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چکیده
گزارشها و صورتهای مالی ،یكی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است .وجود اطالعات مالی شفاف و قابل
مقایسه یكی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیمگیری اقتصادی است .علیرغم
اهمیتی که افراد حرفهای و قانونگذاران برای شفافیت و طول افشا قائل هستند ،فرضیه مدیریت مبهم بیان میکند
وقتی عملكرد شرکت ضعیف است مدیران تمایل دارند تا اطالعات را بهصورت مبهم ارائه کنند زیرا ممكن است
بازار به اطالعاتی که به شكل پیچیدهای (ازنظر خوانایی) افشاشده با تأخیر واکنش نشان بدهد .ازاینرو مدیران
ممكن است بهمنظور جلوگیری از تأثیرگذاری اطالعات بر روی قیمت بازار سهام ،اطالعاتی که نمیخواهند توسط
سرمایهگذاران بررسی شود را به شیوهای پیچیدهتر منتشر کنند .در همین راستا پژوهش حاضر ،به بررسی ارتباط
بین تغییرات سود با خوانایی گزارش ساالنه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .بهمنظور
دستیابی به این هدف یک فرضیه تدوینشده و جهت آزمون این فرضیه ،نمونهای از بین شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1331-1331انتخاب گردید .یافتههای پژوهش حاضر ،حاکی از آن است که
بین تغییرات سود و خوانایی گزارش ساالنه ،رابطهی معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی :خوانایی گزارش ساالنه؛ تغیییرات سود؛ مدیریت سود

مقدمه و بیان مساله
در گزارش عمومییک شرکت ،بخش عظیمیاز اطالعات افشا شده  08درصد از گزارش ساالنه به صورت متنی و در مقابل 28
درصد باقی مانده شامل ارقام و دادههای کمیارائه میگردد .بنابراین وضوح اطالعات مالی افشا شده در گزارشهای مالی ،برای درک
و تفسیر این اطالعات از اهمیت زیادی برخوردار است ،به بیان دیگر تا زمانی که اطالعات خاصی فهمیده نشود توانایی استفاده از آن
نیز وجود نخواهد داشت(لوراموس و راگو.)2812 ،1
میزان خوانایی در فهم و درک گزارشها تاثیر بسیاری دارد .هر چقدر اطالعات خواناتر باشند درک و فهمیدن آن راحت تر
خواهد شد .از این رو خوانایی و قابل فهم بودن گزارشهای حسابداری یكی از موضوعاتی است ،که اخیراً مورد توجه محققان
حسابداری قرار گرفته است .عده ای از محققان معتقدند که شرکتها با عملكرد بهتر ،گزارشهای قابل فهم و خواناتری را ارائه
میدهند) توانا .)1331 ،از این رو هدف خوانایی ، 2اساساً ایجاد اطالعات قابل دسترس و قابل درک از بازارهای مالی است (آجینا،الوتی
و ماسولی .)2812، 3از طرفی بررسی ادبیات نشان میدهد که لزوم توجه به اطالعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی سبب ابداع
روشهای تحلیلی و مدیریتی نوینی در حسابداری شده است که یكی از مهمترین این روشها مقوله ای به نام مدیریت سود میباشد.
مدیریت سود به عنوان برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح
Lo, Ramos and Rogo
Readability
Laouiti and MsolliوAjina
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مورد نظر تعریف شده است (پورزمانی و پویان راد .)1331 ،بدین معنا که مدیران به دلیل انگیزههای مدیریتی (از جمله امنیت
شغلی ،صرف سهام ،شهرت و )...تمایلی به گزارش کاهش سود فصلی و یا زیان ندارند و ترجیح میدهند که از گزارش کاهش سود
اجتناب کنند .بنابراین همواره این نگرانی و مشكل وجود دارد ،که مدیران در فصولی که با عملكرد واقعی خود قادر نیستند به
شاخصهای مورد نظر دست یابند ،سود ساالنه را به منظور حفظ موقعیتشان مدیریت کنند (مهام و بكمحمدی .)1331 ،و یا اینكه
وقتی عملكرد شرکت ضعیف است به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری اطالعات بر روی قیمت بازار سهام ،اطالعاتی که نمیخواهند
توسط سرمایه گذاران بررسی شود را به شیوه ای پیچیده تر منتشر کنند زیرا ممكن است بازار به اطالعاتی که به شكل پیچیدهای
افشا شده با تاخیر واکنش نشان بدهد.
بدین ترتیب سوالی که مطرح میگردد اینست که آیا بین تغییرات سود و خوانایی اطالعات مالی ارتباط وجود دارد یا خیر؟ چرا
که خوانایی گزارشهای مالی را به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای قضاوت درخصوص کیفیت اسناد مالی معرفی نموده اند(لوراموس
و راگو .)2812 ،از این رو با توجه به اهمیت شفافیت اطالعات مالی در امور اقتصادی ،و این مهم که استفاده کنندگان همواره برای
تصمیمگیری و انجام تحلیلهای خود به اطالعات دقیق و قابل اتكایی نیازمندند و طبیعتاَ فقدان اطالعات مناسب و مربوط ،موجب
اخالل در تصمیم گیری آنان میشود ،پژوهش حاضر در صدد برآمده تا ضمن بررسی وضعیت تغییرات سود و خوانایی گزارشهای
ساالنه ارائه شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط بین دو متغیر مذکور را به عنوان متغیرهای
موثر بر عملكرد سرمایه گذاران و بازار سرمایه در راستای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینكه " آیا بین تغییرات سود
و خوانایی گزارش ساالنه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟ "مورد بررسی قرار
دهد.

مبانی نظری و پیشینه
الگوهای مدیریت سود :شرکتها میتوانند با توجه به شرایط و انگیزه هایی که دارند از الگوهای مختلفی برای مدیریت سود
استفاده کنند .الگوی مدیریت سودی که یک شرکت اعمال میکند ممكن است در طول زمان تغییر کند .برخی از این عوامل عبارتند
از تغییر مفاد قراردادها ،تغییر سطح سودآوری ،تغییر مدیر عامل ،نیاز به تامین مالی ،تغییر در وضعیت سیاسی شرکت و غیره این
الگوها در ادامه تشریح میگردند.
به حداکثر رساندن سود :عموما در شرکت هایی که انگیزههای مربوط به منافع شخصی در آنها شدید است ،این الگو حاکم
میباشد .به عنوان مثال در شرکتهایی که پاداش ،همبستگی زیادی با عملكرد شرکت دارد .همچنین شرکتهایی که نیاز به تامین
مالی دارند ،جهت ارائه تصویر بهتری از شرکت و در نتیجه تحمل هزینه سرمایه کمتر ،ارائه این الگو محتمل است (ایتریدیس و
کادورینیس .)2883 ،1در مورد شرکت هایی که به مرحله نقض مفاد قرارداد وام نزدیک میشوند نیز باید منتظر ارائه این الگوی
مدیریت سود بود .چرا که این گونه شرکتها برای فرار از نقض مفاد قرارداد وام و تحمل هزینههای بسیار سنگین ،انگیزه فراوانی
برای مدیریت سود در جهت افزایش سود دارند) ثقفی و بهارمقدم.)1302 ،
خانه تکانی (استقبال از زیان) :ایتو )2882( 2الگوی"خانه تكانی" را این چنین تعریف نمود":تالش جهت افزایش سود در
سالهای آینده به وسیله انتقال هزینههای دورههای آتی به دوره جاری .این هنگامیاقدام باعث بدتر شدن سود در دورهای میگردد
که سود کسب شده واقعی قابل قبول نیست ".میتوان منتظر بروز این الگو بود که شرکت گرفتار آشفتگی مالی ،تجدید ساختار و
زیان است و یا اینكه به سود استاندارد و پیش بینی شده دست نیافته است .از آن جایی که میزان این زیان و اختالف با سود مورد
انتظار ،تفاوت چندانی در وضعیت شرکت و به خصوص مدیر نخواهد داشت ،مدیر اقدام به مدیریت سود کاهنده کرده و این زیان را
بیشتر میکند .شرکت با این کار زیانهای آینده را در این دوره شناسایی کرده و احتمال افزایش سود در دورههای آتی را افزایش
میدهد.
به حداقل رساندن سود :این الگو مشابه الگوی"خانه تكانی" است .با این تفاوت که با شدت کمتری مدیریت سود کاهنده
در آن اعمال میگردد .شرکتهایی که از لحاظ سیاسی در معرض دید و توجه عموم هستند ،هزینههای زیادی را به خاطر این وضعیت
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متحمل میگردند و لذا ترجیح میدهند این الگوی مدیریت سود را در پیش بگیرند .به عالوه شرکت هایی که انگیزه کاهش مالیات
دارند نیز از این الگو استفاده میکنند .در مورد شرکت هایی که تغییر مدیر عامل داشته اند نیز ممكن است انگیزه کاهش سود وجود
داشته باشد که در آن موارد نیز استفاده از این الگو محتمل است(حسینی.)1331 ،
هموارسازی سود :نوسانهای سود طی دورههای متوالی ،اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به آینده شرکت کاهش میدهد و
متعاقب آن بر قیمت سهام تاثیر منفی میگذارد(کیرسچنیتر .)2882 ،1هموارسازی سود بیانگر تالش مدیریت برای کاستن نوسانهای
سود است تا حدی که در محدوده خط مشی حسابداری و مدیریت ،منطقی و قابل قبول باشد .بنابراین انگیزههای اصلی هموارسازی
سود عبارت است از کاهش ریسک شرکت از طریق افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران ،افزایش قیمت و بازده سهام .کاهش
هزینههای استقراض (انصاری و خواجوی .)1338 ،البته در تحقیقات ،انگیزههای دیگری نیز برای هموارسازی سود مطرح شده است،
به عنوان مثال به افشای اطالعات محرمانه(رحمانی و بشیری منش .)1338 ،افزایش محتوای اطالعاتی سود(توکر و زاروئین،)2882 ،2
حفظ موقعیت مدیر در شرکت و مالیات بر درآمد (پورحیدری و افالطونی )1301 ،اشاره کرد.

مفهوم خوانایی :خوانایی 3نشان دهنده میزان سهولت خواندن و فهمیدن نوشتهها است .یک متن خوانا متنی است
که خوانند آن بتواند به صورت روان آن را بخواند و به آسانی مفهوم آن را درک کند .سنجش خوانایی یكی از حوزههای
پژوهشی مطالعات خواندن است که در پی یافتن احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک یک نوشته است و در این
راستا ،عوامل مؤثر در موفقیت خوانده شدن و فهمیده شدن متن را بررسی میکند(عابدی.)1333،
تاریخچه خوانایی :در سال  1323نخستین فرمول سنجش خوانایی مطرح شد و با استقبال ناشران در مدت کوتاهی پس از آن،
بیش از  288فرمول با مؤلفههای مختلف پدید آمد .انتقاداتی نیز به این فرمولها وارد شد و در نتیجهی سنتز این ایدهها ،آزمونهای
کلوز ،عوامل برونمتنی ،مفهوم بازدهی خواندن ،چگالی متن ،سطحبندی متن و فرمولهای جدید خوانایی مطرح شدند .همزمان،
نهضتهای زبان ساده ،سادهنویسی و… نیز فعال شدند .نتایج این مطالعات به سرعت در زمینهی ارتباطات جمعی ،منابع آموزشی،
خدمات عمومی ،اسناد حقوقی و… کاربردهای خود را یافتند .مطالعات کالسیک این حوزه در دههی  1338با هدف تطبیق سطح
متن با مخاطبان دانشجو و بزرگسال انجام شد که به تحلیلهای آماری ادبیات ،ظهور فهرستهای تكرار واژگان و تدوین فرمولهای
کالسیک خوانایی انجامید(عابدی.)1333،

پیشینه تحقیق
توانا( )1331در پژوهشی با عنوان" رابطه عملكرد شرکتها با خوانایی گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران "ضمن
تشریح مبانی نظری موضوع ،بررسی نمود که در بورس اوراق بهادار تهران ،شرکتها با عملكرد بهتر گزارشهای خواناتری ارائه
میدهند یا خیر؟ در این راستا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی ،سیمان و فلزات اساسی را
به عنوان جامعه آماری انتخاب و از بین آنها  15شرکت را به عنوان نمونه برگزید و گزارشهای مالی آنها را به منظور بررسی اثر
عملكرد شرکت ،اندازه شرکت ،نسبت اهرمیو نوع صنعت بر خوانایی و قابلیت فهم گزارشگری مالی ،طی سالهای  1300و 1303
از طریق مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار داد .نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه بین عملكرد شرکت و اندازه
شرکت با خوانایی گزارشگری مالی است؛ همچنین عدم وجود رابطه بین نسبت بدهی با خوانایی و قابلیت فهم گزارشگری مالی نیز
مشاهده گردید .بدین ترتیب نتایج گویای اینست که خوانایی و قابلیت فهم گزارشگری مالی با عملكرد شرکت و اندازه شرکت به
ترتیب همبستگی مثبت و منفی دارد .در حالیكه با نسبت اهرمیفاقد همبستگی است.
امامیپور ( )1331در پژوهشی با عنوان" رابطه بین پیچیدگی گزارشات ساالنه ،سود جاری و پایداری سود در بازار سرمایه
ایران"با استفاده از دادههای  38شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و رگرسیون خطی چندگانه ،رابطه بین پیچیدگی
گزارشات ساالنه ،سود جاری و پایداری سود را بررسی نمودند .نتایج نشان داد که بین پیچیدگی گزارشات ساالنه و سود ،رابطه منفی
و معناداری وجود دارد .همچنین بین پیچیدگی گزارشات ساالنه و پایداری سود ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
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حسینی ،فصیحی و محمودیان ( )1335در پژوهشی با عنوان" نقش تحلیل متن و بازیابی اطالعات در حوزه حسابداری "با توجه
به مشكالت استفاده کنندگان از گزارشهای مالی همچون قابلیت دسترسی و قابلیت خوانایی و درک اطالعات و مسائل مرتبط با
بازیابی اطالعات به بررسی ادبیات تحقیق مرتبط با دو حوزه اصلی ( )1تحلیل محتوی و قابلیت خوانایی اطالعات مالی ارائه شده و
فعالیتهای متن کاوی مربوط به آن و ( )2روند ادبیات تحقیق در ارتباط با بازیابی اطالعات که دربرگیرنده استخراج متن و نیز
مقادیر ارائه شده در متن اسناد حسابداری پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که مشكل عدم وجود واژگان یكنواخت مسائل
مربوط به قابلیت دسترسی و قابلیت خوانایی و درک اطالعات را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
شمس الدینی و رجب پور ( )1335در پژوهشی با عنوان" تعیین تأثیر سیستمهای یكپارچه اطالعات برسودمندی اطالعات مالی
(قابل فهم بودن و مربوط بودن اطالعات مالی) در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر یاسوج "نمونه ای مشتمل بر  158نفر از
مدیران عملیاتی و مدیران و کارکنان واحدهای فروش و بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر یاسوج انتخاب نموده و با
استفاده از ابزار پرسشنامه اطالعات مورد نیاز را جمع آوری و از طریق نرم افزار  Spssتجزیه و تحلیل نمودند .یافتههای حاصل نشان
داد که سیستم یكپارجه اطالعات بر سودمندی اطالعات مالی در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر یاسوج همچون خوانایی و
قابل فهم بودن و مربوط بودن اطالعات مالی تاثیرگذار بوده است.
لو ،راموس و روگو )2812( 1در پژوهشی با عنوان" مدیریت سود و خوانایی گزارش ساالنه "به بررسی تفاوت قابلیت خوانایی
گزارشهای ساالنه براساس مدیریت سود شرکتها پرداختند .در این راستا از شاخص فاگ جهت اندازه گیری خوانایی و از مدل جونز
جهت اندازه گیری مدیریت سود بهره جستند .دادههای مورد نیاز از اطالعات مالی  12ساله شرکتهای فعال در صنعت خدمات مالی
جمعآوری گردید .یافتههای پژوهش نشان داد که شرکت هایی که در یک سال مشخص سود را مدیریت کرده اند ،در همان سال،
افشاء گزارش ساالنه آنها از خوانایی کمتری برخوردار است.
آجینا ،الئویتی و مسولی )2812(2در پژوهشی با عنوان" هدایت در میان ابهامات :آیا خوانایی گزارش ساالنه در مدیریت سود
آشكار میشود؟ "تالش نمودند تا رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارش ساالنه را مورد بررسی قرار دهند .در این راستا 123
شرکت از بازار سهام فرانسه بین سالهای  2818و  2813مورد ارزیابی قرار دادند .جهت ارزیابی خوانایی گزارش ساالنه از شاخص
گانینگ) فاگ (و جهت ارزیابی مدیریت سود از اقالم تعهدی اختیاری) مدلهای دچو و همكاران ( )1331و رامان و شرور ()2880
بهره گرفته شد .نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین خوانایی گزارش ساالنه و مدیریت سود وجود دارد بدین معنا که
شرکت هایی که سود را مدیریت میکنند تمایل به تهیه گزارشهایی ساالنه پیچیده ای از نظر قابلیت خوانایی دارند.
مورنو و کاساسوال )2811( 3در پژوهشی با عنوان" سیر تكامل خوانایی گزارشهای ساالنه :مطالعه طولی دو شرکت اسپانیایی"
سیرتكامل خوانایی گزارشهای ساالنه دو شرکت اسپانیایی ،از طریق فرمول خوانایی سازگار با گزارشهای مالی اسپانیایی که از اسناد
شرکتهای مختلف اسپانیایی در قرن  28بدست آمده را بررسی نمودند .یافتههای حاصل نشان داد که اگرچه گزارشهای مالی آنها
از قابلیت خوانایی کمیبرخوردار است اما نسبت به سالهای قبل قابلیت خوانایی آنها پیشرفت داشته است.
کومار )2815( 5در پژوهشی با عنوان " عوامل موثر بر خوانایی گزارشهای مالی شرکتهای آسیایی پذیرفته شده در ایاالت
متحده "به بررسی تاثیر پنهان کاری ،پراکندگی مالكیت و سود دهی بر خوانایی گزارشها مالی ساالنه شرکتهاس آسیایی پذیرفته
شده در ایاالت متحده پرداخت .در این راستا  20شرکت از  3کشور آسیایی به عنوان نمونه انتخاب و دادههای جمع آوری شده از
اطالعات مالی این شرکتها از طریق رگرسیون تک متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل گردید .یافتهها نشان داد که شرکت هایی
که فرهنگ داخلی آنها بیشتر گرایش به مخفی کاری دارد صورتهای مالی با قابلیت خواندن کمتری ارائه میدهند .همچنین نتایج
نشان داد که شرکتهای با پراکندگی مالكیت بیشترگزارش ساالنهای را ارائه میدهند که از قابلیت خوانایی باالی برخوردار میباشد.

