی توان به طور کامل
شناخت و این موجب می شود تا پیش بینی و سناریونویسی عمدتاً به شکست بیانجامد.
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هاینس )2229( 1در مقاله خود با مضمون آینده پژوهی ،چهار سناریو را برای آینده این رشته در بین علوم مختلف شناسایی
کرد )1 :آینده پژوهی یک علم کامال مستقل از دیگر علوم بوده و تقاضا برای استفاده از آن باال خواهد بود؛ )2آینده پژوهی رشته ای
مستقل از علوم دیگر نبوده ،اما افراد خبره در آینده پژوهی در رشته های مختلف به پیشبرد آن علوم کمک می کنند؛ )9آینده
پژوهی رشته ای مستقل از علوم دیگر به حساب می آید ولی نقش کاربردی در پیشبرد علوم دیگر ایفا نمی کند؛ و )1آینده پژوهی
رشته ای مستقل محسوب نمی شود و نیازی هم به آن احساس نمی شود .فو و فو ،)2229( 2بر این باورند که «عدم اطمینان ها»،
مانعی در برنامه ریزی آینده به شمار می روند و آینده پژوهان با استفاده از رویکردهای غیرخطی در پی کاهش عدم اطمینان ها در
برآوردهایشان هستند.
دیتور ،)2222( 9معتقد است تنها با استفاده از دو عامل« ابزار مناسب» و « داده های مناسب» می توانیم در پیش بینی و خلق
آینده امیدوار باشیم.

به نظر ماریوتی و باکون ،)2222( 1تنها راه پژوهش در آینده که در آن آشفتگی حاکم است« شناخت ارکان رفتار » و «بهرهمندی
از قدرت نوآوری» برای ایجاد آینده و نیز واکنش به آینده است.

-5جمع بندی
علوم انسانی یکی از عوامل تاثیر گذار در حوزة آینده پژوهی است ،از آنجا که آینده پژوهی یک دانش میان رشته ای است و
کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف دارد  ،بسته به موضوع مورد مطالعه  ،روش های مطالعاتی و ارزش آینده پژوهی  ،دارای
سطوح متفاوتی است  .آینده پژوهی به مثابه علم و فناوری  ،مورد توجه همه کشورها و ملل قرار گرفته است  .باید توجه داشت که
بسیاری از تصویرهای آینده چشم اندازهای خلق شده برای صدور به کشورهای در حال توسعه اند  .که یا از عهدة آینده پژوهی
برنمی آیند و یا ضرورت آن را به منزلة یک وظیفة ملی درک نکر ده اند  .با توجه به اینکه برای آینده پژوهی از فنون متفاوتی می
توان استفاده کرد برای چشم اندازی در اینده و به مثابه یک فرصت ملی بسیار کاربردی است .در حال حاضر آینده پژوهی از پهنه
وسیعتری نسبت به دوران طالیی  1312و اوایل  1372برخوردار است .دنیای امروز نسبت به آن سالها آمادگی و صراحت بیشتری
برای ملحوظ کردن آینده دارد .بر خالف آن دوران ،آینده پژوهی تنها به عده معدودی از نویسندگان و استادان محدود نمیشود
بلکه دنیای کسب و کار ،دولتمردان و فرهیختگان همگی در حال بیداری و درک این واقعیت هستند که برای اینکه آینده موفقی
داشته باشیم باید بر روی آن تمرکز کنیم .بدین ترتیب است که برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای چشم اندازها و متکی بر سناریوها،
امکانپذیر خواهد بود.

تفکر درباره ی آینده برای کارها و اقدامات کنونی انسان امری ضروری است .واکنش بدون تفکر به آینده امکانپذیر است ،اما
کنش امکانپذیر نیست ،چرا که عمل نیاز به پیشبینی دارد .بدین ترتیب ،تصویرهای آینده (آرمانها ،اهداف ،مقاصد ،امیدها ،نگرانی
ها و آرزوها) پیشرانهای اقدامات فعلی ما هستند .بنابراین آینده امری است که مردم میتوانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی
کرده و شکل دهند .مردم برای آنکه عاقالنه عمل کنند ،بایستی نسبت به پیامدهای اقدامات خود و دیگران آگاهی و شناخت کافی
داشته باشند .همچنین واکنشهای دیگران و نیروهایی را که خارج از کنترل آنهاست بررسی کنند .این پیامدها تنها در آینده خود
را نشان میدهد .بدین ترتیب ،افراد نه تنها میکوشند امور در حال وقوع را بفهمند ،بلکه میکوشند اموری را که شاید اتفاق بیفتد
یا بالقوه امکان وقوع دارد و یا تحت شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد ،نیز بشناسند .افراد با استفاده از این شناخت حدسی
موقعیت کنونی خود را تشخیص داده ،کارهایشان را دنبال کرده ،از بستر زمان و فضای مادی و اجتماعی میگذرند.
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سید مهام الدین طباطبایی ،7مجید مرادی ،2زهرا هنری

فرد3

-1مدرس موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
-2عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
-9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

چكیده
در پژوهش حاضر تاثیر مفهوم روانشناختی اجتماع برند شامل انگیزه خرید مصرف کنندگان ،تمایل به شرکت در
رویدادهای اجتماعی جامعه برند ،تمایل به پرداخت حق بیمه برای عضویت در انجمن برند ،تمایل خرید مصرف
کنندگان ،تبلیغ کالمی ،تبلیغات برند ،کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه برند می باشد که تاثیر آنرا بر روی تمایل
و انگیزه خرید مصرف کنندگان برند مزمز سنجیدم .در طی پژوهش پرسشنامه ای طراحی شد و بین  931نفر از
مصرف کنندگان شهرستان ساوه پخش شد .در این پژوهش  1فرضیه در نظر گرفته شد که تاثیر ارزش ویژه برند
بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان سنجیده شد .با توجه به اطالعات جمع آوری شده از پرسشنامه تاثیر تمام
عناصر مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان برند مزمز تاثیر گذاشته و تمام
فرضیات پذیرفته شده است.
كلید واژه :ارزش ویژه برند ،تمایل خرید مصرف کنندگان ،انگیزه خرید مصرف کنندگان

-7مقدمه
مدیران بازاریابی به شکلی فزاینده به اهمیت مشتریان دائمی پی می برند .تحقیقات انجام شده بر روی بیش از ده صنعت نشان
می دهد که سودآوری و رشد ماندگار شرکتها بشدت به درصد طرفداری مشتریان از شرکت و یا به هواخواهی یک برند که به شکلی
فعاالنه باعث ترویج آن برند در میان دیگران می شود ،ربط دارد (ریچارد  .)2229 ،مشخصا یافته ها نشان می دهند که گفتار شفاهی،
بر تصویر موجود از یک برند و پیش بینی سوددهی و رشد ،برتری دارد .مشتریان جدید ،اعتبار ادعاهای یک برند را براساس تجربیات
و قضاوتهای کاربران قبلی آن برند ،ارزیابی می کنند (فلییر  .)2210 ،یک بخش که بخصوص به بازاریابها ربط پیدا می کند و برایشان
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پر منفعت است ،مشتریان سالمند است .برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می دهد که افراد سنین  10و باالتر در حال حاضر
نیمی از تمامی درآمد احتیاطی و اختیاری ایاالت متحده آمریکا را دریافت می دارند و تا سال  2202بیش از یک چهارم کل جمعیت
کشورهای غربی را تشکیل خواهند داد (لی و همکاران2221 ،؛ سازمان ملل متحد .)2223 ،تعدادی رو به رشد از تحقیقات هم
نشان می دهند که در مقایسه با همتایان جوانتر ،مشتریان سالمند وفاداری بیشتری به برند داشته ،دلبستگی هیجانی و عاطفی
باالتری با برندها دارند و به احتمال بیشتری بابت برندهای مورد اعتماد خود بهای باالتری را می دهند (ناتاراجان و همکاران ،
2210؛ لومس و همکاران2211 ،؛  ،کسلینگ و همکاران .) 2212 ،همچنین افراد مسن تر به احتمال بیشتری پنداشتهای مربوط
به برند را که از تعامل میان کارکنان و محققان پیشگام اقتباس می شود را به سیاستهای متناسب تر با سن ،نسبت می دهند (لین
و همکاران .) 2219 ،مشتریان مسن تر تمایالتی اجتماع گرا داشته و در گذشته بعنوان یک نقطة مرجع قابل استناد برای تحقیقات
مربوط به اجتماع برند عمل کرده اند (مانیز و همکاران .)2221 ،یک گروه اجتماعی برند اشاره به گروهی از تحسین کنندگان آگاه
از یک برند دارد که روابط آنها براساس دلبستگی ایشان به برند ،محصوالت آن ،عوامل بازاریابی آن و یا نهاد اصلی آن برند ،ساختار
بندی شده است (کینگ و همکاران .)2222 ،تحقیقات گویای آن است که تعامل میان اعضای جوامع برند باعث نقل قولهای مثبت،
آموزش و اجتماعی سازی مشتریان جدید ،فراموش کردن نواقص محصول و یا خطاهای صورت گرفته در قسمت خدمات مشتری
شده و همچنین باعث مقاومت در برابر وسوسه های گوناگون ،مشارکت در تالشهای تحقیقاتی بازاریابی ،ایجاد و تست نوآوریهای
محصول ،و نیز باعث خرید محصوالت مرتبط و ملحقات آن برند می شود .تبادل واقعی محتوای برند و یا سرگرمیهای مربوطه در
میان مشتریان هم در گروههای اجتماعی برند رخ می دهد (مانیز و همکاران .)2221 ،محققان توضیح می دهند که «برند» و نه
«روابط همگانی یا اجماع نظر مشترک» ،عامل و انگیزة نهفته در پشت مفهوم آنها برای اجتماع است (ص .)230بنابراین معنای روان
شناختی جامعه برند یک امر ادراک شده به همراه سایر کاربران برند است که ریشه در برند دارد و بر هیچ فرمی از ارتباطات یا
تعامل ،استوار نیست .با توجه به این تفسیر ،آیا ص فات معین یک برند به احتمال بیشتری باعث انگیختگی مفهوم اجتماع برند می
شود؟ آیا مصرف کنندگان دارای معنای روان شناختی جامعه برند به احتمال بیشتری عالقة خود نسبت به یک برند را تبلیغ کرده
و در اجتماعات برند شرکت می کنند؟ اگر اینطور باشد آیا مدیران با تمرکز روابط بازاریابی بر دارایی خالص برند می توانند بر
برداشتهای مربوط به یک برند تاثیر بگذارند؟ تحقیقات زیادی انجام شده اما تا حد زیادی معنای روان شناختی جامعه برند را نادیده
گرفته اند و تنها تحقیقی هم که در این رابطه وجود دارد ،دارایی خالص برند براساس مشتری را بعنوان یک پیش نیاز ،بررسی نکرده
است (کارلسون و همکاران.)2223 ،