روششناسی تحقیق

1

Lo, Ramos and Rogo
Ajina, Laouiti and Msolli
3 Moreno and Casasola
4 Kumar
2

5

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931

در این تحقیق با برداشت مستقیم اطالعات مورد نیاز از صورتهای مالی ،پایگاه اطالعاتی ره آورد نوین و سایت
سازمان بورس مجموع دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها جمع آوری شده است .پس از انتخاب شرکتهای نمونه جهت انجام
برخی محاسبات از نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شده است .برای گروه بندی شرکتها طبقه بندی بورس در نظر گرفته
شده است .در تجزیه وتحلیل اطالعات با توجه به نیاز ،از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از نرم افزار ایویوز 2استفاده شده است .در این پژوهش خوانایی گزارش ساالنه به عنوان متغیر وابسته و تغییرات سود به
عنوان متغیر مستقل و متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ،اندازه شرکت ،عمر شرکت ،نسبت سود

عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند .با توجه به مطالب ارائه شده در مبانی نظری ،فرضیه پژوهش
عبارتست از:
"بین تغییرات سود با خوانایی گزارش ساالنه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود
دارد".
مدل تحقیق برای آزمون فرضیه به شرح زیر میباشد:
Readability=ß0+ ß1x1+Σ ßjControlj+ɛ
متغیر وابسته
 :Readabilityخوانایی گزارش ساالنه و متغیر وابسته پژوهش میباشد.
تعریف مفهومی خوانایی گزارش ساالنه :اطالعات زمانی قابلیت استفاده دارند که استفاده کنندگان از آنها بتوانند به شیوهای
مطلوب آن را بفهمند .به بیان دیگر تا زمانی که اطالعات خاصی فهمیده نشود توانایی استفاده از آن نیز وجود نخواهد داشت .میزان
خوانایی در فهم و درک گزارشهای تاثیر بسیاری دارد .هر چه قدر اطالعات خواناتر باشند درک و فهمیدن آن راحت تر خواهد شد (توانا،
.)1331
تعریف عملیاتی خوانایی :در این پژوهش متغیر مذکور از طریق شاخص گانینگ فاگ که به ترتیب زیر اندازه گیری میشود
استفاده شده است:
(درصد کلمات پیچیده  +کلمات موجود در هر جمله)* = 8.5خوانایی
منظور از کلمات پیچیده کلماتی هستند که سه هجا )بخش( یا بیشتر داشته باشند )بطور مثال نوشتار :نِ+وِش+تار) .جملههای
طوالنی با تعداد زیاد کلمات پیچیده قابلیت خوانایی و و درک و فهم اطالعات را کاهش میدهند.

متغیر مستقل
 :Xتغییرات سود و متغیر موهومیاست .اگر تغییرات سود مثبت شده باشد مقدار یک میگیرد و در غیر اینصورت صفر.

متغیرهای کنترلی
 :SIZEاندازه شرکت که از لگاریتم طبیعی ارزش داراییهای شرکت بدست میآید.

 : EARNINGنسبت سود عملیاتی که از تفاوت سود عملیاتی سال جاری و سود عملیاتی سال قبل تقسیم بر سود عملیاتی
سال قبل بدست میآید.
 :LNLOGعمر شرکت که از لگاریتم طبیعی مدت زمانی که شرکت تاسیس شده است بدست میآید.
 :MBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
بدست میآید.

طرح پژوهش
این پژوهش از نظر روش ،در زمره پژوهشهای توصیفی و به لحاظ هدف ،در زمره پژوهشهای کاربردی جای میگیرد.
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جامعه آماری روش و طرح نمونه برداری
جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زمانی پژوهش یک دوره  1ساله از سال  1331تا  1331میباشد .روش نمونه گیری در این مطالعه ،روش غربالگری است.
شرکتهایی به عنوان نمونه انتخاب شدند که:
سال مالی آنها منتهی به  23اسفند ماه هر سال باشد.
طی بازه زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
اطالعات مالی آنها در قلمرو زمانی پژوهش در دسترس باشد.
جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی ( بانکها و لیزینگ ) نباشند.
در طی بازه زمانی پژوهش بیش از  2ماه وقفه معامالتی در طی هر سال نداشته باشند.
با اعمال شرایط فوق ،تعداد  115شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است .برای
انتخاب اینكه در تخمین الگوها از روش تلفیقی یا تابلویی استفاده شود ،از آزمون  Fلیمر استفاده شد .با توجه به اینكه سطح
معناداری در همه الگوها بزرگتر از  1درصد است ،دادهها از نوع تلفیقی هستند .قبل از برآورد الگو ،مفروضات الگوی رگرسیون از
جمله همسا نی واریانس اجزای اخالل ،نبود خود همبستگی بین اجزای اخالل و نبود هم خطی بین متغیرهای توضیحی بررسی
شد .به منظور بررسی همسانی واریانس جمله اخالل الگوها ،از آزمون وایت استفاده شده است .در این پژوهش ،با توجه به وجود
ناهمسانی واریانس در تمامی مدل های رگرسیونی موجود در این پژوهش از حداقل مربعات تعمیم یافته ( )EGLSبرای رفع آن
استفاده شده است .به منظور خود همبستگی میان اجزای خطا ،از آزمون دوربین واتسون استفاده شد.آماره دوربین واتسون در دامنه
 1/1تا  2/1قرار گرفته که حاکی از عدم خودهمبستگی میان اجزای خطا است.
جدول .7نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
READABILITY

X

SIZE

LNLOG

EARNING

MB

خوانایی

تغییرات سود

اندازه شرکت

لگاریتم عمر
شرکت

نسبت سود
عملیاتی

ارزش بازار به
ارزش دفتری

میانگین

58/21

8/51

13/32

2/23

8/11

8/22

میانه

58/22

8/88

13/28

2/22

8/13

8/20

متغیرها

حداقل

21/22

8/88

18/13

8/23

-8/23

انحراف معیار

11/85

8/53

1/28

8/11

8/11

8/82

چولگی

8/85

8/12

8/23

-8/18

8/31

-2/23

کشیدگی

1/22

1/83

3/51

5/33

1/12

3/13

آماره

53/558

120/32

25/13

38/83

122/38

13/23

احتمال

8/88

8/88

8/88

8/88

8/88

8/88

مشاهدات

228

228

228

228

228

228

تعداد شرکت

115

115

115

115

115

115

جارگ برا

حداکثر

28/83

1/88

10/02

3/03

8/22

8/31
-8/83

میانگین ،اصلی ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط دادهها را نشان میدهد بطوری که اگر دادهها بر روی یک محور به صورت
منظم ردیف شوند ،مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میگیرد .میانه ،نشان دهنده این است که  18درصد
دادهها کمتر از عدد وسط مجموعه و  18درصد دادهها بیشتر از عدد وسط مجموعه هستند .از میانه به عنوان اندازه تمایل به مرکز
توزیعهایی که شكل آنها غیرمتقارن است ،استفاده می شود .نزدیک بودن مقدار پارامترهای مرکزی (میانگین ،میانه و مد) به هم
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توزیع متقارن دادهها را نشان میدهد .انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی دادهها را نشان میدهد.چولگی
از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن دادههاست .در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد ،ضریب
چولگی مساوی صفر ،درصورتی که جامعه چوله به چپ باشد ،ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد،
ضریب چولگی مثبت خواهد بود .کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال میباشد .در نهایت آزمون
جارگ برا با توجه به اینكه سطح خطای محاسبه شده کوچكتر از  8.81است ،نشان دهنده توزیع غیرنرمال برای متغیرهای تحقیق
میباشد ،عدم نرمال بودن برای متغیرها با توجه به زیاد بودن تعداد نمونه و استناد به قضیه حد مرکزی توجیه میگردد.
آزمون عدم خود همبستگی میان متغیرهای تحقیق :قبل از برآورد مدل الزم است تا عدم خود همبستگی میان متغیرهای
مستقل آزمون شود .برای بررسی وجود یا عدم خود همبستگی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شده
است .که این کار با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام میشود .جدول ( )2ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق

را نشان میدهد.
جدول .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان متغیرها
SIZE

X
X

1/88

MB

LNLOG

SIZE

8/82

1/88

MB

-8/881

-8/11

1/88

LNLOG

-8/83

-8/28

8/81

1/88

EARNING

8/33

8/32

-8/82

8/13

EARNING

1/88

با توجه به نتایج جدول ( )2مشخص گردید ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به  +1یا  )-1که نتایج تحلیل
رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نمی شود .در نتیجه همبستگی

و هم خطی میان متغیرهای تحقیق وجود ندارد.

آزمون مانایی متغیرها :به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنیدار بودن
متغیرها اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل  EGLSگردید .وجود ریشه واحد بیانگر نامانا
بودن متغیرهاست .فرض صفر این آزمونها وجود ریشه واحد و در نتیجه نامانا بودن متغیرهاست که اگر احتمال آماره آن کمتر از
 8/81درصد شود ،به احتمال  31درصد فرضیه صفر پذیرفته نمیشود .که این به معنای عدم وجود ریشه واحد و در نتیجه مانا بودن
متغیرها میباشد( :جدول  .)3-5آزمون مزبور با استفاده از نرمافزار  Eviews7و روشهای آزمون لوین ،لین و چو ( ،)2882آزمون
ایم ،پسران وشین ( ،)2883آزمون ریشه واحد فیشر-دیكی فولر تعمیمیافته و آزمون ریشه واحد فیشر-فلیپس پرون ( )1335انجام

گردید.
جدول  .9نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق
ADF-Fisher
IM-pesaran &shin&Levin,lin
Chi-squar
squar
chut

PP-Fisher
Chi - squar

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

Readability

-51/25

8/88

-3/13

8/88

588/122

8/88

532/232

8/88

Size

-01/22

8/88

-2/03

8/88

325/285

8/88

155/132

8/88

Lnlog

-25/10

8/88

-521/13

8/88

2313/22

8/88

2022/13

8/88

Earning

-53/81

8/88

-1/31

8/88

313/25

8/88

515/52

8/88

Mb

-20/28

8/88

-3/85

8/88

333/20

8/88

513/02

8/88
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با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )3مشخص گردید که تمامی متغیرها براساس آزمون لوین لین و چو انجام شده در سطح مانا

هستند.
آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه تحقیق :همسانی واریانس یكی از مهمترین فروض مدل رگرسیون خطی است بدین
ترتیب که اجزاء اخالل  Uitکه در تابع رگرسیون ،جامعه ظاهر میشوند ،دارای واریانس همسان باشند اگر این فرض تأمین نشود
دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود .در این تحقیق آزمون ناهمسانی واریانس اجرا شده که نتایج این آزمون در جداول زیر ارایه
گردیده است:
جدول  .4خروجی آزمون ناهمسانی واریانس مدل فرضیه تحقیق
Brow-Forsythe

Levene

Bartlett

()2/222

()2/222

2

df

8/888

8/888

8/888

p-value

فرضیه تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ،در مدل فرضیه  ،با توجه به وجود ناهمسانی واریانس بر اساس آزمون بارتلت و لوین از آزمون
تخمین زن  EGLSبرای رفع آن استفاده میشود.
آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل فرضیه تحقیق :نتایج آزمون جارکیو -برا مفروضات آماری مربوط به مدلهای فرعی
تحقیق ،حاکی از این است که باقیمانده حاصل از برآورد مدل تحقیق در حالت پیش فرض در سطح اطمینان  %31از توزیع نرمال
برخوردار نمیباشد ،بطوری که احتمال مربوط به این آزمون کوچكتر از  8/81میباشد .)8/88( .در این ارتباط با توجه به تعداد باالی
مشاهدات میتوان از نرمال نبودن توزیع باقیماندهها چشم پوشی کرد .ضمن این که بررسی توزیع باقیماندهها نشان دهنده نزدیک
بودن آن به توزیع نرمال میباشد(سوری.)1303 ،
جدول .5آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل
احتمال آماره جارک برا

جارک برا

فرضیه ها

8/888

1082/83

فرضیه تحقیق

نتایج آزمون چاو و هاسمن فرضیه تحقیق :در این مدل برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش
دادههای پانل در برآورد مدل ،کارآمد خواهد بود یا نه ،از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمونها در جدول()2
آمده است.
جدول  .6نتایج آزمون چاو تحقیق

فرضیه تحقیق

نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

P-Value

نتیجه

لیمرFآزمون

F

1/85

()113/211

8/32

poold

همان طوری که مالحظه میگردد ،نتایج آزمون چاو برای مدل فوق حاکی از انتخاب مدل pooldمیباشد .بنابراین نیازی به
انجام آزمون هاسمن ،نمی باشد.
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نتایج برآورد مدل فرضیه تحقیق
متغیر

جدول  .1نتایج برآورد مدل فرضیه تحقیق
Readability=ß0+ ß1X+Σ ßjControlj+ɛ
P-Value
tآماره
ضریب

X

تغییرات سود

-8/31

-1/12

8/88

SIZE

اندازه شرکت

-8/12

-5/88

8/88

LNLOG

لگاریتم عمر شرکت

8/13

8/01

8/33

EARNING

نسبت سود عملیاتی

1/28

3/38

8/88

MB

ارزش بازار به ارزشر دفتری

-8/12

-3/82

8/88

C
ب)(1

اثرات ثابت

11/31

3/22

8/88

8/12

0/82

8/88

ضریب تعیین تعدیل شده مدل 8/55
آماره  Fمدل
()P-Value

05/12
8/88

آماره دوربین واتسون

2/13

همانطور که در جدول( )2مشاهده میشود ضریب متغیر مجازی( )Xشرکتهایی که تغییرات سود در آنها مثبت شده ،منفی و
 p-valueآن کوچكتر از  1درصد می باشد بنابراین رابطه منفی و معناداری بین تغییرات سود و خوانایی گزارش ساالنه وجود دارد.
الزم به توضیح است که وجود متغیر ( AR)1در مدل حاکی از این مطلب است که در جزء اخالل آن ،خود همبستگی از نوع درجه
 1وجود دارد که با قرار دادن متغیر مزبور آن را رفع کرده ایم .در بررسی معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره
 Fاز  8/81کوچكتر میباشد ( )8/88با اطمینان  %31معنی دار بودن کل مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن
است که  8/55درصد از خوانایی گزارش ساالنه توسط متغیرهای مستقل و کنترلی وارد شده در مدل تبیین میگردد .همچنین
مقدار آماره دوربین-واتسن ما بین عدد  1/1و  2/1میباشد ( )2/13از این رو هم بستگی میان متغیرهای تحقیق وجود ندارد.
جدول  .8بهترین برازش فرضیه تحقیق
Redundant Variables Test
Equation: UNTITLED
Specification: READABILITY X1 SIZE LNLOG EARNING BM AR(1) C
Redundant Variables: LNLOG

متغیر

Probability
0.3927
0.3927
ضریب

X1

Value
df
0.855259
609
0.731468
)(1, 609
آماره t

t-statistic
F-statistic
P-Value

-8/31

-1/15

8/88

SIZE

-8/12

-5/31

8/88

EARNING

1/13

3/02

8/88

MB

-8/10

-3/22

8/88

C

11/01

38/23

8/88

)AR(1

8/12

10/81

8/88

ضریب تعیین تعدیل شده مدل8/55
آماره  Fمدل
()P-Value

188/05
()8/88

دوربین واتسون

2/13
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نتایج حاصل از بهترین برازش مدل فرضیههای تحقیق ،حاکی از وجود رابطهی معناداری بین متغیر مجازی تغییرات سود و
خوانایی گزارش ساالنه میباشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه تحقیق در مورد شرکتهایی که تغییرات سود در آنها مثبت شده با توجه به آن که P-Value