-2بیان مسئله تحقیق
کریس و همکاران ( )2213در پژوهشی به بررسی یک حس روانشناختی از جامعه برند در مصرف کنندگان سالمند می پردازد.
همانطور که بخش ثروتمند به سرعت در حال بازنشستگی است ،بازاریابان بیشتر از مصرف کنندگان سالخورده آگاهی دارند .کارلسون
و همکاران ( )2223به تازگی معنای روان شناختی جامعه برند را معرفی کرده اند .این تحقیق ،با بررسی موارد پیشین و عواقب
جدید ،کار خود را از حس روان شناختی جامعه برند در زمینه مصرف کنندگان میانسال گسترش می دهد .عالوه بر این ،این مطالعه
به بررسی تجارب برند مصرف کننده قدیمی می پردازد .ادراکات از طریق یک حس روانشناختی جامعه برند به تبلیغ برند کمک
می کند .نظر سنجی داده ها از  032مشتری سالمند (در طول  12سالگی) از تولید کننده اجزای لوازم جانبی موتور سیکلت لوکس
جمع آوری شده است نتایج نشان می دهد که سه جنبه اصلی از برند مبتنی بر حس روان شناختی جامعه برند مصرف کنندگان
قدیمی ترعبارتند از :کیفیت درک شده ،ارزش درک شده برای هزینه و منحصر به فرد بودن نام تجاری .عالوه بر این ،حس روان
شناختی جامعه برند انگیزه مصرف کنندگان مسن تر را برای مشارکت (و پرداخت) در جوامع برند اجتماعی و همچنین ارتباط
کالمی و تبلیغ برند را افزایش می دهد.
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مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه مدیریت برند ،نقش و تاثیرات این شاخه از علم بازاریابی بر عملکرد ،سطح سودآوری
و ارزش کسب وکار برای ذینفعان را مورد تاکید قرار می دهد .شرکتها برای حفظ و ادامه بقای خود باید بر کسب مزیت های رقابتی
و جلب رضایت هرچه بیشتر مصرف کنندگان جهت فروش و سهم بازار بیشتر تمرکز کنند .یکی از ابزارهای راهبردی که موجب
آسیب پذیری کمتر شرکت در مقابل فعالیت های رقابتی بازار و تعهد و تکرار مصرف می شود ،ارزش ویژه برند است( .فرزانه احمدوند
و احمد سرداری .)1939 ،
در دنیای رقابت برندها ،قدرت تمایز محصوالت و خدمات ارائه شده ،به نوعی از عواملی هستند که در موفقیت سازمان ها نقش
حیاتی دارند .امروزه برند و ارزش ویژه برند ،حوزه ای با اهمیت فزاینده در ارتباط بازاریابی به شمار می آید .به ویژه هنگامی که
سازمان ها ،تالش هایشان را به سمت مخابره پیام های نا ملموس و پیچیده سوق می دهند .با توجه به دنیای رقابتی شدید در امر
تبلیغات ،بازاریابان همواره به دنبال راه های جایگزین برای دست یابی به نمود هر چه بهتر برند خود هستند( .طاهره حاتمی لندی
.)1930 ،

-9اهمیت موضوع تحقیق
امروزه برندها از دارایی های ارزشمند شرکت ها هستند و قدرت نفوذ آن ها در بازار جهت شناساندن محصوالت شرکت ها به
مصرف کنندگان که در قالب ارزش ویژه برند متبلور می شود موجب سودآوری و حیات شرکت ها است .علی رغم اهمیت روز افزون
مفهوم ارزش ویژه برند ،ابزارهای اندکی برای اندازه گیری آن از دیدگاه مصرف کننده وجود دارد( .طاهره حاتمی لندی  .)1930 ،در
دنیای امروز ،همه شرکت های موفق یک وجه اشتراک دارند و آن توجه به مشتری است .شرکت ها تمام درک خود را صرف درک
و ارضای نیازهای مشتریان می کنند .آن ها تمام اعضای سازمان را تحریک می کنند تا ارزش باالتری برای مشتریان به بار آورند و
هر چه بیشتر موجبات رضایت آن ها را فراهم کنند( .فاطمه بدری زاده .)1930 ،
سازمان های ایرانی (از قبیل دولتی ،خصوصی ،تولیدی و خدماتی) جهت افزایش سهم بازار ،توسعه برنامه های بازاریابی ،حفظ
مشتریان وفادار ،ورود به بازارهای جدید و امکان رقابت با شرکتهای نوظهور نیازمند خلق ارزش ویژه برند و آگاهی از از ارتباط آن با
رفتار خرید مصرف کننده هستند تا بتوانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند .از آنجا که مطالعات پیرامون ارزش ویژه برند و رابطه
ی آن با رفتار مصرف کننده ،عمدتا در آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده است ،فقدان چنان تحقیقی در جامعه مصرف کنندگان
شرقی آشکارا به چشم می آمد .به همین جهت تحقیق حاضر به منظور برطرف نمودن کاستی های متون تحقیقاتی بازاریابی پیرامون
ارزش ویژه برند صورت پذیرفت( .هانیه انارکی .)1932 ،

-9-7پیشینه داخلی پژوهش
 ساره رحمتی ( )1930به ارزیابی عوامل موثر بر ارتقا ارزش ویژه برند می پردازد .نتایج تحقیق نشان می دهد که عاملوفاداری به برند به طور مستقیم بر ارتقا ارزش ویژه برند تاثیر گذار است .همچنین چهار متغیردلبستگی عاطفی به برند ،رضایتمندی
مشتری ،آگاهی از برند وتصویر شرکت به طور غیر مستقیم و از طریق عامل وفاداری به برند ،بر ارتقا ارزش ویژه برند تاثیر گذار می
باشند.
 سالله شهریسوند ( )1931با پژوهشی به نام بررسی تاثیر انگیزه های لذت جویانه و ریسک ادراک شده بر قصد خرید آنالین،که شامل فرار از واقعیت ،خیاالت و سرگرمی و تاثیر آن بر قصد خرید آنالین  131نفر از کاربران این فروشگاه در شهرستان ساری،
پرداخته است .جهت انجام پژوهش از نرم افزار استفاده شده است .یافته های حاصل از تحلیل نشان می دهد،که انگیزه ی لذت
جویانه و ریسک ادراک شده در فروشگاه دیجی کاال تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید آنالین دارد .همچنین نتایج حاکی از آن
است که فرار از واقعیت ،خیاالت و سرگرمی بر قصد خرید آنالین تاثیر مثبت ومعناداری داشته است.
فرزانه احمد وند و احمد سرداری ( )1939با پژوهشی به نام تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ های مصرف کنندگان با استفاده از
روش مدل سازی معادالت ساختاری و داده های فراهم آمده از  930مصرف کننده محصوالت لوازم خانگی شرکت اسنوا در شهر
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تهران آزمون شدند .آگاهی از برند نقش م همی در فرایند ایجاد ارزش ویژه برای برند اسنوا ایفا میکند .همچنین یافته های تحقیق
تاثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ های مصرف کنندگان را تایید کردند.