بدست آمده آنها کوچكتر از  8/81میباشد و ضریب آنها منفی میباشد حاکی از آن است که شرکت که تغییرات سود در آنها مثبت
شده ،در صورت ثابت ماندن سایر شرایط ،افشاء گزارش ساالنه آنها از خوانایی کمتری برخوردار میباشد و فرضیه تحقیق پذیرفته
میشود .میزان رابطه معنادار بودن این دو متغیر ( )8/31است که نشان میدهد در صورتی که شرکتهایی که تغییرات سود در آنها
مثبت شده یک درصد افزایش یابد در اثر این افزایش ،متغیر وابسته خوانایی گزارش ساالنه  8/31درصد کاهش مییابد .لو ،راموس
و روگو ( )2812در پژوهشی با عنوان" مدیریت سود و خوانایی گزارش ساالنه "به بررسی تفاوت قابلیت خوانایی گزارشهای ساالنه
براساس مدیریت سود شرکتها پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که شرکت هایی که در یک سال مشخص سود را مدیریت
کرده اند ،در همان سال ،افشاء گزارش ساالنه آنها از خوانایی کمتری برخوردار است .واین نشان دهنده مطابقت نتایج تحقیق حاضر
با تحقیق لو ،راموس و روگو ( )2812میباشد .آجینا ،الئویتی و مسولی ( )2812در پژوهشی با عنوان" هدایت در میان ابهامات :آیا
خوانایی گزارش ساالنه در مدیریت سود آشكار میشود؟ "تالش نمودند تا رابطه بین مدیریت سود و خوانایی گزارش ساالنه را مورد
بررسی قرار دهند .نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین خوانایی گزارش ساالنه و مدیریت سود وجود دارد .بدین معنا که
شرکت -هایی که سود را مدیریت میکنند تمایل به تهیه گزارشهایی ساالنه پیچیده ای از نظر قابلیت خوانایی دارند .واین نشان
دهنده مغایرت نتایج تحقیق حاضر با تحقیق آجینا ،الئویتی و مسولی ( )2812میباشد .امامی پور( )1331در تحقیقی رابطه بین
پیچیدگی گزارشات ساالنه ،سود جاری و پایداری سود در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که بین پیچیدگی
گزارشات ساالنه و سود ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین بین پیچیدگی گزارشات ساالنه و پایداری سود ،رابطه منفی و
معناداری وجود دارد .واین نشان دهنده مطابقت نتایج تحقیق حاضر با تحقیق امامی پور( )1331میباشد.
در اینجا با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش ،پیشنهاد هایی بر مبنای یافتههای پژوهش ارائه میگردد .مدیران ممكن
است به طور استراتژیک اطالعات مضر را با استفاده از افشای مبهم پنهان کنند .بنابراین به دلیل باال رفتن هزینههای تجزیه و تحلیل
اطالعا ت مدیران امید دارند این اطالعات تاثیری بر بازار نداشته باشد یا با تاخیر تاثیرگذار باشد .بنابراین به سرمایهگذاران و تحلیل
گران در بازار پیشنهاد میشود در کنار سایر موارد به امكان وجود رفتار فرصت طلبانه مدیران در تهیه گزارش ساالنه حسابداری نیز
توجه نمایند .خواندن متون پیچیده تر ،سخت تر است و باعث تحمیل هزینههای بیشتر پردازش اطالعات میشود .بنابراین شرکتها
از این طریق می توانند موقعیت فعلی خود را مبهم ارائه کنند و از این ره آورد هزینه سرمایه خود را کاهش دهند .بنابراین
سرمایهگذاران و تحلیل گران در بازار پیشنهاد می شود در کنار سایر موارد به معیارهای کیفی دیگری برای کیفیت سود شرکت نیز
اهمیت دهند.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی به موارد زیر توجه شود:
 -1بررسی رابطه بین روشهای خاص مدیریت سود در رابطه با ویژگیهای خاص شرکت از جمله خوانایی گزارش ساالنه
 -2بررسی رابطه بین معیارهای راهبری شرکتی و پیچیدگی گزارش ساالنه
 -3بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش ساالنه
عمدهترین محدودیتهای پژوهش حاضر که احتماالً میتوانند تعمیمپذیری نتایج حاصل از پژوهش را تحت تاثیر قرار دهند
عبارتند از:
 نبود اطالعات کامل در مورد برخی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و مشكالت مربوط به جمعآوری اطالعات.
 با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،که سال مالی آنها
پایان اسفند ماه است ،تسری نتایج به سایر شرکتها باید با احتیاط انجام شود.
 به دلیل محدود بودن تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد شرکتهای نمونه محدود
شده است.
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در این پژوهش از روش حذف منظم برای نمونه گیری استفاده شده است و برخی از صنایع از نمونه آماری حذف
شده اند ،لذا نتایج به دست آمده قابلیت تعمیم به تمامی صنایع را ندارد.
داده های استخراج شده از صورتهای مالی شرکتها ،از بابت تورم تعدیل نگردیده است .در صورت تعدیل اطالعات
مذکور ،ممكن است نتایج متفاوتی از نتایج فعلی حاصل شود.

منابع
 -1امامیپور ،فرید ( .)1331رابطه بین پیچیدگی گزارشات ساالنه ،سود جاری و پایداری سود در بازار سرمایه ایران .پایان نامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه قم -دانشكده مدیریت و اقتصاد
 -2انصاری ،عبدالمهدی؛ خواجوی ،حسین ( .) 1338بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبتهای مالی.
پژوهشهای حسابداری مالی ،دوره  ،3شماره (.33-18 ،)2
 -3پورزمانی ،زهرا؛ پویان راد ،مهدی ( .)1331ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکتها .دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،
شماره (00-22 ،)12
 -5توانا ،بهنام ( .)1331رابطه عملكرد شرکتها با خوانایی گزارشهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران .پایان نامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  -دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
 -1ثقفی ،علی؛ بهار مقدم ،مهدی ( .)1302محرکهای موثر برمدیریت سود .مجله توسعه و سرمایه ،دوره .183-121 ،2
 -2حسینی ،سیداحسان ( .)1331بررسی رابطه بین تغییر مدیریت و مدیریت سود .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی
مشهد.
 -2حسینی ،سیدعلی؛ فصیحی ،صغری؛ محمودیان ،نسیم ( .)1335نقش تحلیل متن و بازیابی اطالعات در حوزه حسابداری.
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بررسی شاخصهای رقابت در بازار سهام بر ارزشگذاری سهام در
شرکتهای صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار
محمدحسین پورحسن باقری ،7زهرا

ساداتی*2،

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمین ،خمین ،ایران
 -2عضو هئیت علمی ،گروه حسابداری ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمین ،خمین ،ایران
Zahra_Sadati47@yahoo.com

چکیده
در این تحقیق ،رابطه بین شاخصهای رقابت در بازار سهام بر ارزشگذاری سهام در شرکتهای صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش تأثیر میزان شاخص
هرفیندال -هیرشمن ،شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل نقدینگی ،اندازه
شرکت و اهرم مالی بر ارزشگذاری سهام مورد بررسی قرار گرفته است .در راستای پاسخ به سؤاالت تحقیق ،چهار
فرضیه تدوین و با انتخاب  31شرکت از بین شرکتهای صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران طی بازده زمانی  1ساله 1338 ،الی  1331آزمون شده است .درنهایت ،دادهها با استفاده از
نرمافزار  Excelو سپس با استفاده از نرمافزار  EVIEWSتجزیهوتحلیل انجام شده است .نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد شاخص هرفیندال -هیرشمن ،شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده با در
نظر گرفتن متغیرهای کنترل نقدینگی ،اندازه شرکت و اهرم مالی بر ارزشگذاری سهام تأثیر معناداری دارند.
واژگان کلیدی :رقابت در بازار ،شاخص هرفیندال -هیرشمن ،شاخص لرنر ،شاخص لرنر تعدیل شده ،ارزشگذاری
سهام

 -7مقدمه
مطالعه نظریات صاحبنظران و پژوهشگران مختلف نشان میدهد که از رقابتپذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد (هی،
 .)2812اما به طور کلی میتوان رقابتپذیری را قابلیت ها و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار ،صنعت ،منطقه ،کشور دارا
هستند و میتوانند آنها را حفظ کنند تا در عرصة رقابت بین المللی نرخ بازگشت باالیی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی
انسانی خود را در وضعیت نسبتاً باالیی قرار دهند .به عبارت دیگر ،رقابتپذیری توانایی افزایش سهم بازار ،سوددهی ،رشد ارزش
افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادالنه و بین المللی برای یک دوره طوالنی است (برزگر و همكاران.)1333 ،
رقابتپذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود میآید .دارایی ها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) و
یا ساخته شده به وسیلة انسان است (مثل زیر ساختها) و فرایندها که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان
تبدیل میکند و در نهایت موجب ایجاد رقابتپذیری میگردند (مایر و همكاران .)2815 ،در بررسی رقابتپذیری میتوان از زاویة
دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابتپذیری است .منابع ایجاد رقابتپذیری را میتوان در سه دستة فناوری ،سازمان
و نیروی انسانی تقسیمبندی کرد (ها و همكاران . )2811 ،مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به
سایر مزیت های رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری الزم است تا رقبا بتوانند این مزیت های رقابتی را تقلید کنند (غیوری و همكاران،
.)1333
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رقابت پذیری ،فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از آن طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد (انوری و
همكاران .)2815 ،در واقع می توان از آن به عنوان تالشی یاد کرد که یک بنگاه اقتصادی ،صنعت یا کشور برای برتری یافتن نسبت
به یک بنگاه اقتصادی ،صنعت یا کشور دیگر در عرصه رقابت انجام می دهد .در سطح بین المللی ،کشورها به دلیل کمبود منابع
مالی ،فنی و تخصصی الزم ،می باید برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه ،با یكدیگر به رقابت بپردازند
(دینگ .)2811 ،از این رو ،کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یكی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح
بین المللی تبدیل شده است (گارلون و میک هالی.)2815 ،
در عصر حاضر ،رقابت در بازار محصول و شرایط بازار و خواستههای مشتری با سرعت و در جهتهای مختلف تغییر پیداکرده
که این وضعیت موجب بازنگری اساسی در اولویتهای تجارت ،دیدگاه استراتژیک ،قابلیت بقا و روشهای آن شده است (هی.)2812 ،
در این عصر ،قیمت رقابتی و کیفیت باال ضروری هستند اما عامل تعیین کننده موفقیت تجاری نیستند و به جای آن سرعت رسیدن
به بازار و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفتهاست (ها و همكاران.)2811 ،
در جهان امروز بیشتر تأکید بر قابلیت سازگاری با تغییر در محیط تجاری است که الزمه واکنش و پاسخگویی به این عوامل
تغییر و تحول ،کسب تصمیم بهینه مالی است  .از جمله این تصمیم ها می توان به رقابت در بازار محصول اشاره کرد (برزگر و
همكاران .)1333 ،سازمانها در مواجهه با تغییرات محیط (بازار ،رقابت ،نیازهای مشتری ،فناوری و فاکتورهای اجتماعی) نیاز به
ایجاد توانایی و قابلیتهای دانشی و نگرشی از طریق دخیل کردن این تغییرات در فعالیتهای درونی و برونی خود جهت ایجاد
راهحل در کوتاهترین زمان ممكن میباشند (مایر و همكاران.)2815 ،
ارزشگذاری فرایندی است که طی آن میزان بهای جاری یک دارائی تعیین میگردد (هاکلمان و همكاران .)2812 ،ارزشگذاری
مفهومی کامالً اقتصادی است که وقتی یک دارایی الزم است ارزشگذاری شود ،با مفهوم قانونی دارایی همراه میشود .واژه دارایی
معموالً به معنی حقوق و فوایدی است که در رابطه با مالكیت آن وجود دارد .منظور از واژه قانونی برای دارایی و مالكیت بسیار
پیچیده است اما نكاتی وجود دارد که در شناخت بهتر ارزشگذاری مفید هستند (بهار مقدم و ساالری.)1331 ،
واضحترین نوع دارایی ،دارایی مشهود ،مانند ساختمانها ،لوازم و تجهیزات و اثاثه اداری است .این داراییها سختافزارهایی
هستند که دارای شكل و ماهیت فیزیكیاند و مالكیت آنها معموالً از طریق اسناد مالكیت مربوط به حقوق آنها صورت میگیرد.
داراییها ممكن است به صورت داراییهای نامشهود باشد .چنین داراییهایی در یک واحد اقتصادی ،شامل تمام داراییهایی است
که ماهیت فیزیكی ندارند اما دارای فواید و منافع مهمی برای موفقیت واحد اقتصادی هستند .این فواید برای مالک داراییهای
نامشهود ،معموالً براساس بازده مالی آنها اندازهگیری میشود .سومین نوع دارایی که میتواند ارزشگذاری شود یک بنگاه اقتصادی
در مجموع است و در آن ترکیبی از کل داراییهای مشهود و نامشهود ارزشگذاری میگردد (محامی .)1331 ،برای شناخت مفهوم
یک بنگاه اقتصادی به عنوان یک دارایی که متمایز از «وحدت استفاده» ارزش داراییهای مشهود و نامشهود است ،باید مفهومی با
عنوان مدنظر قرار گیرد .منظور از وحدت استفاده درنظرگرفتن کلیه دارائیهای مشهود و نامشهود بنگاه ،به عنوان یک کل می باشد.
بنابراین در ارزشگذاری یک بنگاه اقتصادی به عنوان یک واحد ،باید ترکیبی از داراییهای مشهود و نامشهود که دارای وحدت
استفاده هستند ،ارزشگذاری شود (پاتاتاکاس.)2815 ،
با توسعه اقتصادی کشور و بزرگ شدن سازمان ها ،زمانی می رسد که اداره این سازمان ها در روابط پیچیده اقتصادی نوین از
عهده یک فرد خارج است (چن و همكاران .)2811 ،از این زمان است که دوران شكل گیری شرکت های سهامی و جداسازی
سرمایه گذاران و مدیران ضرورت می یابد و مدیریت از مالكیت جدا می شود .شرکت های سهامی ،سازمان بورس ،بانک های سرمایه
گذاری و شرکت های سرمایه گذاری از بنیان های این دوران نوین اقتصادی می باشند .در این دوران است که سهام به واحد و
شاخص اقتصادی تبدیل می شود و ارزش گذاری آن ،دغدغه ی اصلی سرمایه گذاران و اقتصاددانان است (کونچیتسكی و پاتاتاکاس،
.)2815
فعال شدن بورس و تشكیل و راه اندازی صدها شرکت سرمایه گذاری در ایران نوید ورود به این دوران از توسعه اقتصادی کشور
را می دهد .فعالیت درست و علمی در این دوران می تواند راه ورود سرمایه های سرگردان و یا فعال در بازارهای غیر تولیدی را به
مسیر درست و فعالیت های سازنده ،هموار سازد و توسعه و شكوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد .نخستین گام در این مسیر پیاده
سازی اصول علمی ارزش گذاری سهام است (همت فر و مقدسی.)1331 ،
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از دیگر نقش های مهم ارزش گذاری صحیح ،ارتباط دوسویه ی آن با ارزش آفرینی شرکت هاست .ارزیابی منطقی ارزش شرکت،
شرایط الزم برای ارزش آفرینی را فراهم می کند (وانگ .)2813 ،دارایی های مالی ،ابزارهای ارزش آفرینی و مدیریت شرکت است.
در اختیار داشتن مجموعه اوراق بهادار کارآمد می تواند در ارتقا ارزش شرکت و تداوم ارزش آفرینی شرکت مؤثر باشد (چن و
همكاران .)2811 ،برای در اختیار داشتن مجموعه اوراق بهادار کارآمد ،فرآیند ارزشیابی می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد (هاکلمان
و همكاران.)2812 ،
هدف این تحقیق بررسی تاثیر بررسی تاثیر شاخص های رقابت بازار سهام بر ارزش گذاری سهام شرکت های صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی در سازمان بورس اوراق بهادار ایران است .اوالً ،نتایج این تحقیق برای مدیران مالی شرکت های صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی در بورس اوراق بهادار با ارزش خواهد بود زیرا آن ها یک دید جدیدی نسبت به شاخص های رقابت در بازار پیدا خواهند
کرد و همچنین آن ها تاثیر تصمیم هایشان را به حساسیت پذیری ارزش گذاری سهام از طریق شاخص های رقابت در بازار سهام
را درک خواهند کرد.
ثانیاً ،نتایج این تحقیق برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اطالعاتی جامع در مورد تاثیر شاخص های رقابت در بازار بر
ارزش گذاری سهام شرکت های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران قرار می دهد .ثالثاً ،نتایج این تحقیق
نشان دهنده ی تاثیر سیاست گذاری ها ،اجرا و کنترل شاخص های رقابت بازار در بازار های مالی کشور مخصوصاً بورس اوراق
بهادار تهران باشد.

 -2ادبیات نظری تحقیق
در عصر حاضر ،رقابت در بازار محصول و شرایط بازار و خواستههای مشتری با سرعت و در جهتهای مختلف تغییر پیداکرده
که این وضعیت موجب بازنگری اساسی در اولویتهای تجارت ،دیدگاه استراتژیک ،قابلیت بقا و روشهای آن شده است (هاو.)2811 ،
در این عصر ،قیمت رقابتی و کیفیت باال ضروری هستند اما عامل تعیین کننده موفقیت تجاری نیستند و به جای آن سرعت رسیدن
به بازار و فرصتهای سرمایه گذاری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفتهاست.
در جهان امروز بیشتر تأکید بر قابلیت سازگاری با تغییر در محیط تجاری است که الزمه واکنش و پاسخگویی به این عوامل
تغییر و تحول ،کسب تصمیم بهینه مالی است (مایر و همكاران .)2815 ،از جمله این تصمیم ها می توان به رقابت در بازار محصول
اشاره کرد.
خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروزی است (چن و همكاران .)2811 ،امروزه جهانی شدن کامپیوتر و انقالب
در دنیای آزادی جریان سرمایهها در سطح بینالملل با تقاضای هرچه زیادتر اطالعات درباره عملكرد شرکتها با یک دیگر آمیخته
شدهاند .ضمن آن که اطالعات عملكردی که سرمایهگذاران نیاز دارند تنها اطالعات تاریخی (مربوط به گذشته) نیست .سرمایهگذاران
و نیز مدیران شرکتهایی که در آن سرمایهگذاری انجام شده است به اطالعاتی که درباره آینده شرکت باشد ،نیاز دارند .مدلهای
ارزشگذاری سهام یک شرکت نیز براساس این اطالعات (اطالعات آیندهگرا) عمل میکنند .مدلهای ارزشگذاری ابزار فكری برای
کسب و کارها ،برنامه استراتژیک مدیریت و احتماالً نتایج آن برنامه است .این دسته از مدلها بیانگر این نكته هستند که چگونه یک
تحلیلگر و سرمایهگذار عایدات یک سرمایهگذاری را پیشبینی کرده و سرمایهگذاریها را ارزشگذاری میکنند (ونگ.)2813 ،
رقابت در بازار محصول :منظور از رقابت در بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کاال رقابت
تنگاتنگی دارند و کاالهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد ،چرا که اگر غیر از این باشد ،بازار به سمت انحصار یا انحصار
چند جانبه تمایل پیدا میکند .به عبارت دیگر رقابت پذیر بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته شیوه تولیدی اتخاذ نماید که
کاالهای با کیفیتتری تولید کند یا کاالهای تولیدی خود را با قیمتی پایینتر از سایر رقبا عرضه کند و در نتیجه بازار فروش را در
قبضه خود بگیرد (بهرامی.)1331 ،
شاخص هرفیندال -هیرشمن :این شاخص از جمله مهمترین شاخصهای سنجش تمرکز موجود در یک صنعت و درجه
رقابت بازار میباشد .هرچه که نسبت حاصله برای یک شرکت بزرگتر باشد ،بیانگر این است که شرکت مزبور دارای قدرت رقابت
بزرگتری می باشد .باید توجه داشت که بین درجه رقابت بازار و قدرت رقابت یک شرکت یک رابطه معكوس برقرار است .بنابراین
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هراندازه شاخص هرفیندال -هیرشمن محاسبه شده بیشتر باشد ،نشانگر قدرت رقابت بیشتر شرکت و از جهت دیگر کمتر بودن
درجه رقابت بازار میباشد و برعكس (طالبی جویباری.)1331 ،
شاخص لرنر :شاخص لرنر برابر است با قیمت محصوالت شرکت منهای هزینههای نهایی تولید .این شاخص به صورت مستقیم
نشان دهنده ویژگی قدرت بازار؛ یعنی توانایی شرکت برای منظور کردن قیمتی بیشتر از هزینه نهایی است .چالش پیشروی استفاده
از شاخص لرنر در پژوهشهای تجربی این است که هزینههای نهایی قابل مشاهده نیستند .بنابراین ،معموالً پژوهشگران شاخص لرنر
را به وسیله حاشیه قیمت -هزینه تخمین میزنند .شاخص لرنر بر حسب سود عملیاتی تقسیم بر فروش تعریف میشود (بهرامی،
.)1331
شاخص لرنر تعدیل شده :اگر چه شاخص لرنر برای تعیین قدرت بازار محصول شرکت استفاده شده است ،اما این معیار عوامل
مختص شرکت نظیر تاثیر قدرت قیمتگذاری بازار محصول را از عوامل سطح صنعت تفكیک نمیکند .از اینرو از نسخه تعدیل شده
شاخص لرنر نیز استفاده شده است (طالبی جویباری.)1331 ،
ارزش گذاری سهام :ارزشگذاری فرایندی است که طی آن میزان بهای جاری یک دارائی تعیین میگردد .ارزشگذاری
مفهومی کامالً اقتصادی است که وقتی یک دارایی الزم است ارزشگذاری شود ،با مفهوم قانونی دارایی همراه میشود .واژه دارایی
معموالً به معنی حقوق و فوایدی است که در رابطه با مالكیت آن وجود دارد .منظور از واژه قانونی برای دارایی و مالكیت بسیار
پیچیده است اما نكاتی وجود دارد که در شناخت بهتر ارزشگذاری مفید هستند.
به پروسه تعیین ارزش فعلی واقعی یک دارایی یا شرکت ،ارزش گذاری گفته میشود .معموالً روشهای متنوعی برای این کار
مورد استفاده قرار میگیرد ،بعضیها از این روشها به صورت ذهنی انجام میشوند و برخی دیگر عینی هستند و از طریق روشهای
آماری و اقتصاد سنجی به نتیجه میرسند (نیكومرام و همكاران.)1331 ،
در این تحقیق ما می کوشیم به بررسی تاثیر شاخص های رقابت بازار سهام بر ارزش گذاری سهام شرکت های صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و آگاهی از تالش های صورت گرفته در سایر کشورهای جهان در زمینه بررسی
تاثیر شاخص های رقابت بازار سهام بر ارزش گذاری سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم.
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق را می توان در این سه مورد به صورت خالصه بیان کرد:
 تاثیر متغیرهای رقابت در بازار سهام و ارزش گذاری سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
موضوعی است که در ایران کمتر به پرداخته شده است و این در حالیست که در کشورهای دیگر پژوهش ها و
تحقیقات بسیاری در این زمینه ایجاد شده است.
 تاثیر متغیرهای رقابت در بازار سهام و ارزش گذاری سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار همانطور
که در کشورهای توسعه یافته همواره مورد توجه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس است ،در ایران نیز
مدیران باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
 همچنین ما می خواهیم اطالعات جامع و مدونی درباره متغیرهای رقابت در بازار محصوالت و ارزش گذاری سهام
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به دست بیاوریم.
با توجه به اهمی ت مطالب ذکر شده در باال ،پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی تاثیر شاخص های رقابت در بازار سهام بر
ارزش گذاری سهام در شرکت های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،را مورد سنجش قرار دهد ،تا
با بهرهگیری از یافته های پژوهش ،مدیران شرکت ه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بر بهبود کیفیت خدمات و پیشبرد
اهداف یاری دهد.

 -9پیشینه تحقیق
نمازی و ابراهیمی ( ،)1331در مقاله ارتباط بین رقابت بازار محصول و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار را بررسی کردند .برای دستیابی به این هدف ،شاخص هرفیندال -هیرشمن ،شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده را به عنوان
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معیارهای رقابت در نظر گرفتند .نمونه مورد نظر تحقیق شمال  02شرکت در دوره زمانی 00 -01بود .نتایج حاصل از ازمون فرضیات
تحقیق به روش داده های ترکیبی نشان داد که بین شاخص هرفیندال -هیرشمن با بازده سهام شرکتهای مورد بررسی رابطه منفی
وجود دارد و رابطه معنادار نیست .در حالیكه که رابطه بین شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده با بازده سهام رابطه منفی و معناداری
دارد .همچنین نتایج بیانگر این است که شرکتهای موجود در صنایع رقابتی بازده بیشتری کسب کرده که این امر با پیش بینی
فرضیه های تخریب خالقانه و موانع ورود سازگار است.
حیدرپور و همكاران ( )1331به بررسی تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام پرداختند .در این تحقیق تاثیر
گرایش های احساسی سرمایه گذاران ،بر بازده سهام پرتفوی های مرتب شده بر اساس اندازه ،قیمت ،نسبت ارزش دفتری به بازار و
نسبت مالكیت نهادی در قلمرو زمانی  1308لغایت  1300مورد بررسی قرار گرفت .بازده ماهانه هر پرتفوی بر اساس بازده ماهانه
هر شرکت و با استفاده از رویكرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجرای روش رگرسیون چند متغیره به صورت سری زمانی بر
روی مدل ،ضرایب مربوطه تخمین زده شد .بدین منظور مدل چهار عاملی پرتفوی بازار ،اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری به بازار
و گرایش های احساسی سرمایهگذاران در تبیین بازده مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و
معنی دار گرایش های احساسی سرمایه گذاران بازده سهام شرکتهای دارای کمترین اندازه ،نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت
مالكیت نهادی می باشد.
خواجوی و همكاران ( )1332در تحقیق خود با عنوان به نتایج زیر دست پیدا نمودند .هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت
در بازار محصول و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .به همین منظور ،از شاخصهای هرفیندال
 هیرشمن ،لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است .اقالم تعهدی اختیاریبه عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش را  22شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تشكیل می دهند که در طی سالهای  1303تا  1338بررسی شده اند .از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند
متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین
شاخص های هرفیندال -هیرشمن ،لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت ها رابطه معكوس معناداری وجود دارد.
نمازی و همكاران ( )1333در تحقیق خود با عنوان ،بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .به همین منظور ازشاخصهای هرفیندال هیرشمن ،لرنر و لرنر تعدیل شده به انواع
معیارهای رقابت در بازار محصول استفاده شده است .همچنین ،کیفیت اطالعات مالی نیز از دو جنبه کیفیت اقالم تعهدی (کیفیت
سود) و کیفیت افشاء بررسی شده است .جامعه آماری  32شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكیل می دهد ،که
در سال های  1302تا  1331بررسی شده است .از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه
های استفاده شده است .نتیجه آزمون فرضیه ها نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های رقابت در بازار محصول و معیارهای
کیفیت اطالعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد .بنابراین ،رقابت در بازار محصول به عنوان یكی از عوامل مهم در تصمیم
های مالی نقش به سزایی دارد.
غیوری مقدم و همكاران ( ،)1333به بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود پرداختند .نتایج پژوهش بیانگر آن بود
که رقابت در بازار محصول تاثیر مثبت و معنیداری بر کیفیت سود (اطالعات) دارد .لذا میتوان چنین گفت که افزایش در رقابت
بازار محصول میتواند نقش موثری در افشای با کیفیت اطالعات داشته باشد .به بیان دیگر ،این پژوهش بیان میدارد که در یک
محیط کمتر رقابتی (متمرکز) مدیران واحدهای تجاری تمایل دارند تا با ایجاد یک فضای اطالعاتی غیر شفاف هزینههای سیاسی و
مالكانه افشای اطالعات را کاهش داده و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.
ترقی جواه و نیكو مرام ( )1335در تحقیقی به بررسی بررس ی مدل های ارزش گذاری سهام با رویكرد دستیابی به مدل بهینه
در صنعت بانكداری ایران پرداختند .مدل ارزشیابی ،کلیه فرآیندهای مالی شرکت را شبیه سازی می کند .بنابراین ،سرمایه گذاران
می توانند به کمک آن ،تاثیر نسبی گزارش ها بر قیمت ذاتی سهام را محاسبه کرده و معامالت خود را با توجه به سود مورد انتظار
انتظام دهند .مدیران هم می توانند تاثیر تصمیمات خود را پیش از عملی کردن آن ،اندازه گیری کرده و بیش ترین ارزش را عاید
سهامداران کنند .کارایی بورس های معتبر دنیا ریشه در نهادهایی دارد که معامالت عمده خود را بر مبنای ارزشیابی های دقیق
صورت می دهند بنابراین ،با توجه به اینكه صنعت بانكداری ایران بخش قابل توجهی از حجم سرمایه بورس را به خود اختصاص
داده است ،ارزش گذاری صحیح این سهام از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است .این پژوهش به معنادار بودن یا نبودن تاثیر به
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کارگیری روشهای مختلف ارزش گذاری در به دست آوردن ارزش ذاتی سهام بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،پرداخته است .شواهد تجربی گویای آن است که مدل تنزیل جریان نقد عملیاتی بیشترین ضریب همبستگی را با
قیمت واقعی سهام نشان میدهد .بنابراین این مدل می تواند به عنوان مدل بهینه در این صنعت مورد توجه قرار گیرد.
ضرابی و اسعدی ( )1331در تحقیقی به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و شاخص های بازدهی در صنایع مختلف
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .وجود ساختار انحصاری و رقابتی علت بروز یكسری از رفتارهای مبتنی بر انحصار و رقابت شده
و این رفتارهای متفاوت ،منجر به عملكرد اقتصادی متفاوت می شود .به عبارت دیگر ساختار انحصاری و رقابتی بر عملكرد بنگاه ها
و صنایع تاثیر می گذارد .در نتیجه بررسی این ارتباط از اهمیت باالیی برخوردار است .از طرف دیگر تاکنون اقدامات بسیاری برای
شناخ ت بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار بر ریسک و بازده اوراق بهادار در قالب الگوهای قیمت گذاری تعادلی و عاملی صورت گرفته
است ،ولی پیوند تیوریک میان رقابت در بازار محصول و بازده عادی و غیر عادی سهام ،از موضوعاتی است که مورد شناخت و
پرداخت چندانی قرار نگرفته است .از این رو ،در مطالعه به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و شاخص های بازدهی در
صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل دادههای ترکیبی ،آزمون مقایسه ای جفت میانگین های تیماری دانكن
و رگرسیون کمترین مربعات طی دوره  1331-1302پرداخته شد .نتایج نشان داد که بین شاخص های رقابت محصول بین شرکت
ها در صنایع مختلف تفاوت معناداری دارد ،بین شاخص های رقابت محصول با بازدهی ساالنه شرکت ارتباط معناداری دارد ،بین
شاخص های رقابت محصول با بازدهی غیر عادی شرکت ارتباط معناداری دارد ،بین شاخص های رقابت محصول با بازده حقوق
صاحبان سهام ارتباط معناداری دارد ،ارتباط بین رقابت محصول با شاخص های بازدهی در بین صنایع مختلف متفاوت است.
همچنین از آنجاکه در اقتصاد ایران برخالف کشورهای پیشرفته ،رقابت به مفهوم واقعی بین بنگاههای اقتصادی شكل نگرفته است،
انحصار باعث افزایش سودآ وری بنگاه ها شده و نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر عمدتا با یافته های مطالعات خارجی همخوانی
نداشته و با یافته های مطالعات داخلی همخوانی دارد .از این رو به محققان پیشنهاد می شود به بررسی راهكارهای اساسی و عملیاتی
جهت ایجاد فضای رقابتی در بین بنگاه های تولیدی کشور بپردازند.
بهرامی ( ) 1331در تحقیقی به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و سرمایه گذاری شرکت ها ،شرکت های پذیرفته
شده در بازار بورس پرداخت .ارتباط بین رقابت و سرمایه گذاری در بازار محصول :شواهدی از کشور ایران بیان می کند که بین
رقابت در بازار محصول و سرمایه گذاری شرکت ها تابع شرایطی خاص صنعت ،شرکت ها و محیط می باشد .ما ارتباطی را در این
خصوص با بررسی عملكرد شرکت ها بین سال های  1300لغایت 1333یافتهایم .یک بررسی علمی از طریق بازده رگرسیون در
شواهد موجود .در این تحقیق رابطههای بین وجود رقابت و سرمایه گذاری تائید گردید .و مشخص شد با افزایش رقابت سرمایه
گذاری نیز افزایش میابد .این تحقیق نشان می دهد که بین افزایش تعداد شرکت ها و سرمایه گذاری در صنعت رابطهائی وجود
ندارد .این تحقیق بر اساس یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه کمكی و یا فرعی استوار است .فرضیه اصلی تحقیق بر اساس شاخص
اندازه گیری  ( HHIهرفیندال و هریشمن) میباشد .نتایج این تحقیق میتواند پاسخگوی سرمایه گذارانی باشد که مایل هستند در
شرایط رقابتی سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند و پاسخگوی این سوال است که در شرایط رقابتی چه تصمیماتی برای سرمایه
گذاری می بایست اتخاذ کرد.
ریواز و یزدانی ( )1331در تحقیقی به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقالم تعهدی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداختند .در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود
اقالم تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم ،دوره زمانی پژوهش حاضر  1ساله و از ابتدای
سال  1303تا انتهای سال  1333است ،نمونه آماری مشتمل بر  31شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که
با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است ،در این تحقیق برای اندازه گیری داده های جمع آوری شده نمونه آماری مورد نظراز
نرم افزار  Excelو همچنین برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی و از نرم افزار آماری  Eviewsاستفاده شده است .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که بین رقابت در بازار محصول و مؤلفه های مدیریت سود بر اساس اقالم تعهدی رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد.
طالبی جویباری ( )1331در تحقیقی به بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .داده های مورد نیاز پژوهش شامل  180شرکت از شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1338تا  1335می باشد .برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی P.H
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استفاده گردیده است .برای بررسی حاکمیت شرکتی از سه مولفه ی ،استقالل هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل و تمرکز
مالكیت استفاده شده است ،و برای بررسی رقابت از شاخص هرفیندال استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که بین استقالل
هییت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد درحالیكه بین تمرکز مالكیت با ساختار
سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد .در خصوص تأثیر رقابت در بازار محصول با ساختار سرمایه نتایج معناداری یافت نشد.
صالحی ( )1331در تحقیقی به بررسی تاثیر عوامل موثر بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار
تهران با رویكرد معادالت ساختاری پرداخت .تحقیق حاضر به بررسی کلیه شرکت هایی که بین سال های 1302تا  1335اقدام به
عرضه سهام خود نموده اند مشروط به این که جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند هدف از اجرای تحقیق
حاضر ،استخراج مدل معادله ساختاری عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک مدل مفهومی
ده متغ یری مستخرج از عوامل کلی تشكیل دهنده آن از جمله عوامل کالن اقتصادی ،عوامل درونی شرکت و صنعت از طریق
پاسخگویی به این سوال کلی می باشد که عوامل موثر بر شاخص قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به معادله
ساختاری چیست؟ پژوهش حاضر از نظر نوع ،یک تحقیق توصیفی -تحلیلی است و از نظر هدف ،توسعهای -کاربردی است .جامعه
آماری  08نفری تحقیق حاضر را خبرگان و کارشناسان شاغل در شرکت ها و سازمان های تهاتری فعالیت دارند و همچنین شرکت
هایی که متعلق به دولت ،بانک ها ،بیمهها ،نهادهای مالی ،شرکت های هلدینگ ،سازمان ها ،نهادها و شرکت های دولتی تشكیل
میدهند پس از جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق ،همگی آنها طبق طیف  18گانه کد گذاری شده ،در این پژوهش از مدلیابی
معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس برای آزمون فرضیهها و صحت مدل استفاده
شده است .اعداد معناداری تی در صورتی که مقادیر این اعداد از  1.32بیشتر شود و مقادیر  P- Valueاز  8.81کمتر شود ،نشان
از صحت رابطه بین مسیرهای هر یک از عوامل و در نتیجه تایید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  31درصد است .تمامی
فرضیههای پژوهش بجز دو فرضیه تایید شده است.
تانگ ( ،)2812به بررسی این موضوع پرداخت که ،چه زمانی رقابت می تواند مشكل نمایندگی را کاهش دهد؟ و نتایج حاکی از
این بود که رقابت در بازار محصوالت ،در شرکتهایی که به لحاظ عملكردی در سطح باالیی قرار دارند ،موجب کاهش مشكالت
نمایندگی می گردد .رقابت در بازار محصوالت می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی گردد و اثر انضباطی رقابت ،به عملكرد شرکت
در صنعت بستگی دارد .سیاستمداران می توانند با استفاده از سطح رقابت و درجه هم بستگی عملكرد بین شرکت ها در یک صنعت،
سیاست ها و قوانینی را برای بهبود حاکمیت شرکتی ،طراحی کنند.
فاسو ( ،)2813رابطه ساختار سرمایه ،توانایی رقابت در بازار محصول و عملكرد آنها را مورد بررسی قرار داد ،فاسو از معیاری
جدید برای اندازه گیری توان رقابتی شرکت استفاده نمود .وی با استفاده از داده های پانل ،عملكرد  212شرکت آفریقای جنوبی
را در طول دوره  2883-1330را مورد توجه قرار داد ،نتایج نشان میدهد که اهرم مالی اثر مثبت و قابل توجهی بر عملكرد شرکت
دارد .و تاثیر رقابت در بازار محصول بر عملكرد شرکت هایی که اهرم مالی باالتری دارند بیشتر است.
داتا و همكاران ( ،)2813در پژوهشی به بررسی نقش ساختار رقابتی صنایع بر مدیریت سود شرکت ها پرداختند .نتایج پژوهش
آنان حاکی از رابطه معنادار و قوی بین قدرت قیمت گذاری بازار محصول شرکت ها و درجه مدیریت سود و رقابت پذیری در صنایع
است .یافته ها منعكس کننده این واقعیت است که در سطح صنعت ،رقابت بیشتر صنایع با مدیریت سود بیشتر همراه است.
چنگ و همكاران ( ،)2813در پژوهشی رابطه بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود را بررسی کردند .یافتهها حاکی از این بود
که رابطهای مثبت بین رقابت و کیفیت سود وجود دارد .نتایج با این تفكر که شرکتهای در صنایع متمرکز و ناهمگن از مزیت
انحصاری لذت میبرند و از طریق ایجاد محیط اطالعاتی غیر شفاف از توجه رقبا و سیاستمداران دوری میکنند ،مطابق است .رقابت
نه تنها به بهبود کیفیت سود کمک میکند بلكه به بهتر کردن کیفیت اطالعات عمومی و خصوصی در دست سرمایهگذاران و
تحلیلگران نیز کمک میکند .همچنین رقابت نقش مهمی در تصمیمات افشای اختیاری مدیران بازی میکند و تقویت کننده این
دیدگاه است که انگیزههای مدیر برای افشا تحت تاثیر تصمیمگیرندگان اقتصادی شرکت ،محیط سازمانی و ویژگیهای صنعت
میباشد.
مارکاریان و سانتالو ( )2813در پژوهشی با عنوان ،رقابت در بازار محصول ،اطالعات و مدیریت سود ،به بررسی اثرهای رقابت
در بازار محصول بر انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود پرداختند .نتایج پژوهش آنان حاکی از دو اثر متقابل است :اول ،این که
نتایج پژوهش مارکاریان و سانتالو نشان داد که چگونه دستكاری سود ممكن است به بهانه پرداخت پاداش بیشتر به مدیریت در
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بازارهای رقابتی تر بر اثر باال بردن ارزش بازار افزایش یابد؛ دوم ،این که نتایج پژوهش آنان نشان داد که اگر سرمایه گذاران اطالعات
کافی در مورد فروش و بازده واقعی شرکت داشته باشند ،آنگاه رقابت ممكن است باعث کاهش انگیزه برای مدیریت سود شود.
چن و همكاران ( ،)2815در پژوهشی تاثیر رقابت در بازار محصول بر هزینه سرمایه سهام عادی را بررسی کردند .نتایج نشان
دهنده آنست که رقابت در بازار محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معكوس و معناداری دارد .بعبارت دیگر افزایش رقابت
در بازار محصول باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان میگردد.
کارونا و همكاران ( )2815در پژوهش خود با استفاده از فاکتورهای رقابتی مانند ،جایگزینی محصول ،اندازه بازار و هزینه های
ورود به صنعت به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصوالت و مدیریت سود شرکتها پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان
داد که فاکتورهای صنعت نقش مهم و مؤثری بر مدیریت سود شرکت دارد .به عبارت دیگر ،نتایج حاصل از پژوهش کارونا و همكاران
حاکی از رابطه مثبت بین رقابت و مدیریت سود بود.
کاراویاس و همكاران ( ) 2811به بررسی مقایسه ی اثرات صرف ریسک و احساسات سرمایه گذاران بر ارزش سهام پرداختند .در
این تحقیق انحراف قیمت بازار سهام از قیمت بنیادی آن بر مبنای تاثیرات صرف ریسک و احساسات سرمایه گذاران مورد کنكاش
قرار گرفت .این تحقیق در وضعیت ارزش سهام شرکت ها را در بازه ی زمانی  1302تا  2812را بررسی نمود .برای آزمون فرضیات
از روش پانل (داده های تلفیقی) استفاده گردید .برای محاسبه ی ارزشهای بنیادی از ارزش دفتری و پیش بینی های درآمد ساالنه
استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که انحرافات قیمت بازار سهام از قیمت بنیادی آن در طول دوره ی بحران ،می تواند به
وسیله ی تاثیرات صرف ریسک و احساسات سرمایه گذاران توضیح داده شود.
سیلیبرتو و شنوان ( ،)2811به بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ورشكستگی شرکتها در صنعت هوایی آمریكا پرداختند.
یافتههای آنها نشان میدهد که شاخصهای رقابت در بازار محصول بر ورشكستگی شرکتها تاثیر منفی دارد .بعبارت دیگر با
افزایش رقابت ،ریسک ورشكستگی شرکتها کاهش مییابد.