-9-2پیشینه خارجی پژوهش
کریس سویمبرگ و همکاران ( ،)2213در پژوهشی به بررسی مفهوم روانشناختی اجتماع برند در میان مصرف کنندگان سالمند
پرداختند .از آنجا که نسل کودکان نوشکفتة دیروز به سرعت به سن بازنشستگی نزدیک می شوند ،لذا بازاریابها هرچه بیشتر متوجه
مصرف کنندگان سالمند شده اند .برآون و همکاران ( )2223اخیرا مفهوم روانشناختی «ساخت اجتماع برند» را مطرح و معرفی
نموده اند .تحقیق حاضر کار آنها را توسعه داده و به بررسی مقدمات و تبعات جدید معنای روان شناختی جامعه برند در میان مصرف
کنندگان میانسال می پردازد .عالوه بر این ،تحقیق حاضر این موضوع را بررسی می کند که چطور پنداشتهای مصرف کنندگان
میانسال نسبت به (دارایی خالصِ) یک برند ،از طریق یک مفهوم روانشناختی به بنام اجتماع برند در طرفداری از یک برند سهیم
می گردد .داده های ارزیابی پیمایشی را از  032مصرف کنندة سالمند (با سن بیش از  12سال) گردآوری کرده ایم که مشتری
قطعات و لوازم جانبی یک کارخانة تولید کنندة موتور سیکلت های لوکس و تجملی می باشد .نتایج نشان می دهد که وجوه اصلی
دارایی خالص یک برند که مبتنی بر مشتریان می باشد ،در مفهوم روانشناختی اجتماع برند مشتریان میانسال سهیم است :کیفیت
استنباط شده ،ارزش استنباط شده برای هزینه کردن ،و منحصر به فرد بودن برند .عالوه بر این ،یک مفهوم روانشناختی اجتماع
برند باعث می شود مشتریان و مصرف کنندگان مسن تر ترغیب شوند تا در گروههای اجتماعی برند شرکت کرده و بابت آن بهایی
بپردازند و نیز باعث افزایش تبلیغات و نقل قولهای مثبت در مورد یک برند می شود.
هانجیو دانگ و همکاران ( ،)2217در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر خرید مصرف کنندگان قصد لباس ورزشی سبز
پرداختند .هدف این مطالعه بررسی قصد خرید مصرف کنندگان برای لباس ورزشی سبز با بررسی تأثیرات انتظار ،ادراک ،هنجار
ذهنی ،کنترل رفتار درک شده و نگرش در خرید لباس ورزشی سبز است .این مطالعه بیشتر به بررسی تأثیرات افتراقی نسبت به
قصد خرید سبز لباس ورزشی بین کاربران غیر سبز و سبز پرداخته است .نتایج این مطالعه بینش مفیدی را برای ایجاد راهبردهای
موثر برای مصرف کنندگان برای ایجاد ادراک مثبت بیشتر ارائه می دهد و نیز راه های بالقوه برای خرده فروشان پوشاک را برای
توسعه استراتژی های بازاریابی موثر پیشنهاد می کند.
مونیکا هوداکواک و همکاران ( )2210رویکرد شرکت ها به مشتریان به عنوان منبع مناسب انگیزه برای نوآوری را بررسی
کردند شرکت ها به طور مداوم نیاز به انطباق با محیط کسب و کار را تغییر می دهند ،بنابراین نوآوری ها در حال تبدیل شدن به
یک واقعیت روزمره هستند .شرکت ها دنبال انگیزه برای نوآوری در مکان های مختلف هستند .به نظر می رسد که مشتریان به
عنوان مناسب ترین منبع در این مورد هستند.و در نتیجه نیازهای خود را با اجرای نوآوری ها را برآورده می کند .این مقاله صالحیت
جذب مشتریان را در یک مورد روشن می کند.
فرآیند نوآوری یک شرکت و ارائه نتایج یک تحقیق مربوط به اینکه آیا شرکت های فعال در اسلواکی تمرکز بر رضایت مشتری،
سطح ارتباط متقابل و چگونگی رفتار آنها را تنظیم می کند .هدف از این مقاله ،وضعیت کنونی شرکت های جهت گیری در مورد
مشتریان آنها و طراحی ساده ابزار برای تجزیه و تحلیل جهت گیری مشتری است..
سونگ هی لی و همکاران ( )2210در پژوهشی با عنوان خرید اجباری و نام تجاری به بررسی تأثیر برند بر روی متغیرهایی
مانند آگاهی از نام تجاری ،وفاداری برند ،دلبستگی به برند و کیفیت نام تجاری درک شده در رفتار خرید اجباری پرداختند .نتایج
حاکی از آن بود که نتایج نشان داد زنان گرایش خرید اجباری باالتر از مردان دارند و متغیرهای نام تجاری مانند آگاهی از نام
تجاری ،نام تجاری وفاداری و وابستگی به نام تجاری مربوط به رفتار خرید اجباری است.

-4سؤال تحقیق
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ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال میباشیم که:
آیا ارزش ویژه برند بر انگیزه و خرید مصرف کنندگان تاثیر دارد؟

-5فرضیات تحقیق
 کیفیت ادراک شده در میان مشتریان میانسال ارتباطی مثبت با مفهوم روانشناختی اجتماع برند خواهد داشت. منحصر به فرد بودن برند ،در میان مشتریان میانسال ارتباطی مثبت با مفهوم روانشناختی اجتماع برند خواهد داشت. در میان مشتریان میانسال  ،مفهوم روانشناختی اجتماع برند ارتباطی مثبت با تمایل به مشارکت در رویدادهای برند در قالبگروههای اجتماعی خواهد داشت.
 در میان مشتریان میانسال  ،مفهوم روانشناختی اجتماع برند ارتباطی مثبت با ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروهو اجتماع یک برند ،خواهد داشت.
 در میان مشتریان میانسال  ،مفهوم روانشناختی اجتماع برند ارتباطی مثبت با تبلیغ مثبت دهان به دهان خواهد داشت. -در میان مشتریان میانسال  ،مفهوم روانشناختی اجتماع برند ارتباطی مثبت با ترویج بشارت گونة برند خواهد داشت.

-6قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر ازلحاظ موضوعی ،بررسی ارزش ویژه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان در میان مصرف کنندگان
میانسال میباشد.

-6-7قلمرو زمانی تحقیق
نمونه آماری تحقیق مورد مطالعه با استفاده از روشهای متداول نمونهگیری بدست میآید که در این پژوهش یک دوره یک
ساله را شامل میشود به این صورت که دادههای مورد نظر در سال  1931جمعآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

-6-2قلمرو مكانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق جهت تعیین جامعه آماری ،شامل کلیه مصرف کنندگان شهرستان ساوه میباشد.

-1جامعه آماری
بدون تردید شرط الزم برای انجام تحقیقی ،وجود اطالعات در دسترسی میباشد که جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش
را مصرف کنندگان شهر ساوه تشکیل میدهد.
پرسشنامه طراحی شده شامل  23سؤال برای آزمون انگیزه و تمایل خرید مصرف کنندگان می باشد .متغیر مستقل در این
پژوهش ،انگیزه خرید مصرف کنندگان ،تمایل به شرکت در رویدادهای اجتماعی جامعه ،تمایل به پرداخت حق بیمه برای عضویت
در انجمن برند ،تبلیغ کالمی ،تبلیغات برند (متغیرهای مستقل) و اندازهگیری مفهوم روانشناختی اجتماع برند (متغیر وابسته) است.
سؤاالت این پرسشنامه به صورت بسته پاسخ بودهاند .طیف پاسخ سؤاالت از طیف لیکرت  0قسمتی بوده است ،به گزینه کامالً موافقم
ارزش  0و به گزینه کامالً مخالفم ارزش  1داده میشود.

-8متغیرهای پژوهش
-8-7متغیر مستقل
70

دوماهنامه مطالعات كاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

متغیر مستقل در این پژوهش متغیر مستقل در این پژوهش ،انگیزه خرید مصرف کنندگان ،تمایل به شرکت در رویدادهای
اجتماعی جامعه ،تمایل به پرداخت حق بیمه برای عضویت در انجمن برند ،تمایل خرید مصرف کنندگان ،تبلیغ کالمی ،تبلیغات
برند میباشد.که با استفاده از پرسشنامه مؤلف ساخته اندازهگیری میشوند.

-8-2متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش مفهوم روانشناختی اجتماع برند میباشد .همانطور که در اول همین فصل بیان شد تئوری هویت
اجتماعی چنین فرض می کند که افراد براساس افراد مشابه خود هویت پیدا می کنند و مفهوم هویت اجتماعی ،از بهم پیوستن افراد
در قالب گروهها و یا اجتماعات ،نشأت می گیرد (تونر و همکاران .)1331 ،مشخصة عضویت در یک اجتماع ،احساس تعلق به افراد
درون گروه و خواستِ متمایز بودن از افراد خارج از گروه است .بنابراین نیازی به تصدیق سایر اعضا نیست و تنها کافی است که
توسط خود فرد استنباط و درک گردد.

-3مدل مفهومی تحقیق

انگیزه خرید مصرف
کنندگان

تمایل به شرکت در
رویدادهای اجتماعی
جامعه برند

معنای روان
شناختی جامعه برند

تمایل به پرداخت حق
بیمه برای عضویت در
انجمن برند

کیفیت ادراک
ارزش /شده
ادراک شده برای
هزینه

ارزش ویژه برند

تمایل خرید مصرف
کنندگان

تبلیغ کالمی

تبلیغات برند
برگرفته از مدل تحقیق كارلسون و همكاران ()2178

در این تحقیق روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت.یکی از معروفترین معیارهای
سنجش پایایی استفاده از معیار آلفای کرونباخ است که به صورت زیر تعریف می شود :
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که در آن sjانحراف معیار سوال  iام s ،انحراف معیار مجموع سوالها و jتعداد زیر مجموعه سوال-های پرسشنامه یا آزمون
است .هر چه مقدار آنها نزدیک به مقدار یک باشد نشان دهنده میزان پایایی باالست .جهت سنجش پایایی پرسشنامه ،ابتدا 12
پرسشنامه انتخاب و مورد آزمون پایایی قرار گرفتند که با توجه به نتایج بدست آمده تمامی متغیرها دارای پایایی الزم هستند.
متغیرهایی که میزان آلفا کرونباخ باالتر از  2,7باشد نشان از پایایی مورد قبول می باشد.
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مقدار آلفا

نام متغیر
انگیزه خرید مصرف کنندگان

2,702

تمایل به شرکت در رویدادهای اجتماعی جامعه

2,700

تمایل به پرداخت حق بیمه برای عضویت در انجمن برند

2,710

تمایل خرید مصرف کنندگان

2,727

تبلیغ کالمی

2,712

تبلیغات برند

2,722

کیفیت ادراک شده

2,727

ارزش ویژه برند

2,393

آلفای كل

2,712

-71آزمون فرضیات تحقیق
-71-7فرضیه اول تحقیق
کیفیت ادراک شده برند در میان مشتریان میانسال ارتباطی مثبت با مفهوم روانشناختی جامعه برند خواهد داشت .در ابتدا به
آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه می پردازیم .آمار توصیفی مربوط به مولفه کیفیت ادراک شده
برند با مفهوم روانشناختی جامعه برند در جدول  2-1نشان داده شده است.
جدول  :۲-4آمار توصیفی کیفیت ادراک شده برند با مفهوم روانشناختی جامعه برند

مولفه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

کیفیت ادراک شده

9,72

1,27

2,200

مقدار میانگین نظرات مربوط به مولفه کیفیت ادراک شده برابر با  9/72است که بیانگر این مطلب است که میانگین نظرات افراد
نمونه در پاسخ به تاثیر کیفیت ادراک شده برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند باالتر از حد متوسط است .جدول  ،9-1نتیجه
آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه اول را نشان می دهد.
جدول :9-4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای فرضیه اول
مقدار آزمون= 9
فرضیه اول

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

19,10

939

2,222

2,711

با توجه به جدول " ،9-1معنی داری= "2,20<2,222است و همچنین اختالف میانگین ها ( )2/711عددی مثبت است ،بنابراین
فرضیه اول تحقیق پذیرفته می شود .به عبارت دیگر به نظر افراد نمونه ،کیفیت ادراک شده برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند
تأثیر مثبت دارد.

73

سال سوم ،شماره سه(پیاپی :یازده) ،شهریور  ،7931جلد دو

-71-2فرضیه دوم تحقیق
ارزش ویژه برند ،در میان مشتریان میانسال ارتباطی مثبت با مفهوم روانشناختی جامعه برند خواهد داشت .در ابتدا به آمار
توصیفی مربوط به نظرات پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه می پردازیم .آمار توصیفی مربوط به مولفه ارزش ویژه برند بر مفهوم
روانشناختی جامعه برند در جدول  1-1نشان داده شده است.
جدول  :4-4آمار توصیفی ارزش ویژه برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند
مولفه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

ارزش ویژه برند

9,33

1,22

2,02

مقدار میانگین نظرات مربوط به مولفه ارزش ویژه برند برابر با  9,33است که بیانگر این مطلب است که میانگین نظرات افراد
نمونه در پاسخ به تاثیر ارزش ویژه برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند باالتر از حد متوسط است.
جدول  ،0-1نتیجه آزمون  tتک نمونهای مربوط به فرضیه دوم را نشان میدهد.
جدول :5-4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای فرضیه دوم
مقدار آزمون= 9

فرضیه دوم

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

17,11

939

2,222

2,332

با توجه به جدول " ،0-1معنی داری= "2,20<2,222است و همچنین اختالف میانگین ها ( )2,332عددی مثبت است ،بنابراین
فرضیه دوم تحقیق پذیرفته می¬شود .به عبارت دیگر به نظر افراد نمونه ،ارزش ویژه برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند تأثیر
دارد.

-71-9فرضیه سوم تحقیق
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با تمایل به مشارکت در رویدادهای برند در قالب
گروههای اجتماعی خواهد داشت.
در ابتدا به آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه می پردازیم .آمار توصیفی مربوط به مولفه مفهوم
روانشناختی جامعه برند بر تمایل به مشارکت در رویدادهای برند در قالب گروههای اجتماعی در جدول  1-1نشان داده شده است.
جدول  :6-4آمار توصیفی مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل به مشاركت در رویدادهای برند در قالب گروههای اجتماعی
مولفه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

تمایل به شرکت در رویدادهای اجتماعی جامعه برند

9/30

2,237

2,213

مقدار میانگین نظرات مربوط به تمایل به مشارکت در رویدادهای برند در قالب گروههای اجتماعی برابر با  9/30است که بیانگر
این مطلب است که میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به تاثیر مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل به مشارکت در رویدادهای
برند در قالب گروههای اجتماعی باالتر از حد متوسط است .جدول  ،7-1نتیجه آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه سوم را نشان
می دهد .جدول  ،7-1نتیجه آزمون  tتک نمونهای مربوط به فرضیه سوم را نشان میدهد.

جدول :1-4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای فرضیه سوم
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مقدار آزمون= 9
فرضیه سوم

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

17,22

939

2,222

2,313

با توجه به جدول " ،7-1معنی داری= "2,20<2,222است و همچنین اختالف میانگین ها ( )2/313عددی مثبت است ،بنابراین
فرضیه سوم تحقیق پذیرفته می شود .به عبارت دیگر به نظر افراد نمونه ،مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل به مشارکت در
رویدادهای برند در قالب گروههای اجتماعی تأثیر مثبت دارد.

-71-4فرضیه چهارم تحقیق
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و
اجتماع یک برند ،خواهد داشت.
در ابتدا به آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه می پردازیم .آمار توصیفی مربوط به مولفه مفهوم
روانشناختی جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و اجتماع یک برند در جدول  3-1نشان داده شده است.
جدول  :8-4آمار توصیفی مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و اجتماع یک برند
مولفه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در
گروه و اجتماع یک برند

9/79

1,12

2,01

مقدار میانگین نظرات مربوط به مولفه ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و اجتماع یک برند برابر با  9/79است که
بیانگر این مطلب است که میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به تاثیر مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای باالتر
بابت عضویت در گروه و اجتماع یک برند باالتر از حد متوسط است.
جدول  ،3-1نتیجه آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه چهارم را نشان می دهد.
جدول :3-4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای فرضیه چهارم
مقدار آزمون= 9
فرضیه چهارم

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

19,72

939

2,222

2/723

با توجه به جدول " ،3-1معنی داری= "2,20<2,222است و همچنین اختالف میانگین ها ( )2/723عددی مثبت است ،بنابراین
فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته می شود .به عبارت دیگر به نظر افراد نمونه ،مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای
باالتر بابت عضویت در گروه و اجتماع یک برند تأثیر مثبت دارد.

-71-5فرضیه پنجم تحقیق
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با تبلیغ مثبت دهان به دهان خواهد داشت.
در ابتدا به آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه می پردازیم .آمار توصیفی مربوط به مولفه مفهوم
روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت دهان به دهان در جدول  12-1نشان داده شده است.
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جدول  :71-4آمار توصیفی مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت دهان به دهان
مولفه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

تبلیغ مثبت دهان به دهان

9,33

1/21

2,202

مقدار میانگین نظرات مربوط به مولفه تبلیغ مثبت دهان به دهان برابر با  9/33است که بیانگر این مطلب است که میانگین
نظرات افراد نمونه در پاسخ به تاثیر مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت دهان به دهان باالتر از حد متوسط است.
جدول  ،11-1نتیجه آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه پنجم را نشان می دهد.
جدول :9-4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای فرضیه پنجم
مقدار آزمون= 9
فرضیه پنجم

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

17,11

939

2,222

2/333

با توجه به جدول " ،11-1معنی داری= "2,20<2,222است و همچنین اختالف میانگین ها ( )2/333عددی مثبت است،
بنابراین فرضیه پنجم تحقیق پذیرفته می شود .به عبارت دیگر به نظر افراد نمونه ،مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت
دهان به دهان تأثیر مثبت دارد.

-71-6فرضیه ششم تحقیق
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با ترویج بشارت گونة برند خواهد داشت .در ابتدا به
آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه می پردازیم .آمار توصیفی مربوط به مولفه مفهوم روانشناختی
جامعه برند بر ترویج بشارت گونة برند در جدول  12-1نشان داده شده است.
جدول  :72-4آمار توصیفی مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ترویج بشارت گونة برند
مولفه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

ترویج بشارت گونة برند

9/13

1/23

2,201

مقدار میانگین نظرات مربوط به مولفه ترویج بشارت گونة برند برابر با  9/13است که بیانگر این مطلب است که میانگین نظرات
افراد نمونه در پاسخ به تاثیر مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ترویج بشارت گونة برند باالتر از حد متوسط است.
جدول  ،19-1نتیجه آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه ششم را نشان می دهد.
جدول :79-4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای فرضیه ششم
مقدار آزمون= 9
فرضیه ششم

آماره t

درجه آزادی

معنیداری

اختالف میانگین

12,11

939

2,222

2/131
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با توجه به جدول " ،19-1معنی داری= "2,20<2,222است و همچنین اختالف میانگین ها ( )2/131عددی مثبت است،
بنابراین فرضیه ششم تحقیق پذیرفته می شود .به عبارت دیگر به نظر افراد نمونه ،مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ترویج بشارت
گونة برند تأثیر مثبت دارد.

-77بحث و نتیجهگیری
همانطور که از نتایج بهدست آمده بر میآید ،میتوان به صورت زیر برای هر یک از سواالت تحقیق نتیجه گیری کرد:

فرضیه اول
کیفیت ادراک شده برند در مشتریان میانسال ارتباطی مثبت با مفهوم روانشناختی جامعه برند خواهد داشت .با توجه به نتایج
بهدست آمده فرضیه اول پژوهش تایید میشود .به عبارتی از آنجایی که هدف فرضیه تاثیرگذار (بیشتر از متوسط) بودن کیفیت
ادراک شده برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند میباشد ،لذا با توجه به میانگین پاسخهای داده شده مربوط به هر فرضیه باید به
این نتیجه رسید که کیفیت ادراک شده برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند تاثیرگذار است .بنابراین با توجه به آزمون  ،tفرضیه
صفر پژوهش مبنی بر تاثیرگذار نبودن کیفیت ادراک شده برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند رد میگردد .یعنی با اطمینان %30
می توان ادعا نمود که کیفیت ادراک شده برند بر مفهوم روانشناختی جامعه برند تأثیر دارد.
در تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،تحقیقات مشابهی چندانی یافت شده است ولی میتوان از جمله تحقیقات در این زمینه
به تحقیقات آزی هینا و همکاران ( )2211در این زمینه بوده است که با نتایج حاصل از پژوهش انجام شده ،همخوانی داشته و در
یک راستا بوده است.