 -4اهداف علمی تحقیق





بررسی و تبیین تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش گذاری سهام شرکت های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار
بررسی و تبیین تأثیر شاخص هرفیندال -هیرشمن بر ارزش گذاری سهام شرکت های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی و تبیین تأثیر شاخص لرنر بر ارزش گذاری سهام شرکت های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار
بررسی و تبیین تأثیر شاخص لرنر تعدیل شده بر ارزش گذاری سهام شرکت های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار

 -5اهداف کاربردی تحقیق
هدف کاربردی این پژوهش کاربرد مدل پژوهش در قلمرو شرکت ها است که باید مستند سازی شود .نتایج این تحقیق با توجه
به هدف کلی آن می تواند اهداف کاربردی ،برای گروه های زیر داشته باشد:
 تحلیل گران مالی :نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری
هستند ،مفید واقع شود.
 سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار :ارزش گذاری سهام و شاخص های رقابت در بازار سهام هم برای مدیران
شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است .بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری
در شرکت هایی که محدودیت در تأمین مالی و فرصت های سرمایه گذاری هستند ،حائز اهمیت است.
 بانک ها و اعتبار دهندگان :نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل بانک ها که دارای عملیات های مختلف مالی و
سرمایه گذاری هستند ،مفید واقع شود.
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 -6فرضیه های تحقیق
فرضیه اول :رقابت در بازار سهام بر ارزش گذاری سهام شرکتها تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :شاخص هرفیندال -هیرشمن بر ارزش گذاری سهام شرکتها تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم :شاخص لرنر بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :شاخص لرنر تعدیل شده بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

 -1روش تحقیق
از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است .هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش
کاربردی در یک زمینه خاص است .به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود .تحقیق حاضر از
لحاظ طبقه بندی بر حسب روش ،از نوع تحقیقات توصیفی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها
توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است .از بین تحقیقات توصیفی این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی (استفاده
از اطالعات گذشته) می باشد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است.
از سوی دیگر این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدالل از نوع استقرایی می باشد .همچنین این
تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه حسابداری مالی می باشد .در واقع تحقیقات شبه تجربی به منظور نزدیک ساختن
تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی ،در مواردی به کار گرفته می شود که امكان کنترل یا به کارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود
ندارد .در این نوع از تحقیق ات ،محقق باید پژوهش خود را با توجه به همه محدودیت ها به انجام برساند .کلیه تحقیقات مشهور به
تحقیقات میدانی ،تحقیقات عملی و اجرایی و نیز اشكال پیچیده تر تحقیق کاربردی که کنترل متغیرها به طور نسبی امكان دارد
جزء تحقیقات شبه تجربی قرار می گیرند.
جامعه ی آماری تحقیق ما را شرکت های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشكیل می دهد.
در این نوشتار با توجه به ماهیت تحقیق و نیز وجود برخی ناهماهنگیها میان شرکتهای صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (هدفمند) استفاده خواهد شد .شرایط زیر به منظور تعیین
جامعهی آماری تحقیق در نظر گرفته شده است:
 شرکت تا پایان سال  1303در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و طی سالهای  1338تا  1331از بورس اوراق بهادار نیز
خارج نشده باشد.
 برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری ،سال مالی شرکت منتهی به  23اسفند ماه هر سال باشد.
 شرکت طی سالهای  1338تا  1331تغییر سال مالی نداشته باشد و صورتهای مالی و اطالعات شرکتها در دسترس
باشند.
 با توجه به مجموعه شرایط فوق ،شرکتهایی که در طی دوره  1338تا  1331شرایط فوق را دارا باشند به عنوان نمونه
آماری انتخاب خواهند شد.
 با توجه به مجموعه شرایط فوق 31 ،شرکت که در طی دوره  1338تا  1331شرایط فوق را دارا بودند به عنوان نمونه
آماری انتخاب شده اند.

 -8تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است ،انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل
اطالعات مربوط به متغیر ها ،اهمیت خاصی دارد .برای تحلیل داده های پژوهش از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده
میشود.
از آمار توصیفی برای نشان دادن شاخص های آماری مرکزی و پراکندگی و رسم نمودارها و جداول استفاده میشود .از آمار
استنباطی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده میکنیم .در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون چند متغیره
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استفاده میشود .در تحلیل دادههای پژوهش از نرم افزار  EViewsو سایر نرم افزارهای آماری مورد نیاز استفاده خواهد شد .هم
چنین در تحلیل رگرسیون ،برای تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از روش دادههای ترکیبی
استفاده میشود.
رقابت در بازار سهام :در این تحقیق براساس نسبت فروش شرکت در صنعت متعلق به آن استفاده می کنیم.
شاخص هرفیندال -هیرشمن :این شاخص از جمله مهمترین شاخصهای سنجش تمرکز موجود در یک صنعت و درجه
رقابت بازار میباشد .نحوه محاسبه شاخص هرفیندال -هیرشمن به شرح زیر است:
Si 2

که در آن:
 :Kتعداد بنگاههای فعال در بازار.
 :Siسهم بازار شرکت  iکه به صورت زیر محاسبه میشود:

k

∑ = HHI

i=1

Xj
n
∑i=1 Xj

= Si

که در آن:
 :Xjفروش شرکت j؛
 :iنوع صنعت.
شاخص لرنر :این شاخص با استفاده از معادله زیر به صورت تقریبی برآورد میشود.
LI = (Sale - Cogs – SG&A) / Sale

که در آن:
 : Saleفروش؛
 :Cogsبهای تمام شده کاالی فروش رفته؛
 :SG&Aهزینههای عمومی اداری فروش.
شاخص لرنر تعدیل شده :نحوه محاسبه شاخص لرنر تعدیل شده به شرح زیر است:
wiLIi

N

∑ LI IA = LIi −

i=1

که در آن:
 :LIiشاخص لرنرشرکت .i
 :Wiنسبت فروش شرکت  iبه کل فروش صنعت.
متغیرهای کنترل
 .1نقدینگی :در این تحقیق ،از نسبت جاری به عنوان شاخص نقدینگی استفاده میشود.
 . 2اندازه شرکت :در این تحقیق ،به منظور برآورد اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل داراییها در پایان سال مالی شرکت
استفاده میشود.
 .3اهرم مالی :در این تحقیق ،از نسبت کل بدهی به کل دارایی به عنوان شاخص اهرم مالی استفاده میشود.
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متغیر وابسته :ارزشگذاری سهام
طبق مدل اُهلسون ،ارزش بنیادی سهام  iدر زمان  tبوسیله ی ارزش دفتری و درآمدهای غیرعادی آتی تنزیل شده تعیین می
شود ،یعنی:
)Et (Eit+T – rf Bit+T−1
(1− rf )T

Pit* = Bit + ∑nt=1

که در این مدل  Bit+T-1و  Eit+Tبه ترتیب به ارزش دفتری و درآمد شرکت برای هر سهم اشاره دارد rf .نرخ بهره بدون ریسک
است.
ارزش گذاری سهام برابر است با :
 =Pit – P*itارزش گذاری سهام
* :Pitعبارت از قیمت بنیادی هر سهم است.
 :Pitعبارت از قیمت بازار هر سهم است.
برای آزمون فرضیات از مدلهای رگرسیونی به شرح زیر استفاده خواهد شد:
 Pit – P*it = β0 +β1 Ci,t + β2 LIQi,t + β3 Sizei,t + β4 LEVi,t + ε i,tفرضیه اول
 Pit – P*it = β0 +β1 HHIi,t + β2 LIQi,t + β3 Sizei,t + β4 LEVi,t + ε i,tفرضیه دوم
 Pit – P*it = β0 +β1 LIi,t + β2 LIQi,t + β3Sizei,t + β4LEVi,t + ε i,tفرضیه سوم
 Pit – P*it = β0 + β1 LIIAi,t + β2 LIQi,t + β3 Sizei,t + β4 LEVi,t + ε I,tفرضیه چهارم
که در مدل های فوق:
 : Pit – P*itارزش گذاری سهام شرکت  iدر سال .t
 : Citشاخص رقابت بازار شرکت  iدر سال .t
 : HHIi,tشاخص هرفیندال -هیرشمن شرکت  iدر سال .t
 : LIi,tشاخص لرنر شرکت  iدر سال .t
 : LIIAi,tشاخص لرنر تعدیل شده شرکت  iدر سال .t
 : LIQi,tنقدینگی شرکت  iدر سال .t
 :Sizei,tاندازه شرکت  iدر سال .t
 : LEVi,tاهرم مالی شرکت  iدر سال .t
 : ɛخطاهای مدل