فرضیه دوم
منحصر به فرد بودن برند ،در میان مشتریان میانسال ارتباطی مثبت با مفهوم روانشناختی جامعه برند خواهد داشت .با توجه به
نتایج بهدست آمده فرضیه دوم پژوهش تایید میشود .به عبارتی از آنجایی که هدف فرضیه تاثیرگذار (بیشتر از متوسط) بودن
منحصر به فرد بودن برند ،بر مفهوم روانشناختی جامعه برند میباشد ،لذا با توجه به میانگین پاسخهای داده شده مربوط به هر
فرضیه باید به این نتیجه رسید که منحصر به فرد بودن برند ،بر مفهوم روانشناختی جامعه برند تاثیرگذار است .بنابراین با توجه به
آزمون  ،tفرضیه صفر پژوهش مبنی بر تاثیرگذار نبودن منحصر به فرد بودن برند ،بر مفهوم روانشناختی جامعه برند رد میگردد.
یعنی با اطمینان  %30می توان ادعا نمود که منحصر به فرد بودن برند ،بر مفهوم روانشناختی جامعه برند تأثیر دارد.
در تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،تحقیقات مشابهی چندانی یافت شده است ولی میتوان از جمله تحقیقات در این زمینه
به تحقیقات آزی هینا و همکاران ()2211در این زمینه بوده است که با نتایج حاصل از پژوهش انجام شده ،همخوانی داشته و در
یک راستا بوده است.

فرضیه سوم
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با تمایل به مشارکت در رویدادهای برند رد قالب
گروههای اجتماعی خواهد داشت .با توجه به نتایج بهدست آمده فرضیه سوم پژوهش تایید میشود .به عبارتی از آنجایی که هدف
فرضیه تاثیرگذار (بیشتر از متوسط) بودن مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل به مشارکت در رویدادهای برند رد قالب گروههای
اجتماعی میباشد ،لذا با توجه به میانگین پاسخهای داده شده مربوط به هر فرضیه باید به این نتیجه رسید که مفهوم روانشناختی
جامعه برند بر تمایل به مشارکت در رویدادهای برند رد قالب گروههای اجتماعی تاثیرگذار است .بنابراین با توجه به آزمون  ،tفرضیه
صفر پژوهش مبنی بر تاثیرگذار نبودن مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل به مشارکت در رویدادهای برند رد قالب گروههای
اجتماعی رد میگردد .یعنی با اطمینان  %30می توان ادعا نمود که مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تمایل به مشارکت در
رویدادهای برند رد قالب گروههای اجتماعی تأثیر دارد.
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در تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،تحقیقات مشابهی چندانی یافت شده است ولی میتوان از جمله تحقیقات در این زمینه
به کریس و همکاران ( )2213در این زمینه بوده است که با نتایج حاصل از پژوهش انجام شده ،همخوانی داشته و در یک راستا
بوده است.

فرضیه چهارم
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و
اجتماع یک برند ،خواهد داشت .با توجه به نتایج بهدست آمده فرضیه چهارم پژوهش تایید میشود .به عبارتی از آنجایی که هدف
فرضیه تاثیرگذار (بیشتر از متوسط) بودن مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و اجتماع
یک برند میباشد ،لذا با توجه به میانگین پاسخهای داده شده مربوط به هر فرضیه باید به این نتیجه رسید که مفهوم روانشناختی
جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و اجتماع یک برند تاثیرگذار است .بنابراین با توجه به آزمون  ،tفرضیه
صفر پژوهش مبنی بر تاثیرگذار نبودن مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای باالتر بابت عضویت در گروه و اجتماع
یک برند رد میگردد .یعنی با اطمینان  %30می توان ادعا نمود که مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ارادة پرداخت بهای باالتر بابت
عضویت در گروه و اجتماع یک برند تأثیر دارد.
در تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،تحقیقات مشابهی چندانی یافت شده است ولی میتوان از جمله تحقیقات در این زمینه
به تحقیقات کریس و همکاران ( )2213در این زمینه بوده است که با نتایج حاصل از پژوهش انجام شده ،همخوانی داشته و در یک
راستا بوده است.

فرضیه پنجم
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با تبلیغ مثبت دهان به دهان خواهد داشت .با توجه
به نتایج بهدست آمده فرضیه پنجم پژوهش تایید میشود .به عبارتی از آنجایی که هدف فرضیه تاثیرگذار (بیشتر از متوسط) بودن
مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت دهان به دهان میباشد ،لذا با توجه به میانگین پاسخهای داده شده مربوط به هر
فرضیه باید به این نتیجه رسید که مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت دهان به دهان تاثیرگذار است .بنابراین با توجه به
آزمون  ،tفرضیه صفر پژوهش مبنی بر تاثیرگذار نبودن مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت دهان به دهان رد میگردد.
یعنی با اطمینان  %30می توان ادعا نمود که مفهوم روانشناختی جامعه برند بر تبلیغ مثبت دهان به دهان تأثیر دارد .در تحقیقات
انجام گرفته در این زمینه ،تحقیقات مشابهی چندانی یافت شده است ولی میتوان از جمله تحقیقات در این زمینه به تحقیقات
کریس و همکاران ( )2213در این زمینه بوده است که با نتایج حاصل از پژوهش انجام شده ،همخوانی داشته و در یک راستا بوده
است.

فرضیه ششم
در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی مثبت با ترویج بشارت گونة برند خواهد داشت .با توجه به
نتایج بهدست آمده فرضیه ششم پژوهش تایید میشود .به عبارتی از آنجایی که هدف فرضیه تاثیرگذار (بیشتر از متوسط) بودن
مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ترویج بشارت گونة برند میباشد ،لذا با توجه به میانگین پاسخهای داده شده مربوط به هر فرضیه
باید به این نتیجه رسید که مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ترویج بشارت گونة برند تاثیرگذار است .بنابراین با توجه به آزمون ،t
فرضیه صفر پژوهش مبنی بر تاثیرگذار نبودن مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ترویج بشارت گونة برند رد میگردد .یعنی با اطمینان
 %30می توان ادعا نمود که مفهوم روانشناختی جامعه برند بر ترویج بشارت گونة برند تأثیر دارد.
در تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،تحقیقات مشابهی چندانی یافت شده است ولی میتوان از جمله تحقیقات در این زمینه
به تحقیقات کریس و همکاران ( )2213در این زمینه بوده است که با نتایج حاصل از پژوهش انجام شده ،همخوانی داشته و در یک
راستا بوده است.
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-72پیشنهادها
علیرغم توصیفی بودن فرایند پژوهش حاضر ،با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش در فرضیه دوم «ارزش ویژه برند ،در میان
مشتریان میانسال ارتباطی مثبت با مفهوم روانشناختی جامعه برند خواهد داشت ».با توجه به اینکه فرضیه مذکور در این پژهش
تأیید شده است و ارزش ویژه برند موثرترین مولفه می باشد« ،لذا پیشنهاد میشود رفتارهای مربوط به طرفداری از یک برند از سوی
مشتریان میانسال و از طریق روابط روانشناختی قوی با برند و کاربران آن ،شروع شود ».تحقیق حاضر نشان می دهد که مدیران می
توانند یک مفهوم روانشناختی جامعه برند را در میان مشتریان میانسال و با تاکید بر آنچه برند را از نظر ارزش افتراقی متمایز از
سایر برندهای رقیب می سازد ،فراخوانی نموده و بیرون بکشد .مشتریان میانسال به احتمال بیشتری یک پیوند روانشناختی با برند
را شکل خواهند داد اگر برند را از نظر قیمت ،کیفیت و یا منحصر بفرد بودن ،برتر از سایر برندها درک کرده باشند .توسعة استراتژی
کارآمد برند ،براساس درکی واضح از ارزشهای اصلی و مک ملی که توسط برند فراهم می شود و اینکه آیا مشتریان جذب این ارزش
می شوند یا خیر ،انجام می شود .بنابراین استراتژیهای موقعیت یابی برای اصالح و در صورت لزوم برای مهندسی مجدد ابعاد ارزشی
توصیه می شوند تا از تحول پیوند روانشناختی با مشتریان ،اطمینان حاصل گردد .با وجود نهفتگی مفهوم روانشناختی جامعه برند،
تنها کاری که الزم است برای شروع هواداری از برند و مشارکت در اجتماعات برند صورت بگیرد ،می تواند همین مفهوم روانشناختی
جامعه برند باشد.
در واقع می توان عنوان نمود که وفاداری به نام تجاری از ارتباطات مشـتری ،خـلـق ارزش ها و نشـانـه های هواداری تاثیر می
پذیرد که در بستر شبکه های اجتماعی امکان بررسی رفتار مشتری را برای شرکت ها و صاحبان نام تجاری فراهم میآورد .شناخت
جامعه هواداران از منظر رفتار مشتریان باعث بهینه نمودن کـاال و خـدمـات می گردد .از سوی دیگر امکان حضور بهتر و قوی تری
در بازار نسبت به رقبا را فراهم می آورد .از این رو سـازمـان ها می توانند برای بررسی رفتار مشتریان در رابطه با نام تجاری خود از
چارچوب ارزیابی جامعه هوادارن و عوامل اثر گذار بر آن استفاده نمایند تا بتوان وفاداری آنها نسبت به نام تجاری را افزایش داده و
به همین دلیل نیز موفقیت اقتصادی سازمان حاصل گردد .بنابراین حضور پررنگ در شبکه های اجتماعی به منظور شکل دادن
کانون هواداران استراتژی پیشنهادی محض است.
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش در فرضیه پنجم «در میان مشتریان میانسال ،مفهوم روانشناختی جامعه برند ارتباطی
مثبت با تبلیغ دهان به دهان خواهد داشت ،».نتایج گویای آن است که مفهوم روانشناختی جامعه برند بشدت بر گفتار مثبت مردم
نسبت به برند تاثیر می گذارد و می تواند همسویی برند را با سه عامل ارزشی مشتریان در پی داشته باشد که اینها عبارتند از:
کیفیت ،ارزش هزینه کردن ،و منحصر بفرد بودن .با توجه به اینکه فرضیه مذکور در این پژوهش تأیید شده است و تبلیغ دهان به
دهان بعد از ارزش ویژه برند موثرترین مولفه در میان سایر مولفه ها می باشد .لذا پیشنهاد میشود ،تبلیغات و توصیه های دهان به
دهان از طریق تولید فیلمهای کوتاه مشتریان تحت عنوان جشنواره من و مزمز صورت پذیرد که می تواتد در قالب مسابقه برگزار
شود و هدایایی نیز داشته باشد .در واقع برقراری نوعی ارتباط تصویری به مخاطبان می تواند راهگشا باشد و نظر مساعد خود را
نسبت به برند مزمز به دوستان و آشنایان اعالم و تبلیغ گردد.

-79محدودیت های پژوهش
در قلمرو مدیریت و علوم رفتاری هیچگاه نمیتوان به تحقیقی پرداخت که صد در صد علمی باشد .علت این امر در وهله نخست
مشکالتی است که در هنگام اندازهگیری و گردآوری دادهها در زمینههای ذهنی همچون احساسات ،عواطف ،نگرشها و برداشتها
پدید میآید .این مشکالت زمانی ظاهر میشوند که بخواهیم رفتار انسانی را به صورت کمی درآوریم .همچنین ممکن است در
دستیابی به گروه نمونه مناسب با دشواری مواجه شویم ،که در نتیجه به تعمیمپذیری یافتهها محدود میشود .لذا همیشه نمیتوان
تمام ویژگیهای علم را بهطور کامل در آنها یافت .مقایسه پذیری ،پایایی و تعمیمپذیری گسترده اغلب در کار تحقیق به سختی
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حاصل میشود .افزون بر این ،در تحقیق علمی تا وقتی که در طرح خود بتوانیم تا اندازهای به هدفمندی ،استحکام و حداکثر آزمون
پذیری ،تکرار پذیری ،تعمیم پذیری ،عینیت ،صرفه جویی ،دقت و اعتماد دست یابیم راه دشواری را باید بپیماییم (سکاران.)1933 ،
 0-0-2محدودیتهای خارج از کنترل محقق
 -1دخالت هوش ،عالقه ،توانایی علمی و تخصصی آزمودنیها
 -2زمانبر بودن پخش کردن پرسش نامه و جمع آوری اطالعات
 -9دخالت عوامل مربوط به ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی
 0-1پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی
این بخش از پایان نامه برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب و صرف وقت بیشتر و مطالعه عمیقتر و تحلیلی تر درباره
موضوع های مطرح ارائه می گردد .زیرا هر تحقیقی هر چند که به صورت جامع ،قادر نیست به همه ابعاد موضوع نگریسته و از جنبه
های مختلف به آن بپردازد .بنابراین پیشنهادهایی به شرح ذیل برای انجام تحقیقات بعدی برای پژوهشگران آتی ارائه می گردد:
• پیشنهاد میشود در پژوهش دیگر به سایر مولفههای تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند پرداخته شود.
• پیشنهاد میشود در پژوهش دیگر با استفاده از سایر روشهای آماری از جمله  ،ANP ،AHPفریدمن و ...برای رتبهبندی در
راستای تاثیرگذاری ارزش ویژه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان در این پژوهش استفاده شود.
• پیشنهاد میشود در پژوهشی دیگر در صنایع مختلف پرداخته شود.
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چكیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد منش ورزشی در پیش بینی موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته بهکاپ
صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش را  192نفر از ورزشکاران رشته بهکاپ تشکیل دادند که از این تعداد
 122نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه موفقیت ورزشی رابرنز و نرشر ( )PSQو
همچنین پرسشنامه مقیاس چند بعدی منش ورزشی ) (MSOSبود .جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد و نیز برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی منش ورزشی از آزمون رگرسیون چندگانه با
روش همزمان استفاده گردید .یافته ها نشان داد که بین درک موفقیت ورزشی با منش ورزشی (, sig=2/221
 )r= 2/19در سطح  α=2/20رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که
منش ورزشی می توانند تغییرات مربوط به موفقیت ورزشی را در ورزشکاران رشته بهکاپ پیش بینی کنند.

واژگان كلیدی :منش ورزشی  ،موفقیت ورزشی  ،ورزشکاران ،رشته بهکاپ

 -7مقدمه
امروزه افراد به دالیل مختلف ورزش می کنند ،کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در مسابقات ورزشی از موضوعاتی
است که بیشترین توجه سازمانهای متولی ورزش در کشورهای مختلف را به خود معطوف نموده است .موفقیت ورزشی ،فرایند
یادگیری فعالی است که در اثر تمرین هدفمند و بهبود مهارتهای ضروری برای رسیدن به سطح باالی عملکرد ورزشی و پیروزی به
دست می آید (واعظ موسوی و موسوی .)1939 ،عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از توانایی های فنی ( تکنیکی و تاکتیکی)،
جسمانی (قدرت ،سرعت و غیره) و روانی ( تمرکز ،اعتماد به نفس ،مهار اضطراب و غیره) است .فقدان انگیزه و تمرکز کافی ،ضعف
اع تماد به نفس و اضطراب مانع عملکرد مطلوب ورزشکار می شود .ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت ورزشی باید ویژگی های
خاصی را دارا باشند .بر اساس مبانی نظری مربوط به موفقیت ورزشی ، 1پیشرفت در رقابت های ورزشی ( ورزش گرایی) به هدفگرایی
فرد آنهم هدف گرایی که مبتنی بر هدف تکلیف گرایی یا خود گرایی باشد ،وابسته است  .افراد با توجه به تفاوت های فردی از
میزان توانایی متفاوتی در مؤلفه تکلیف گرایی و خود گرایی برخوردارند .افراد تکلیف گرا بیشتر خود مرجع هستند؛ این افراد بیشتر
بر هدف های مبتنی بر بهبود تکلیف و عملکرد تمرکز دارند ،در صورتی که افراد خود گرا متمایل به تعیین اهداف هنجاری مرجعی
هستند و بر عملکرد بهتر نسبت به سایرین یا عملکرد برابر با تالش کمتر تمرکز دارند  .افراد خودگر ا از شایستگی ادراک شده
کمتری برخوردارند؛ تالش کمتری از خود نشان می دهند و بیشتر از خود و ارزشهایشان حفاظت می کنند و از فعالیت های چالشی
و مخاطره آمیز دوری می کنند (کاواشونا و رابرتز .)2221 ،متاسفانه امروزه شاهده برخوردهای غیر اخالقی زیادی در محیط و
فضاهای ورزشی می باشیم .رفتارهای غیر اخالقی مانند خشونت،فریب ،شکستن قوانین ،دوپینگ ،بازی ناجوانمردانه ،نژاد پرستی،
. Sport Achievement

1

33

دوماهنامه مطالعات كاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

تبعیض جنسیتی و مسائل محیط زیست در همه سطوح رقابت های ورزشی به وفور به چشم می خورد .تمام این اتفاقات می تواند
به علت از دست رفتن روحیه و منش ورزشی باشد که در میان کل جامعه ورزش ،یعنی ورزشکاران  ،مربیان  ،داوران ،تماشاچیان و
رسانه های گروهی به چشم می خورد .موفقیت ورزشی یکی از اهداف اصلی ورزش های قهرمانی است ،زیرا به نظر می رسد برای
کسب موفقیت ورزشی بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر عملکرد ورزشکار از اهمیت زیادی برخوردار است .از جمله ی متغیر تأثیر
گذار منش ورزشی است که بر عملکرد ورزشکار تأثیر به سزایی دارد .رشته ورزشی بهکاپ با تائید وزارت ورزش و جوانان فعالیت
خود را بعنوان یک ساختار رسمی از سال  1932زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی آغاز نمود  .سبک های زیر مجموعه انجمن
بهکاپ به نام های بهکاپ  ،بهکاپر ،و بهکاپ ساحلی و بهبال میباشند .انجمن ورزش بهکاپ پس از طی فعالیت خود در فدراسیون
ورزشهای همگانی در دی ماه سال  1931با تایید معاونت ورزشهای قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون گلف
جمهوری اسالمی ایران منتقل گردید .با توجه یه این که تا کنون پژوهشی در مورد نقش ابعاد منش ورزشی در پیش بینی موفقیت
ورزشی ورزشکاران بهکاپ صورت نگرفته از طرفی با بررسی این روابط می توان برای کسب موفقیت در ورزش های کشور برنامه
ریزی هدفمند انجام و سطح رقابتی ورزشکاران را ارتقاء بخشید و تحولی اساسی در منش ورزش و موفقیت ورزشی کشور ایجاد
نمود.

 -2ادبیات تحقیق و پیشینه نظری پژوهش
 -7-2ادبیات تحقیق
منش ورزشی
منش ورزشی واژه ای است که در بطن مفوم رفتار اخالقی – اجتماعی جای گرفته است .مفهومی که مکرراً به عنوان اخالق
یاد می شود و با ورزش پرورش می یابد .منش ورزشی را به عنوان یک رقابت منصفانه از طریق عمل کردن به عنوان یک ورزشکار
مسئول معرفی می کند .منش سبب ایجاد نوعی اشتراک و انسجام در میان اعضای یک گروه طبقه می شود .البته منش علت این
گروه یا موقعیت طبقاتی نیست ،بلکه خودش محصول آن است .به دلیل آنکه منش محصول شرایط بنیادی هستی اجتماعی
است(سوآرتز .)1337،فلسفه ای که در پس منش است بیان می کند که چگونه در میادین ورزشی رفتار می کنیم( .دانهو و همکاران،
 .)2221منش ورزشی  ،تحت عنوان احترام به روابط اجتماعی ،احترام به قوانین و مسئولین ،تعهـــــد به ورزشی که به آن پرداخته
میشود ،احترام و توجه به حریف و عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی ،تعریف شده است .در نتیجه بنا به اهمیت منش
ورزشی در جلوگیری از رفتارهای غیر اخالقی و نابهنجار ورزشی ،توجه و فراهم آوردن موجبات ارتقا عملکردی آنها ،ضروری می
باشد .شرکت در فعالیت های ورزشی موجب ارتقای منش ورزشی می شود .منش ورزشی عبارت است از احترام به روابط اجتماعی،
احترام به قوانین و مسئوالن ،تعهد به ورزشی که انجام می دهیم ،احترام و توجه به حریف ،و عدم رویکردی منفی در عملکرد ورزشی
(رابرتز و همکاران.)1333 ،