 -3بررسی فرضیات پژوهش
فرضیه اول  :شاخص رقابت در بازار سهام بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
به منظور پاسخ به این فرضیه ،ضریب همبستگی و ضرایب مدل رگرسیونی زیر تخمین زده می شوند .جدول ( )1ضریب
همبستگی بین شاخص رقابت در بازار سهام و ارزش گذاری سهام شرکت را نشان می دهد.
جدول ( .)7ضریب همبستگی بین شاخص رقابت در بازار سهام و ارزش گذاری سهام شرکت
شرکت سهام گذاری ارزش
سهام

ضریب همبستگی
شاخص رقابت در بازار
سطح معناداری

8.225
8.881

همانطور که در جدول ( )1می بینیم ضریب همبستگی برابر  8.225است .چون سطح معناداری برابر  8.881بوده و کمتر
از  8.81است پس نتیجه می گیریم که بین شاخص رقابت در بازار سهام و ارزش گذاری سهام شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد.
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مدل رگرسیونی فرضیه  1به صورت زیر است.
Pit – P*it = β0 +β1 Ci,t + β2 LIQi,t + β3 Sizei,t + β4 LEVi,t + εi,t

جدول ( )2نتایج تحلیل مدل رگرسیونی فوق را نشان می دهد.
جدول ( .)2برآورد ضرایب رگرسیونی فرضیه 7
متغیر وابسته :ارزش گذاری سهام شرکت
متغیرهای مستقل

نماد

ضریب

Tآماره

سطح معناداری

سهام شاخص رقابت در بازار

C

8.233

1.221

8.888

نقدینگی شرکت

LIQ

8.212

1.313

8.812

اندازه شرکت

SIZE

8.200

1.511

8.822

اهرم مالی

LEV

8.218

1.553

8.852

 = 2.122آماره دوربین -واتسون
 = 8.133ضریب تعیین
 = 1.283آماره  Fفیشر
 = 8.885سطح معناداری

با توجه به جدول ( )2ضریب تاثیر شاخص رقابت در بازار سهام برابر  8.233بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر
 8.888و کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که شاخص رقابت در بازار سهام بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد.
همچنین ضریب تاثیر نقدینگی شرکت برابر  8.212بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه میگیریم
که نقدینگی شرکت بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .همچنین ضریب تاثیر اندازه شرکت برابر  8.200بوده و چون
سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که اندازه شرکت بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد.
همچنین ضریب تاثیر اهرم مالی برابر  8.218بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که
اهرم مالی بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .ضریب تعیین این مدل برابر  8.133است .مقدار آماره فیشر برای این
مدل برابر  1.283است و سطح معناداری مربوط به ان برابر  8.885و از  8.81کمتر است .بنابراین نتیجه می شود که مناسبت
مدل پذیرفته می شود .همچنین در جدول فوق چون مقدار آماره آزمون دوربین  -واتسون  2.122بوده و در فاصله  1.1تا  2.1است
پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد .بنابراین نتایج رگرسیون معتبر است .لذا مدل رگرسیونی فرضیه  1به صورت زیر
است.
Pit – P*it = 1.216 +0.693 Ci,t + 0.717 LIQi,t + 0.688 Sizei,t + 0.710 LEVi,t

بنابراین فرضیه  1تایید می شود.
فرضیه دوم :شاخص هرفیندال هیرشمن بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
به منظور پاسخ به این فرضیه ،ضریب همبستگی و ضرایب مدل رگرسیونی زیر تخمین زده می شوند .جدول ( )3ضریب
همبستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن و ارزش گذاری سهام شرکت را نشان می دهد.
جدول ( .)9ضریب همبستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن و ارزش گذاری سهام شرکت
شرکت سهام گذاری ارزش
هیرشمن هرفیندال

ضریب همبستگی
شاخص
سطح معناداری

8.223
8.888

همانطور که در جدول ( )3می بینیم ضریب همبستگی برابر  8.223است .چون سطح معناداری برابر  8.888بوده و کمتر
از  8.81است پس نتیجه می گیریم که بین شاخص هرفیندال هیرشمن و ارزش گذاری سهام شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد.
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مدل رگرسیونی فرضیه  2به صورت زیر است.

*

Pit – P it = β0 +β1 HHIi,t + β2 LIQi,t + β3 Sizei,t + β4 LEVi,t + εi,t

جدول ( )5نتایج تحلیل مدل رگرسیونی فوق را نشان می دهد.
جدول ( .)4برآورد ضرایب رگرسیونی فرضیه 2
متغیر وابسته :ارزش گذاری سهام شرکت
Tآماره

سطح معناداری
8.833
8.888

متغیرهای مستقل

نماد

ضریب

هیرشمن هرفیندال شاخص

HHI

8.228

1.183

نقدینگی شرکت

LIQ

8.213

1.238

اندازه شرکت

SIZE

8.138

1.558

8.883

اهرم مالی

LEV

8.288

1.332

8.811

 = 1.321آماره دوربین -واتسون
 = 8.233ضریب تعیین
 = 2.332آماره  Fفیشر
 = 8.883سطح معناداری

با توجه به جدول ( )5ضریب تاثیر شاخص هرفیندال هیرشمن برابر  8.228بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر
 8.833و کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که شاخص هرفیندال هیرشمن بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد.
همچنین ضریب تاثیر نقدینگی شرکت برابر  8.213بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه میگیریم
که نقدینگی شرکت بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .همچنین ضریب تاثیر اندازه شرکت برابر  8.138بوده و چون
سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که اندازه شرکت بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد.
همچنین ضریب تاثیر اهرم مالی برابر  8.288بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که
ا هرم مالی بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .ضریب تعیین این مدل برابر  8.233است .مقدار آماره فیشر برای این
مدل برابر  2.332است و سطح معناداری مربوط به ان برابر  8.883و از  8.81کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت
مدل پذیرفته می شود .همچنین در جدول فوق چون مقدار آماره آزمون دوربین -واتسون  1.321بوده و در فاصله  1.1تا  2.1است
پس می توان گفت که خود همبستگی وجود ندارد .بنابراین نتایج رگرسیون معتبر است .لذا مدل رگرسیونی فرضیه  2به صورت زیر
است.
Pit – P*it = 1.130 +0.670 HHIi,t + 0.719 LIQi,t + 0.530 Sizei,t + 0.700 LEVi,t

بنابراین فرضیه  2تایید می شود.
فرضیه سوم :شاخص لرنر بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
به منظور پاسخ به این فرضیه ،ضریب همبستگی و ضرایب مدل رگرسیونی زیر تخمین زده می شوند .جدول ( )1ضریب
همبستگی بین شاخص لرنر و ارزش گذاری سهام شرکت را نشان می دهد.
جدول ( .)5ضریب همبستگی بین شاخص لرنر و ارزش گذاری سهام شرکت
شرکت سهام گذاری ارزش
لرنر

ضریب همبستگی
شاخص
سطح معناداری

8.238
8.822

همانطور که در جدول ( )1می بینیم ضریب همبستگی برابر  8.238است .چون سطح معناداری برابر  8.822بوده و کمتر
از  8.81است پس نتیجه می گیریم که بین شاخص لرنر و ارزش گذاری سهام شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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مدل رگرسیونی فرضیه  3به صورت زیر است.
Pit – P*it = β0 +β1 LIi,t + β2 LIQi,t + β3 Sizei,t + β4 LEVi,t + εi,t

جدول ( )2نتایج تحلیل مدل رگرسیونی فوق را نشان می دهد.
جدول ( .)6برآورد ضرایب رگرسیونی فرضیه 9
متغیر وابسته :ارزش گذاری سهام شرکت
ضریب

Tآماره

سطح معناداری

1.231

8.822
8.888
8.811

متغیرهای مستقل

نماد
LI

8.221

نقدینگی شرکت

LIQ

8.288

1.538

اندازه شرکت

SIZE

8.121

1.323

LEV

8.253

لرنر شاخص

اهرم مالی

8.835

1.221

 = 2.812آماره دوربین -واتسون
 = 8.122ضریب تعیین
 = 3.322آماره  Fفیشر
 = 8.882سطح معناداری

با توجه به جدول ( )2ضریب تاثیر شاخص لرنر برابر  8.221بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر  8.822و کمتر از
 8.81است نتیجه می گیریم که شاخص لرنر بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .همچنین ضریب تاثیر نقدینگی شرکت
برابر  8.288بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که نقدینگی شرکت بر ارزش گذاری
سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .همچنین ضریب تاثیر اندازه شرکت برابر  8.121بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از
 8.81است نتیجه می گیریم که اندازه شرکت بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .همچنین ضریب تاثیر اهرم مالی برابر
 8.253بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که اهرم مالی بر ارزش گذاری سهام شرکت
تاثیر معنادار دارد .ضریب تعیین این مدل برابر  8.122است .مقدار آماره فیشر برای این مدل برابر  3.322است و سطح معناداری
مربوط به ان برابر  8.882و از  8.81کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت مدل پذیرفته می شود .همچنین در جدول فوق
چون مقدار آماره آزمون دوربین -واتسون  2.812بوده و در فاصله  1.1تا  2.1است پس می توان گفت که خود همبستگی وجود
ندارد .بنابراین نتایج رگرسیون معتبر است .لذا مدل رگرسیونی فرضیه  3به صورت زیر است.
Pit – P*it = 1.416 +0.625 LIi,t + 0.700 LIQi,t + 0.565 Sizei,t + 0.649 LEVi,t

بنابراین فرضیه  3تایید می شود.
فرضیه چهارم :شاخص لرنر تعدیل شده بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
به منظور پاسخ به این فرضیه ،ضریب همبستگی و ضرایب مدل رگرسیونی زیر تخمین زده می شوند .جدول ( )2ضریب
همبستگی بین شاخص لرنر تعدیل شده و ارزش گذاری سهام شرکت را نشان می دهد.
شرکت سهام گذاری ارزش لرنر تعدیل شده و جدول ( .)2ضریب همبستگی بین شاخص
شرکت سهام گذاری ارزش
لرنر تعدیل شده

ضریب همبستگی
شاخص
سطح معناداری

8.211
8.812

همانطور که در جدول ( )2می بینیم ضریب همبستگی برابر  8.211است .چون سطح معناداری برابر  8.812بوده و کمتر از
 8.81است پس نتیجه می گیریم که بین شاخص لرنر تعدیل شده و ارزش گذاری سهام شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
مدل رگرسیونی فرضیه  5به صورت زیر است.
Pit – P*it = β0 +β1 LIIAi,t + β2 LIQi,t + β3 Sizei,t + β4 LEVi,t + εi,t
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جدول ( )0نتایج تحلیل مدل رگرسیونی فوق را نشان می دهد.
جدول ( .)8برآورد ضرایب رگرسیونی فرضیه 4
متغیر وابسته :ارزش گذاری سهام شرکت
متغیرهای مستقل

ضریب

Tآماره

سطح معناداری

1.215

8.820

لرنر تعدیل شده شاخص

نماد
LIIA

8.115

نقدینگی شرکت

LIQ

8.513

1.328

8.818

اندازه شرکت

SIZE

8.318

1.512

8.888

اهرم مالی

LEV

8.132

1.212

8.815

 = 1.231آماره دوربین -واتسون
 = 8.118ضریب تعیین
 = 2.231آماره  Fفیشر
 = 8.888سطح معناداری

با توجه به جدول ( )0ضریب تاثیر شاخص لرنر تعدیل شده برابر  8.115بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر 8.820
و کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که شاخص لرنر تعدیل شده بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .همچنین ضریب
تاثیر نقدینگی شرکت برابر  8.513بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که نقدینگی
شرکت بر شاخص ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .همچنین ضریب تاثیر اندازه شرکت برابر  8.318بوده و چون سطح
معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه م ی گیریم که اندازه شرکت بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد.
همچنین ضریب تاثیر اهرم مالی برابر  8.132بوده و چون سطح معناداری مربوط به آن کمتر از  8.81است نتیجه می گیریم که
اهرم مالی بر ارزش گذاری سهام شرکت تاثیر معنادار دارد .ضریب تعیین این مدل برابر  8.118است .مقدار آماره فیشر برای این
مدل برابر  2.231است و سطح معناداری مربوط به ان برابر  8.888و از  8.81کمتر است بنابراین نتیجه می شود که مناسبت مدل
پذیرفته می شود .همچنین در جدول فوق چون مقدار آماره آزمون دوربین  -واتسون  1.231بوده و در فاصله  1.1تا  2.1است پس
میتوان گفت که خود همبستگی وجود ندارد .بنابراین نتایج رگرسیون معتبر است .لذا مدل رگرسیونی فرضیه  5به صورت زیر است.
Pit – P*it = 1.220 +0.514 LIIAi,t + 0.453 LIQi,t + 0.350 Sizei,t + 0.537 LEVi,t

بنابراین فرضیه  5تایید می شود.

 -71تحلیل نظری فرضیه ها
فرضیه اول :شاخص رقابت در بازار سهام بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
رقابت در بازار محصول بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیرمعنادار و مستقیم دارد یعنی با افزایش رقابت در بازار محصوالت
باعث افزایش ارزش گذاری سهام در بازار شرکت ها می شود ،یعنی هر چه قدر رقابت در بازار محصوالت بیشتر باشد میزان ارزش
گذاری سهام شرکت ها در آن صنعت بیشتر است.
فرضیه دوم :شاخص هرفیندال هیرشمن بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
شاخص هرفیندال -هیرشمن ،این شاخص از جمله مهمترین شاخصهای سنجش تمرکز موجود در یک صنعت و درجه رقابت
بازار میباشد ،هرچه که نسبت حاصله برای یک شرکت بزرگتر باشد ،بیانگر این است که شرکت مزبور دارای قدرت رقابت بزرگتری
میباشد .باید توجه داشت که بین درجه رقابت بازار و قدرت رقابت یک شرکت یک رابطه معكوس برقرار است .بنابراین هر اندازه
شاخص هرفیندال -هیرشمن محاسبه شده بیشتر باشد ،نشانگر قدرت رقابت بیشتر شرکت و از جهت دیگر کمتر بودن درجه رقابت
بازار میباشد و برعكس .بنابراین هرچه شاخص هرفیندال -هیرشمن شرکت بیشتر باشد میزان ارزش گذاری سهام در آن شرکت
بیشتر است چون شرکت دارای توان رقابتی باال و قدرت رقابت باال و این قدرت رقابت باعث افزایش میزان ارزش گذاری سهام می
شود.
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فرضیه سوم :شاخص لرنر بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
شاخص لرنر برابر است با قیمت محصوالت شرکت منهای هزینههای نهایی تولید .این شاخص به صورت مستقیم نشان دهنده
ویژگ ی قدرت بازار؛ یعنی توانایی شرکت برای منظور کردن قیمتی بیشتر از هزینه نهایی است .چالش پیشروی استفاده از شاخص
لرنر در پژوهشهای تجربی این است که هزینه های نهایی قابل مشاهده نیستند .بنابراین ،معموالً پژوهشگران شاخص لرنر را به
وسیله حاشیه قیمت -هزینه تخمین می زنند .شاخص لرنر بر حسب سود عملیاتی تقسیم بر فروش تعریف میشود ،بر اساس نتایج
تحقیق شاخص لرنر تاثیر مستقیم و معناداری بر میزان ارزش گذاری سهام شرکت ها دارد بدین صورت که هر چه شاخص لرنر
بیشتر باشد میزان ارزش گذاری سهام در آن شرکت بیشتر است زیرا یک شرکت بتواند محصوالت خود را با هزینه ی بیشتر از هزینه
تمام شده به فروش برساند باعث افزایش میزان ارزش گذاری سهام و جذب سرمایه گذاران جدید می شود زیرا فعالیت شرکت با
سود همراه است و این می تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
فرضیه چهارم :شاخص لرنر تعدیل شده بر ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
اگر چه شاخص لرنر برای تعیین قدرت بازار محصول شرکت استفاده شده است ،اما این معیار عوامل مختص شرکت نظیر تاثیر
قدرت قیمتگذاری بازار محصول را از عوامل سطح صنعت تفكیک نمیکند .بر اساس نتیجه این تحقیق شاخص لرنر تعدیل شده بر
میزان ارزش گذاری سهام شرکت ها تاثیر مستقیم و معنادار دارد زیرا قدرت رقابت شرکت ها و میزان ارزش گذاری سهام شرکت
ها را در سطوح مختلف صنعت نشان می دهد.

 -77پیشنهادهای منتنج از نتایج تحقیق
با توجه به نتایج فرضیه های تحقیق پیشنهاد می شود که:
سرمایه گذاران ،ا عتباردهندگان ،سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه باید به میزان رقابت در بازار سرمایه توجه ویژه ای داشته
باشند چرا که محیط بیشتر رقابتی موجب افزایش میزان ارزش گذاری سهام شرکت ها می گردد.
دولت با اتخاذ تدابیری از طریق به کارگیری راهبردهایی برای افزایش میزان رقابت در بازار محصوالت شرکت های ایرانی در
سطح داخلی و بین المللی ،باعث افزایش میزان ارزش گذاری سهام شرکت ها در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی گردد.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد قانون گذار ،در راستای افزایش میزان ارزش گذاری سهام و حمایت از حقوق
سهامدا ران و سرمایه گذاران ،در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی و انجام امور نظارتی توجه بیشتری را به شرکت
هایی که در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند ،معطوف دارد و قوانین نظارتی بیشتری را برای شرکت های مزبور در
نظر گیرد.
سرمایه گذاران سعی کنن د در شرکت های سرمایه گذاری کنند که توان رقابتی باالیی داشته باشند یعنی شاخص هیرفیندال-
هیرشمن آن باال باشد زیرا اگر توان رقابتی یک شرکت باال باشد باعث افزایش میزان ارزش گذاری سهام شرکت ها می شود.
شرکت ها سعی کنند محصوالتی تولید کنند که دارای حاشیه سود مطمئن باشند یعنی به صورتی که شرکت ها سعی کنند
محصوالت خود را رهبری هزینه کنند تا سود به دست آمده از فروش محصوالت باعث جذاب شدن سرمایه گذاری در شرکت و
صنعت مربوطه شود.

 -72پیشنهادهای برای تحقیقات آتی
-1
-2
-3
-5
-1
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انجام تحقیق با استفاده از معیارهای دیگر برای سنجش رقابت در بازار محصوالت مانند نوسان فروش ( )sdsو نوسان وجه
نقد ()sdcf
بررسی تاثیر متغیرهای راهبری شرکتی بر رابطه رقابت بازار محصول و ارزش گذاری سهام شرکت ها.
مشابه این پژوهش را برای دوره های زمانی طوالنی تر تكرار کنند و با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
مقایسه نتایج تحقیق بررسی مقایسه تاثیرات رقابت در بازار محصوالت و ارزش گذاری سهام شرکت ها در شرکت های
بورسی و غیر بورسی.
شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر رقابت در بازار محصوالت و ارزش گذاری سهام شرکت ها.
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 -2انجام مطالعه درباره رقابت در بازار محصوالت و ارزش گذاری سهام شرکت ها به تفكیک تاالر اصلی و فرعی بورس.

 -79محدودیت های پژوهش
 -1کارا نبودن بازار سرمایه ایران ،به عنوان یک متغیر مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل
آن توسط محقق امكان پذیر نمی باشد.
 -2در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد ،محدودیت ها جزء الینفک تحقیق هستند .زیرا همین محدودیت ها هستند که
زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازند .این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود .در طول دوره زمانی
تحقیق شرایط اقتصادی با نوسانات زیادی از قبیل تورم و تغییرات نرخ ارز همراه بوده است لذا ارزیابی و محاسبه میزان
ارزش گذاری سهام شرکت ها بدون در نظر گرفتن اثر این تغییرات محاسبه شده است و دورۀ زمانی تحقیق همگن فرض
گردیده است.
 -3مشكالت مربوط به جمع آوری اطالعات بخصوص مشكالت دسترسی به صورت های مالی و یادداشت های پیوست شرکت
های نمونه و در نهایت عدم پشتیبانی مراکز پژوهشی و علمی از تحقیقات انجام شده.
 -5از آنجایی که اطالعات پژوهش ،از صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت ها اخذ شده اند ،چنانچه این شرکت ها در
ارائه این اطالعات اصل صداقت و درستی را رعایت نكرده باشند ،باعث می شود داده های مورد استفاده در پژوهش مورد
شک و تردید قرار گیرد ،که خود می تواند نتایج حاصله را نیز مورد شک قرار دهد.
با وجود این ،اعتقاد بر این است که هیچکدام از محدویتهای مزبور به خدشهدار شدن نتایج پژوهش منجر نشده و پژوهش
همچنان از روایی داخلی و خارجی مناسبی برخوردار است.
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بانكداری ایران» ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،زمستان  ،1335شماره .20
ریواز ،مریم .یزدانی ،شهره« ،)1331( .بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقالم تعهدی در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» ،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری.
شورورزی ،محمدرضا .دوستی ،محمد « ،)1331( .بررسی رابطه بین مالكیت نهادی ،عملكرد مالی و ارزشگذاری سهام» ،اولین
همایش ملی الكترونیكی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری.
صالحی ،حمید « ،)1331( .تاثیر عوامل موثر بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران
با رویكرد معادالت ساختاری» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس-
دانشكده اقتصاد و حسابداری.
ضرابی ،سپیده .اسعدی ،عبدلرضا (« .)1331بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و شاخص های بازدهی در صنایع مختلف
بورس اوراق بهادار تهران» ،دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.
طالبی جویباری ،همت « ،)1331( .بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و رقابت دربازار محصول بر ساختار سرمایه در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شاهرود  -دانشكده ادبیات و علوم انسانی.
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تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر فروش انواع خدمات بانکی و وفاداری
مشتریان (مطالعه موردی :بانک کشاورزی استان همدان)
نسترن محمدزاده ،7فریدون سلیمی ،2علیرضا محمد علیزاده 9نظامعلی
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-1کارشناس ارشد مدیریت ،گروه بازرگانی بین الملل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مالیر
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چکیده
عدم توجه به سنجش هوش هیجانی کارکنان ،سبب عدم درک صحیح مدیران از اهمیت کاربرد آن در بهرهوری
بانکها شده است .عدم توجه کارکنان به این مهارت و توانایی شخصی نیز سبب عدم سازگاری با شرایط کاری و
پاسخ کند به تغییرات محیطی و سازمانی و ضعف در ارتباط با مشتریان شده است .این پژوهش توصیفی -پیمایشی
باهدف بررسی تأثیر هوش هیجانی  280نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان همدان  ،به روش نمونهگیری تصادفی
ساده بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان ،انجام شد .جمعآوری داده از طریق سه پرسشنامه استاندارد
هوش هیجانی سیبریا شرینگ ،کیفیت خدمات بانكی حسینی و قادری( ،)1303پرسشنامه وفاداری مشتریان به
برند آکر( ،)2881و تحلیل یافتهها از طریق آزمونهای رگرسیون خطی چندمتغیری و ساده با استفاده از نرمافزار
 spss23انجام شد .یافتهها نشان داد هوش هیجانی و ابعاد پنجگانه آن یعنی خودآگاهی ،خودتنظیمی،
خودانگیزشی ،آگاهیهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی هم بر فروش انواع خدمات بانكی و هم بر وفاداری
مشتریان اثرگذار بوده است .درنتیجه ،بانکها میتوانند با بهکارگیری کارکنان دارای هوش هیجانی باالتر سبب
تقویت سطح وفاداری مشتریان و از طریق آگاهیهای اجتماعی سبب تقویت فروش خدمات بانكی خود شوند.
کلمات کلیدی :هوش هیجانی ،ابعاد هوش هیجانی ،کیفیت خدمات بانكی ،وفاداری مشتریان ،بانک کشاورزی
استان همدان

مقدمه
در دنیای رقابتی و پیچیدهی امروز ،بیگمان ،منابع انسانی باارزشترین ،تقلید ناپذیرترین ،کمیابترین منابع برای هر سازمانی
اعم از دولتی ،خصوصی و در کلیهی زمینههای تولیدی ،آموزشی و خدماتی میباشند .منابع انسانی اگر بهرهوری باالیی داشته باشند
میتوانند موجبات افزایش بهرهوری در سازمانها را فراهم کنند (اسماعیلی و قدسی .)1332 ،امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش
تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباقپذیر بوده و با تغییرات سازگار شوند .در این میان تعامل اجتماعی
به شیوهای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی درمدیریت تغییرهای سازمانی اهمیت فزایندهای
دارد .بررسیها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع
انسانی خود ،ارتباط برقرار کنند(مختاری پور و همكاران.)1301 ،در این زمینه هوش یكی ازمؤلفههایی است که میتواند به میزان
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زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان و نیز کارکنان با ارباب رجوع نقش مهمی ایفا کند (کرمانی نیكوعمل )2811 ،و به گفته
گلمن ( )1331شرط حتمی و اجتنابناپذیر در سازمان به حساب میآید(گلمن. )2888 ،
بنابر نظر پژوهشگر ،ادامه حیات بانک ها در محیط رقابتی ،نیازمند کارمندانی با هوش هیجانی باال است .هوش هیجانی کارکنان
بانک ها اثرات قابل توجهی بر متوسط رشد ،باال بردن کیفیت ،عملكرد و بهره وری و در نهایت بر سودآوری آن ها میتواند داشته
باشد .عدم سنجش هوش هیجانی کارکنان و عدم پرداختن به این موضوع ،سبب عدم درک صحیح مدیران از مفهوم و اهمیت کاربرد
آن در بهره وری بانک ها شده است .همچنین عدم توجه کارکنان به این مهارت و توانایی های شخصی سبب عدم سازگاری با شرایط
کاری و پاسخ کند به تغییرات محیطی و سازمانی است .در تحقیقات حوزه بانک و فعالیتهای بانكی کمتر به ارتباط و اثرگذاری
هوش هیجانی به عنوان یک عامل روان شناختی بر روی فروش خدمات بانكی پرداخته شده و در زمینه ارتباط این دو متغیر نیز
خالءهای علمی زیادی وجود دارد .این پژوهش میتواند با بررسی مسایل و محدودیتهای موجود در زمینه فعالیت بانک کشاورزی
و ارائه پیشنهادات به پر کردن خالءهای علمی الزم و رفع چالشهای موجود و در تبدیل این چالشها به فرصتها کمک نماید .از
حیث علمی میتواند اطالعات زیادی را در اختیار مسئوالن ،برنامهریزان اقتصادی ،بازاریابان و تولیدکنندگان و ارائه دهندهگان کاال
و خدمات و دانشجویان رشتههای مدیریت و اقتصاد قرار دهد .مدیران و برنامهریزان نظام بانكی ،سایر فعاالن عرصههای اقتصادی و
بنگاههای اقتصادی کشور می توانند از نتایج علمی آن در حوزه فروش خدمات استفاده نماید .بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی و
شناخت تأثیر هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی استان همدان و همچنین بررسی و شناخت تأثیر هوش
هیجانی بر وفاداری مشتریان است.

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 هوش هیجانی :بنا به تعریف جان مایر و پیتر سالووی ( )2885هوش هیجانی ،توانایی ارزیابی ،بیان و تنظیم عاطفه خود ودیگران و استفاده کارآمد از آن است .ا حساس خدمتگزاری به مشتریان ،همدلی درون سازمانی در جهت حفظ مشتریان و تعیین
رسالت سازمان ،مسائلی نیستند که با مباحث نظری بتوان به آنها پرداخت ،بلكه نیاز به هوشی برتر دارند که هم هوش بین فردی و
هم هوش درون فردی را ش امل میشود .مهارتهای هوش هیجانی باعث پیشرفت رهبری ،کارگروهی و خدمات به مشتریان میشود.
این امر کمک میكند تا محیطی ایجاد شود که همه در آن ،برنده باشند (یعقوبی و والی زاده اردالن .)1335 ،حسینی و قادری
( ،)1303در پژوهش مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانكی ،به ترتیب اهمیت نه عامل رفتار کارکنان ؛ شایستگی و مهارت
کارکنان ؛ نوآوری در خدمات بانكی  :سود و تسهیالت؛ نحوۀ پاسخگویی ؛ امكانات فیزیكی بانک؛ قابلیت اعتماد ؛ تنوع در خدمات و
سهولت در خدمات را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانكی شناسایی کردند .همانطور که مشاهده می شود
ویژگیها و مهارت های کارکنان مهم ترین عامل شناخته شده اند.

 ابعاد هوش هیجانیخودآگاهی :7آگاه بودن از حالت روانی خود و نیز تفكر ما درباره آن حالت است .افراد خودآگاه ،ارزشها و اهداف خود را
میشناسند(گلمن .)2888 ،گلمن بیان میکند که انتخاب شغلی که موقعیت مناسبی برای شخص دارد به چگونگی آگاهیهای او
از احساس درونی خود بستگی دارد .اگرچه شاید بدون خودآگاهی باال ،افراد بتوانند شغلی را که موقعیت مناسبی دارد را انتخاب
کنند یا شاید این افراد حتی بتوانند یک شغلی که حس منطقی دارد ،انتخاب کنند اما احساس خوبی نسبت به آن کار نخواهد
داشت (گلمن .)51 :1331 ،خودآگاهی ،کنترل تمایالت خود در نحوه واکنش به اوضاع و افراد مختلف را نیز شامل می شود (یعقوبی
و والی زاده ،اردالن)1335 ،
 خودتنظیمی :2تعهد و الزام به انجام امور و عدم دلسردی و یأس در مقابل ناکامیها و نیز خوشبینی نسبت به آینده است.در این حالت فرد در مقابل مسئولیتها ،مقاومت زیادی نشان می دهد و هیچ چیز مانع رسیدن او به اهداف از پیشتعیین شده

Self awareness
Self regulation
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نمیباشد ،بر عزم خود در کار راسخ بوده و از هیچ کوششی برای نیل به مقاصد خود دریغ نمینماید(سبحانینژاد و همكاران:1302 ،
( )32قادرابادی و همكاران.)1332 ،
احساس خودانگیزشی :ناکامیها و نگرانی هایی را که ممكن است مار را از ادامه کار مأیوس سازد و خاموش کند .بعبارتی ما
میتوانیم از درماندگی و شكستهای اجتناب ناپذیری که هر هدف به همراه دارد ،برای پیشرفت استفاده کنیم(گلمن.)2888 ،
 خودمدیریتی :7خودمدیریتی یا خودکنترلی که گاهی هم به معنای خودگردانی به کار میرود قابلیت زیربنایی است که درکنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد(گلمن .)1331 ،خودمدیریتی نشانگر توانمندی شخص در سازگاری ،ابتكار عمل ،میل به
موفقیت ،وجدان کاری ،اعتمادسازی درونی ،انعطافپذیری و نگرش جامع به همه است(گلمن .)2888 ،به طور کلی خودمدیریتی به

این معناست که شخص میتواند در برابر انگیزههای ناگهانی خود مقاومت کند (سولیوان و همكاران .)1331 ،یعنی اینكه بتوان
واکنشهای هیجانی خود را در مقابل مردم و شرایط مختلف کنترل کرد(حسینی و همكاران.)1331 ،
 آگاهیهای اجتماعی :2آگاهی اجتماعی یا به سخن دیگر همدلی ،توانایی ایجاد همدلی ،کنار آمدن راحت با دیگران ،درکآگاهی و ارزش گذاشتن به نیازهای سایرین ،شور و شوق و اشتیاق برای خدمت کردن ،مفید بودن و توان درک و قبول دگراندیشی
است (کرمانی نكوعمل( )2811 ،ان وکا و آهیازو.)2883 ،
 مهارتهای اجتماعی :که به آن مدیریت روابط هم گفته میشود ،کنترل دقیق احساسات خود ،واکنش مناسب ،کار گروهیو توان گفتگو و ارتباط شفاف است .گلمن معتقد است افرادی که میخواهند در ایجاد رابطه با دیگران مؤثر واقع شوند باید توانایی
تشخیص ،تفكیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند و از طریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند .افراد فقط از طریق
مهارتهای اجتماعی باال میدانند در کجا و چه مواقعی از خود حالت هیجانی نشان دهند(ان وکا و آهیازو.)020 :2883 ،
 خدمات :گرونروز ( )2882خدمت را چنین تعریف میکند :یک خدمت ،فعالیت یا مجموعهای از فعالیتهای کم و بیشناملموس است که معموالً و نه لزوماً در تعامالت بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیكی یا کاالها و یا سیستمهای عرضه
کننده خدمات صورت میگیرند بلكه به عنوان راهحلهایی برای مشكالت مشتری ارائه میشوند(گرونروز.)2882 ،
 خدمات بانکی :در نظام بانكداری ،خدمات ممكن است به وسیله دستگاه (عابر بانک) ،فرد (مشاور) یا ترکیبی از این دو(صندوقدار) عرضه شود .از جمله خدمات بانكی عبارت است از گشایش حسابهای مختلف جاری ،پس انداز ،سرمایه گذاری ،اعطای
وام و تسهیالت ،خدمات امانی .بنابراین به کلیه سرویسهایی که بانک به منظور انجام خواستههای مالی و پولی مشتریان خود انجام
میدهد ،خدمات بانكی اطالق میشود (استفورد و همكاران.)1330 ،
 وفاداری مشتری :وفاداری مشتری نوعی تعهد عمیق و درونی است که منجر به خرید مجدد یا استفاده مجدد از یک محصولیا خدمت خاص می شود ،با وجود این اثرات موقعیتی و پیشنهادات بازاریابی به صورت بالقوه بر روی تغییرات رفتار مشتری در حال
تأثیرگذاری است(سوسانا و الرسون.)2885 ،