ویژگی های منش
مؤلفه ها و خصایص منش ،اصولی هستند که تجربه ها و اعمال و بازنمایی ها را سازماندهی کرده و تولید می کنند و از این
طریق امکان این را دارند که بر خروجی هایشان بدون لزوم مفروض گرفتن هدف مندی آگاهانه مهارت های ضروری عملکردی برای
دستیابی به آن اهداف انطباق باشند(.بوردیو .)1332،بوردیو در برخی دیگر از نوشته هایش از اصطالحات دیگری از قبیل«ناخودآگاه
فرهنگی»«،نیروی شکل دهنده عادت»« ،مجموعه ای الگوهای مهارتی عمیقاً درونی شده»« ،عدت های ذهنی»« ،کلیشه های ذهنی
و جسمانی برای درک فهم و عمل» ،و همچنین «اصل عام برای ابتکارها و ابداع های روال مند» برای تشریح این مفهوم کلیدی
استفاده کرده است(سوآرتز.)1337،
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مهم ترین ویژگی منش آن است که خودش و قواعد فرهنگی ،عامل ارزش هایی که وجود آن را امکان پذیر می کنند ،را طبیعی
می کند(وب و همکاران .)2222،دنیای پیرامون و جهان اجتماعی افراد ،در فرم منش در درون آدم ها وجود دارند(بوردیو.)2222،
از نظر بوردیو ،منش از خلق و خوهایی تشکیل شده است .این خلق و خوها از عوامل عاطفی وجود خلق و خوها را در ورای آگاهی
اشاره می کند .منش را هم می توان در سطح فردی و هم در سطح گروهی بررسی کرد .هرچند منش در فرد متجلی می شود ،اما
حاصل دیالکتیک شرایط عینی ،شناختی و انگیزشی است ،لذا ریشه در جهان عینی و اجتماعی دارد .منش علی رغم تداومش ،تغییر
پذیر هم هست ،زیرا می تواند با شرایط عینی سازگار شود ،یا توسط آن ایجاد شود یا تحت تأثیر آن باشد(جنکینز.)1930،

تفاوت منش در ورزشكاران تیمی و انفرادی
در خصوص تفاوت منش ورزشکاران تیمی و انفرادی می توان به نوع تعامالت موجود در محیط های ورزشی تیمی و انفرادی
اشاره کرد .براساس نظریه منطق بازی بردمایر و همکاران( ) 1331محیط ورزشی ممکن است خواسته و انتظاراتی از ورزشکاران
داشته باشد که در تضاد با پیامدهای اخالقی و اجتماعی آن باشد در نتیجه محیط ورزشی سبب می شود افراد تعهدات اخالقی خود
را به خاطر هم تیمی ها کنار بگذارند ،به این ترتیب در سطح منطق اخالقی پایین تری قرار گیرند .به بیان ساده تر فرد ورزشکار در
کنار هم تیمی های خود بیشتر تالش می کند تا مطابق رفتار مورد قبول تیم و هم بازی های خود در تیم رفتار نماید .از طفی
شاید بتوان گفت که در رشته های انفرادی ورزشکار و تمامی اعمال او به طور منحصر به فرد در معرض قضاوت قرار می گیرند و
این مسئله باعث می شود تا ورزشکار به این درک دست یابد که تبعات تمامی کارها و رفتارش در میدان ورزشی به مستقیماً به
خود او باز می گردد  .سپس در زمینه همه حرکات خود چه از نظر مهارت های ورزشی چه از نظر رفتاری حساسیت بیشتری
اعمال می کند .ولی در محیط ورزش های تیمی فرد ورزشکار به این درک دست می یابد که تبعات قسمت قابل توجهی از کارها
و رفتارش در میدان ورزشی به کل تیم باز می گردد و مستقیماً متوجه نمی شود .در نتیجه پشت نقاب تیم پنهان می شود و
این موجب حساسیت کمتر در قبال رفتار خود ،به ویژه در موقعیت هایی که احساس کند احتمال گیر افتادن وی کمتر است
اعمال کند(همتی نژاد و همکاران.)1933 ،

 -2-2پیشینه های نظری پژوهش
رزاقی و همکاران ( )1931به بررسی تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با منش ورزشکاران حرفهای و قهرمان پرداخت.
پژوهش حاضر از نوع همبستگی ،از حیث جمع آوری اطالعات پیمایشی بود .جامعة آماری تحقیق را ورزشکاران حرفهای و قهرمانی
استان کرمان( =102نمونه ) تشکیل میدادند و شیوه نمونهگیری به صورت غیر تصادفی بود .ابزار استفاده شده در پژوهش ،پرسشنامة
استاندارد منش ورزشی ولراند و همکاران ( )1337بود .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .یافتهها
ن شان داد که تنها بین ورزش های تیمی و انفرادی و احترام به قوانین و مسئولین و در متغیر سطح تحصیالت و نوع فعالیت با تعهد
به ورزشی که به آن پرداخته میشود ارتباط وجود داشت .شجیع و همکاران( )1932به بررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان حرفه
ای ایرانای فوتبال ایران پرداختند .نمونه این پژوهش  112بازیکن فوتبال ایران از  11تیم دسته یک کشور بودند.نتایج نشان داد
میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در سطح متوسطی ارزیابی می شود که نشان دهندهء مطلق نبودن
ارزشهای پهلوانی در نزد آنها دارد .این امر ممکن است نتیجه ایجاد و افزایش نسبیت گرایی و یا ترویج شک گرایی در آنان باشد.
کرمی( )1932در تحقیق خود با عنوان بررسی منش ورزشی دانش آموزان دختر ورزشهای تیمی و انفرادی در استان فارس نشان
داد که بین مولفه های منش ورزشی رشته های تیمی و انفرادی تفاوت معناداری وجود دارد .فرزی و همکاران ( )1932در پژوهشی
با عنوان ارتباط سخت رویی ،انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در بین دانشجویان ایرانی و عراقی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین سخت رویی و موفقیت ورزشی در سطح ( )P < 2/21و انگیزه
پیشرفت و موفقیت ورزشی در سطح ( )P < 2/21رابطه مثبت و معناداری وجود دارد می توان اذعان داشت که افراد سرسخت
توانایی کنترل محیط و مقابله کردن با تغییرات محیطی را دارا میباشند و تغییرات محیطی را عامل برای رشد و نمود خود قلمداد
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میکنند و جوامعی که افراد آن دارای انگیزه نباشند ،حتی با وجود امکانات عالی و شرایط مساعد طبیعی ،کمتر شانس توسعه و
ترقی خواهند داشت .ابوالقاسمی و همکاران ( )1932به بررسی ارتباط ابعاد سرشت و منش با عالیم اختالل اسکیزوفرنی در مردان
پرداختند .نمونه پژوهش شامل  122مرد بود که از م یان بیماران مبتال به اسکیزوفرنی دارای عالیم مثبت و منفی در بیمارستان
رازی شهر تبریز به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرشت و منش و مقیاس
عالیم مثبت و منفی آندرسون استفاده شد .تحلیل ممیز نشان داد که  97درصد واریانس نمرات خودفراروی ،آسیب پرهیزی و
همکاری برای تنها تابع ممیز از اختالف بین دو گروه اسکیزوفرنی دارای عالیم منفی و مثبت تبیین می شود .ملیجی و همکاران (
 )1939در پژوهشی تحت عنوان نقش ابعاد شخصیت در پیش بینی منش ورزشی دانشجو -معلمان ورزشکار  ،نتایج این پژوهش
پیشنهاد کرد مربیان ابعاد شخصیتی بازیکنان خود را بشناسند و از بازیکنانی با ابعاد شخصیتی توافق پذیری ،وظیفه شناسی و
گشودگی ،برای حضور در زمین بازی به خصوص در زمین بازی به خصوص در زمانهای حساس که احتمال درگیری و تنش زیاد
است  ،استفاده نماید .پروئیو و دو گاتی ( )2221در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که آزمودنی های با تحصیالت باالتر  ،همچنین
آزمودنی ها با سن کمتر  ،سطح باالتری از قضاوت اخالق گرایانه را نشان می دهند .سای و فونگ ( )2227در پژوهشی با عنوان
منش ورزشی در بسکتبالیست ها و والیبالیست های جوان  ،به این نتایج دست یافتند که زنان نسبت به مردان  ،افراد کم سن تر
نسبت به افراد مسن تر ،و همچنین والیبالیست ها نسبت به بسکتبالیست ها ،از سطح باالتری از منش ورزشی برخوردارند .میلر و
جارمن ( )1333و بردمایر و شیلدز ( ، )2221به این نتبجه رسیدند که رشته های تیمی (بسکتبال) نسبت به ورزشهای انفرادی ،
به دلیل نوع تعامالت موجود در این ورزش ها شاخص های پایین تری از منش ورزشی مشاهده می شود .استورنز ( )2221در زمینه
احترام به مسئوالن ،قوانین ،و حریف سطح پائینی از منش ورزشی ورزشکاران را نشان داد .همچنین ،رفتار افراد دارای هدف های
خود ،در مقایسه با افراد دارای اهداف جمع گرا ،سطوح پائین تری از منش ورزشی را نشان می دهد .تحقیقات آن ها نشان داد
مربیان با سن کمتر ،سطح باالتری از قضاوت اخالق گرایانه را نشان می دهند .لمیر و همکاران( )2222در تحقیق خود به این نتیجه
دست یافتند که در فوتبالیست های جوان  ،بازیکنان با گرایش وظیفه گرایی در مقابل بازیکنان با گرایش خودگرایی در چهار بعد از
ابعاد منش ورزشی ( احترام و توجه به حریف ،تعهد به ورزشی که به آن می پردازند ،احترام به قوانین و مسئواالن و احترام به روابط
اجتماعی ) امتیازات بیشتری به دست آوردند .ولراند و همکاران( )1331برای اولین بار منش ورزشی را بدین صورت مطرح کردند.
این پرسشنامه با مقیاس لیکرتی پنج ارزشی امتیازگذاری شد که به ترتیب با امتیازات  1برای عبارت " اصال با رفتار من همخوانی
ندارد" تا امتیاز  0برای عبارت " با رفتار من همخوانی دارد" .امتیاز گذاری شد .تنها در مورد مفهوم عدم رویکرد منفی ،سواالتی که
برمفهوم مورد نظر داللت می کند ،به طور معکوس امتیاز گذاری می شود ،تا با امتیازگذاری سایر مفاهیم هم جهت گردد.

 -9روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظرنوع از نوع همبستگی می باشد که به روش میدانی انجام گرفته است .جامعه
آماری این پژوهش را  192نفر از ورزشکاران رشته بهکاپ تشکیل دادند .از مجموع  192پرسشتامه توزیع شده بین آنان 122 ،
پرسشنامه برگشت داده شد  .ابزار گردآوری دادها ها پرسشنامه موفقیت ورزشی رابرنز و ترشر ( )PSQمشتمل بر  12سوال می
باشد که بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای تنظیم شده است.جهت اندازه گیری منش ورزشی از پرسشنامه مقیاس چند بعدی
منش ورزشی ) (MSOSاستفاده شد ،این پرسش نامه مشتمل بر  20سوال و پنج بعد( خرده مقیاس) است .جهت تحلیل داده ها
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نیز برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی منش ورزشی از آزمون رگرسیون چندگانه با
روش همزمان استفاده شد.
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 -4تحلیل یافتهها
ابتدا با استفاده از آمار توصیفی جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است ؛
نخست جدول مربوط به اطالعات اجتماعی -جمعیت شناسی آزمودنی ها آورده شده است ؛
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53
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غیر تربیت بدنی

تربیت بدنی

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

فوق دیپلم

دیپلم

بیشتر از  3سال

کمتر از  3سال

کمتر از  2سال

کمتر از  1سال

کمتر از  6ماه

مدرک تحصیلی

زن

سابقه ورزشی

مرد

رشته تحصیلی

2

15

25

20

19

22

25

21

13

جنسیت

شكل  -7ویژگی های اجتماعی -جمعیت شناختی
جدول -7آمار توصیفی متغیر های منش ورزشی و موفقیت ورزشی
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

احترام به روابط و قراردادهای اجتماعی

1/39

2/13

1

1

احترام به قوانین و مقررات

2/90

2/11

1

9/17

بعد تعهد ورزشی

1/71

2/03

1

9/17

بعد احترام به حریف

1/30

2/72

1

9/17

بعد رویکرد منفی در عملکرد ورزشی

2/13

2/31

1

1/99

موفقیت ورزشی

2/22

2/77

1

1/99

در ادامه جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است؛
جدول  -2آزمون همبستگی پیرسون
موفقیت ورزشی

شاخص آماری
متغیرها

2

ضریب مبستگی

R
2/92

Sig
2/221
2/221
2/221

احترام به روابط و قراردادهای اجتماعی

2/07

احترام به قوانین و مقررات

2/12

2/93

بعد تعهد ورزشی

2/32

2/17

بعد احترام به حریف

2/02

2/27

2/221

احترام به روابط و قراردادهای اجتماعی

2/11

2/11

2/221

* همبستگی در سطح  2/20معنیدار است.

نیز برای یش بینی موفقیت ورزشی با توجه به ابعاد منش از رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج حاصل از آن به شرح زیر
است؛
جدول -9نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی موفقیت ورزشی
منبع تغییرات

مجموعه مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون

1212/79

0

باقیمانده

1921/322

30

میانگین مجذورات
222/171

F
10/12
37/12

sig
2/221
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طبق جدول  9؛ ارتباط خطی و معناداری بین ابعاد منش ورزشی و موفقیت ورزشی وجود دارد ( . )F = 10/12 ، p>2/21به
عبارت دیگر امکان پیش بینی موفقیت ورزشی از روی ابعاد منش ورزشی وجود دارد.
جدول  1نشان می دهد که کدام یک از ابعاد منش ورزشی  ،پیش بینی کننده معناداری برای موفقیت ورزشی هستند.
جدول  -4ضرایب رگرسیون چندگانه با روش همزمان به منظور پیش بینی موفقیت ورزشی از ابعاد منش ورزشی
متغیر
مالک

موفقیت
ورزشی

متغیر پیش بین

ضریب استاندارد نشده

ضریب استاندارد شده

T

Sig
2/122

B

خطای معیار

بتا

احترام به روابط و قراردادهای اجتماعی

2/122

2/227

2/223

2/012

احترام به قوانین و مقررات

2/332

2/217

2/232

9/71

2/221

بعد تعهد ورزشی

2/931

2/217

2/122

1/12

2/223

بعد احترام به حریف

2/172

2/210

2/202

9/22

2/103

بعد رویکرد منفی در عملکرد ورزشی

2/002

2/211

2/202

2/70

2/227

همان طور که در جدول  1نشان می دهد :از بین ابعاد منش ورزشی ؛ ابعاد احترام به قوانین و مقررات( )B=2/232 ، P >2/221
 ،بعد تعهد ورزشی (  )B=2/122 ، P >2/223و بعد رویکرد منفی در عملکرد ورزشی(  )B=2/202 ، P >2/227هستند که رابطه
خطی مثبت و معناداری با موفقیت ورزشی دارند .

بحث و نتیجه گیری
این عقیده که ورزش موجب ساختن شخصیت اخالق گرا می شود از دوران باستان مطرح بوده است و از همان زمان
طرفداران زیادی داشته است .اما در سال های اخیر افرادی همچون جورج اوول این عقیده را داشته اند که ورزش جنگی منهای
تفنگ و تیراندازی است .با توجه به اهمیت منش ورزشی در مسابقات و نقش آن در پیشبرد اهداف اخالقی ورزشی ،بسیاری از
نظریه های مرتبط با رفتار اخالقی بیان نموده اند که رفتار اخالق گرایانه و ساختارهای مشابه از بسیاری از عوامل فردی و زمینه
ای موجود در فرد متأثر می شوند .موفقیت ورزشی به عنوان هدف اصلی ورزش های قهرمانی همیشه مد نظر ورزشکاران  ،مربیان و
پژوهشگران عرصه ورزش بوده است زیرا راه یابی به تیم های ملی هر کشور در ورزش قهرمانی ،پایه موفقیت ورزشی است و هر
ورزشکار با تالش و کوشش خود و با استفاده بهینه از سایر عوامل تاثیر گذار در این بخش خواهد توانست به اهداف خود که همان
عملکرد بهتر در صحنه ورزشی است  ،دست یابد .موفقیت یک ورزشکار یا یک تیم ورزشی به میزان قابل توجهی به عملکرد ورزش
قهرمانی و توانایی آن در استفاده اثر بخش از منابع موجود در جهت توسعه ورزش قهرمانی بستگی دارد یافته ها نشان داد که منش
ورزشی از جایگاه ارزشمندی در بین ورزشکاران بهکاپ برخوردار است .همچنین  ،فقط ابعاد احترام به قوانین و مقررات ،بعد تعهد
ورزشی و بعد رویکرد منفی در عملکرد ورزشی پیش بینی کننده های معناداری برای موفقیت ورزشی بودند و توانستند گرایش به
موفقیت ورزشی را در بازیکنان پیش بینی کنند .بدین معنا که هر چه ورزشکار از نظر ابعاد منش ورزشی  ،احترام به قوانین و
مقررات ،بعد تعهد ورزشی و بعد رویکرد منفی در عملکرد ورزشی بهتر باشد ،گرایش به موفقیت ورزشی بیشتر خواهد بود .نتایج
این پژوهش با پژوهش همتی نژاد ( ، )1933میلر و جارمن (، )1333بردمایر و شیلدز ( )2221و فرزی و همکاران ( )1932همسو
می باشد( .)0،12،1،2یافته استونز ( ) 2221نشان داد ،مربیان عوامل اصلی تاثیر گذار بر گرایش ورزشکاران به منش ورزشی می
باشند و شرایط و زمینه اجتماعی نیز می تواند گرایش افراد به منش ورزشی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .در نقدهایی که بر
اندیشه های بوردیو در باب منش شده است ،نوعی ایستایی در مفهوم پردازی منش مورد انتقاد قرار گرفته است .هرچند خود منش
در عمل ،قواعد فرهنگی آن و عوامل و ارزش هایی که وجود آنرا امکان پذیر می نمایند ،طبیعی سازی می کند .اما منش لزوما ایستا
نیست ،حتی خلق و خوی اساسی سازنده یک منش توانایی عمل در بستر میادین دیگر را دارد .خلق و خوی متناسب با یک میدان،
31
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می توانند بر اساس منطق میدان دیگری تغییر شکل یابند .به عبارتی  ،نوعی امکان جابجایی و تغییر به طور نسبی در منش وجود
دارد  .دارا بودن چنین خصوصیاتی از طرف ورزشکاران به ویژه ورزشکاران بهکاپ می تواند موفقیت ورزشی را افزایش دهد  ،بنابراین
پیشنهاد میگردد تا مربیان ورزشها ی تیمی توجه بیشتری به مسائل مربوط به اخالق ورزشی نمایند و با منش و رفتار مناسب خود
در طی تمرینات و مسابقات ،ورزشکاران را به گرایش بیشتر به منش ورزشی فرا خوانند که این خود می تواند مقدمه ای بر موفقیت
ورزشی ورزشکاران باشد .همچنین پیشنهاد می گردد در طول تحصیل رشته تربیت بدنی تاکید بیشتری بر مفاهیم اخالقی در ورزش
شود و به ویژه اینکه طی واحد های عملی  ،اساتید و مربیان در آموزش های خود به مسائل و مفاهیم اخالقی در ورزش بیشتر توجه
کنند.
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