 -9فرضیه ها و مدل عملیاتی پژوهش
فرضیههای اصلی:
 -1هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
 -2هوش هیجانی بر وفاداری مشتریان در شعب بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
فرضیههای فرعی:
 -1خودآگاهی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
 -2خودتنظیمی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
 -3خودانگیزشی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
 -5آگاهیهای اجتماعی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
 -1مهارتهای اجتماعی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
Self management
Social Awareness

1.
2.
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مدل عملیاتی پژوهش

شکل  .7-2مدل مفهومی پژوهش (گلمن ()7335؛ (حسینی و قادری)7983،؛ (آکر))2111 ،

-4روش شناسی پژوهش
این پژوهش توصیفی -پیمایشی با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی  280نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان همدان  ،به
روش نمونه گیری تصادفی ساده بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان ،انجام شد .جمع آوری داده از طریق سه پرسشنامه
استاندارد ،و تحلیل یافته ها از طریق آزمونهای رگرسیون خطی چندمتغیری و ساده با استفاده از نرم افزار  spss23انجام شد .به
منظور سنجش روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها در اختیار اساتید راهنما قرار گرفت و نظرات اصالحی آنان بر اساس طیف
لیكرت ،برای بهبود روایی ابزار انجام گردید .برای بررسی پایایی نیز از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد . .پرسشنامه هوش هیجانی
سیبریا شرینگ 1دارای  33گویه  1گزینهای است .این مقیاس برای هوش هیجانی کل ،روایی  8/05هوش هیجانی و برای خرده
مقیاسهای آن شامل خودآگاهی ،خودمدیریتی ،خودانگیزشی ،آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی به ترتیب ،8/02 ،8/22 ،8/22
 8/35و  8/11گزارش شده است .پرسشنامه کیفیت خدمات بانكی حسینی و قادری( )1303نیز 51سؤال 1گزینهای در مقیاس
لیكرت داشته است .بر اساس نتایج مطالعه  rبه دست آمده برابر با  8/02بوده که نشان از روایی باالی ابزار دارد .میزان ضریب آلفای
به دست آمده  8/312نشان داد که این پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است .پرسشنامه وفاداری مشتریان به برند آکر(،)2881
نیز که مشتمل بر  28سؤال  1گزینهای در مقیاس لیكرت بوده و سه بعد وفاداری یعنی وفاداری عاطفی ،نگرشی و رفتاری را سنجش
مینماید ضریب آلفای به دست آمده در ابعاد مختلف این پرسشنامه به شرح جدول  ،1-3است.
جدول  . 7-9نتیجه سنجش پایایی پرسشنامه وفاداری مشتریان به برند
ابعاد پرسشنامه

سؤاالت

ضریب آلفا

وفاداری مشتریان به برند

 28-1ب

8/312

وفاداری عاطفی مشتریان به برند

 5-1ب

8/281

وفاداری نگرشی مشتریان به برند

 11-1ب

8/022

وفاداری عاطفی رفتاری به برند

 28-12ب

8/213

Sybrya Schering
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-5تحلیل دادهها و یافته ها
بررسی داده های جمعیت شناختی نشان داد که  22درصد از کل پاسخگویان مرد بوده اند 52 .درصد (بیشترین فراوانی) از کل
پاسخگویان در رده سنی  51تا  18سال قرار داشتند 10 .درصد(بیشترین فراوانی) از کل پاسخگویان تحصیالت لیسانس داشته اند.
و  38درصد (بیشترین فراوانی) از بین پاسخگویان کل بین  12تا 28سال سابقه کار داشته اند32 .درصد (بیشترین فراوانی) از بین
کل پاسخگویان ،در پست سازمانی کارشناس بوده اند 58 .درصد (بیشترین فراوانی) از بین کل پاسخگویان ،هوش هیجانی در سطح
متوسط داشته اند.
براساس اطالعات موجود در جدول ( )1-5از آنجایی که سطح معنیداری( )P.Valueکولموگروف-اسمیرنوف در تمام متغیرهای
مورد بررسی بیشتر از سطح خطای آلفا( )8/81میباشد ،لذا نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنادار در سطوح هر هشت متغیر بوده
و نشان از به هنجار بودن دادههای مربوطه میباشد .پس میتوان نتیجه گرفت که همهی متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش
دارای توزیع نرمال میباشند.
جدول ( :)7-4نتایج سنجش آزمون نرمال بودن متغیرها
متغیر

تعداد

میانگین

خطای استاندارد

P.Value

هوش هیجانی

280

02/83

22/35

8/185

خودآگاهی

280

21/83

1/22

8/821

خودتنظیمی

280

10/13

1/25

8/832

خودانگیزشی

280

13/82

1/12

8/805

آگاهیهای اجتماعی

280

11/51

5/13

8/823

مهارتهای اجتماعی

280

13/20

3/23

8/828

وفاداری مشتریان

280

21/50

11/11

8/805

فروش انواع خدمات بانكی

280

118/52

20/25

8/812

-2-4آزمون فرضیه اصلی پژوهش
هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
جهت آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است .در جدول  ،2-5نتایج به دست آمده از آزمون
این فرضیه نشان داده شده است:
 :𝛽𝑖 = 0رد فرض تحقیق
فرض :H0
 :𝛽𝑖 ≠ 0تأیید فرض تحقیق
فرض :H1
جدول  .2-4ضریب تعیین رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی چند گانه

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای برآورد

دوربین واتسون

8/221

8/128

8/180

28/80

1/332

نتایج جدول  ، 2-5مربوط به ضریب تعیین رگرسیون بین تمامی متغیرهای مستقل با فروش انواع خدمات بانكی است .نتایج
نشان میدهد میزان  R2برابر با  8/180است یعنی؛  11درصد از تغییرات موجود در فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی
استان همدان ناشی از متغیرهای پیشبین مورد بررسی است .آماره دوربین واتسون ،آزمون استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر
واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادلة رگرسیون) را انجام داده و چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون( )1/332در فاصلة
 1/1تا  2/1قرار دارد فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد چون این فرض یكی
از مفروضات انجام رگرسیون است.
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جدول  .9-4تحلیل واریانس
مدل رگرسیون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

00312/152

1

12223/520

باقی مانده

01535/11

282

583/151

کل

123211/232

282

P.value

F

8/881

53/015

نتایج ضریب تعیین رگرسیون نشان میدهد Fمشاهده شده( )F=53/015در سطح آلفای 8/881درصد معنادار است و فرض
صفر رد میشود ،در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل تأیید است .معادله رگرسیونی است:

𝑖𝜖 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖1+𝛽2 𝑋𝑖2 + ⋯ 𝛽𝑝 𝑋𝑖𝑝 +
جدول  .4-4معادلة خط رگرسیون
مدل رگرسیون

بتای
استاندارد

بتای غیر استاندارد

بتا

عرض از مبداء()a

B
23/83

S.E
1/022

خودآگاهی ()X1

1/113

8/555

خودتنظیمی ()X2

8/822

8/502

8/812

8/232

آزمون T

ناهمسانی واریانس
تولرانس

VIF

8/232

3/320
5/815

T
11/223

Sig
8/881

2/130

8/818

8/122

8/388

8/253

خودانگیزشی ()X3

8/012

8/185

8/113

1/281

8/831

8/233

3/512

آگاهیهای اجتماعی ()X4

1/230

8/101

8/205

3/822

8/882

8/220

3/131

مهارتهای اجتماعی ()X5

8/000

8/221

111

1/522

8/112

328

2/223

براساس جدول 5-5؛ معادله رگرسیون تخمینی به صورت زیر است:
8/000 )X5( + 1/230 )X4( + 8/012 )X3( + 8/822 )X2( + 1/113 )X1( +23/83=Y
که به معادله غیر استاندارد معروف است و معادله استاندارد به صورت زیر است:
8/11 )X4( + 8/23 )X1( +23/83=Y
نتایج جدول  5-5و آزمون مدل تحقیق نشان میدهد از بین پنج متغیر پیشبین مورد بررسی ،اثر دو مورد از آنها بر فروش انواع
خدمات بانكی قابل پذیرش واقع شده است و تأثیر این متغیرها قابل پیشبینی نیز میباشد؛ به این صورت که به ازاء یک واحد
افزایش در خودآگاهی به میزان  23درصد و به ازاء یک واحد افزایش در آگاهیهای اجتماعی به میزان  20درصد احتمال افزایش
فروش انواع خدمات بانكی وجود دارد .مجموع این دو متغیر نیز به میزان  11درصد متغیر وابسته را تبیین نموده و  53درصد از
تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد .در نتیجه :هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی استان
همدان تأثیر معنیداری دارد.

آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش
هوش هیجانی بر وفاداری مشتریان در شعب بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
در جدول زیر نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داده شده است:
 :𝛽𝑖 = 0رد فرض تحقیق
فرض :H0
 :𝛽𝑖 ≠ 0تأیید فرض تحقیق
فرض :H1
جدول  .5-4ضریب تعیین رگرسیون
مدل
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ضریب همبستگی چند گانه

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای برآورد

دوربین واتسون

8/230

8/582

8/333

0/320

2/831
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نتایج جدول  ،1-5نیز نشان میدهد میزان  R2برابر با  8/333میباشد که این میزان نشان میدهد؛  33درصد از تغییرات موجود
در وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان ناشی از متغیرهای پیشبین مورد بررسی است .و چون مقدار آمارۀ آزمون
دوربین واتسون( )2/831در فاصلة  1/1تا  2/1قرار دارد فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و میتوان از رگرسیون
استفاده کرد.
جدول  .6-4تحلیل واریانس
مدل رگرسیون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

11121/153

1

2233/11

باقی مانده

12255/331

281

08/512

کل

22583/00

282

F
22/223

P.value
8/881

در جدول  F ،2-5مشاهده شده( )F=22/223در سطح آلفای 8/881درصد معنادار است .در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون قابل
تأیید است .معادله رگرسیونی این فرضیه به قرار زیر است:
𝑖𝜖 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖1 +𝛽2 𝑋𝑖2 + ⋯ 𝛽𝑝 𝑋𝑖𝑝 +
جدول  .1-4معادلة خط رگرسیون
مدل رگرسیون

بتای غیر استاندارد

بتای
استاندارد
بتا

آزمون T

عرض از مبداء()a

B
35/331

S.E
2/22

خودآگاهی ()X1

8/151

8/130

خودتنظیمی ()X2

8/223

8/210

8/328

خودانگیزشی ()X3

8/235

8/221

8/131

1/382

آگاهیهای اجتماعی ()X4

-8/115

8/221

8/821

-8/813

8/112

مهارتهای اجتماعی ()X5

8/123

8/223

8/100

2/820

8/833

8/823

ناهمسانی واریانس
تولرانس

VIF

8/232

3/320
5/815

T
13/123

Sig
8/881

8/231

8/522

3/32

8/881

8/253

8/133

8/233

3/512

8/220

3/131

8/328

2/223

بر اساس جدول 2-5؛ معادله رگرسیون تخمینی به صورت زیر است:
8/123 )X5( + 8/115 )X4( - 8/235 )X3( + 8/223 )X2( + 8/151 )X1( +35/331=Y
که معادله استاندارد به صورت زیر است:
8/13 )X5( + 8/32 )X2( +35/331=Y
از بین پنج متغیر پیش بین مورد بررسی ،اثر دو مورد از آنها بر وفاداری مشتریان قابل پذیرش واقع شده است و تأثیر این متغیرها
قابل پیشبینی نیز میباشد ؛ به این صورت که به ازاء یک واحد افزایش در خودتنظیمی به میزان  32درصد و به ازاء یک واحد
افزایش در مهارتهای اجتماعی به میزان  13درصد احتمال افزایش وفاداری مشتریان وجود دارد .مجموع این دو متغیر نیز به میزان
 33درصد متغیر وابسته را تبیین نموده و  21درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد .در نتیجه میتوان گفت
که؛ هوش هیجانی بر وفاداری مشتریان در شعب بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.

 بررسی آزمون فرضیه های فرعی پژوهشتوجه :در فرضیه های اصلی توضیحات به طور کامل آمده اس ت .در فرضیه های بعدی برای دلیل جلوگیری از طوالنی شدن
مطالب ،فقط جدول ضرایب رگرسیونی اورده شده و از توضیحات مشابه اجتناب شده است.

 آزمون فرضیهی فرعی اول پژوهشخودآگاهی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
در جدول  ،0-5نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داده شده است:
 :𝛽𝑖 = 0رد فرض تحقیق
فرض :H0
 :𝛽𝑖 ≠ 0تأیید فرض تحقیق
فرض :H1
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جدول  .8-4ضریب تعیین رگرسیون
متغیر

ضریبهمبستگی

ضریبتعیین

ضریبتعدیل

خطای برآورد

دوربین واتسون

فروش خدمات بانكی

8/223

8/533

8/532

21/530

1/30

وفاداری مشتریان

8/120

8/223

8/222

3/233

2/83

جدول  .3-4معادلة خط رگرسیون
بتای

بتای غیر استاندارد

مدل رگرسیون

استاندارد

خطای معیار

عرض از مبداء()a

B
01/183

1/221

خودآگاهی

3/200

8/213

عرض از مبداء()a

33/21

2/123

خودآگاهی

1/815

8/110

آزمون T

بتا
8/223
8/120

T
15/322

Sig
8/881

12/28

8/881

11/221

8/881

0/335

8/881

بر اساس جدول 3-5؛ معادله استاندارد به صورت زیر است:
( =Yوفاداری مشتریان) 8/120 )X( + 33/21
نتایج جدول  3-5و آزمون مدل تحقیق نشان میدهد متغیر پیشبین خودآگاهی ،هم بر فروش انواع خدمات بانكی و هم بر
وفاداری مشتریان قابل پذیرش واقع شده است اما تأثیر آن بر فروش انواع خدمات بانكی بیشتر از وفاداری مشتریان بوده است .و
تأثیر متغیر پیشبین بر هر دو متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ این متغیر به میزان  22درصد متغیر فروش
انواع خدمات بانكی را تبیین نموده و  35درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد؛ همچنین متغیر خودآگاهی
به میزان  13درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  52درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد.

آزمون فرضیهی فرعی دوم پژوهشخودتنظیمی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
در جدول  ،18-5نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داده شده است:
 :𝛽𝑖 = 0رد فرض تحقیق
فرض :H0
 :𝛽𝑖 ≠ 0تأیید فرض تحقیق
فرض :H1
جدول  .71-4ضریب تعیین رگرسیون
ضریبتعدیل

خطای برآورد

دوربین واتسون

متغیر

ضریبهمبستگی

ضریبتعیین

22/531

1/011

3/185

2/832

فروش خدمات بانكی

8/221

8/302

8/303

وفاداری مشتریان

8/215

8/322

8/325

جدول  .77-4معادلة خط رگرسیون
مدل رگرسیون
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بتای غیر استاندارد
خطای معیار

عرض از مبداء()a

B
35/222

1/101

خودتنظیمی

3/182

8/223

عرض از مبداء()a

33/152

2/832

خودتنظیمی

1/232

8/11

بتای
استاندارد
بتا
8/221
8/215

آزمون T
T
10/102

Sig
8/881

11/303

8/881

10/221

8/881

11/120

8/881

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931

بر اساس جدول 11-5؛ معادله استاندارد به صورت زیر است:
(=Yوفاداری مشتریان) 8/215 )X( + 33/152
نتایج جدول  11-5و آزمون مدل نشان میدهد متغیر پیشبین خودتنظیمی ،هم بر فروش انواع خدمات بانكی و هم بر وفاداری
مشتریان قابل پذیرش واقع شده است اما تأثیر آن بر فروش انواع خدمات بانكی اندکی بیشتر از وفاداری مشتریان بوده است .و تأثیر
متغیر پیشبین بر هر دو متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ این متغیر به میزان  22درصد متغیر فروش انواع
خدمات بانكی را تبیین نموده و  30درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد؛ همچنین متغیر خودتنظیمی به
میزان  21درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  33درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد.

آزمون فرضیهی فرعی سوم پژوهش:خودانگیزشی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
در جدول  ،12-5نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داده شده است:
 :𝛽𝑖 = 0رد فرض تحقیق
فرض :H0
 :𝛽𝑖 ≠ 0تأیید فرض تحقیق
فرض :H1
جدول  .72-4ضریب تعیین رگرسیون
ضریبتعیین

ضریبتعدیل

خطای برآورد

دوربین واتسون

متغیر

ضریبهمبستگی

8/581

22/802

1/333

8/382

3/123

2/822

فروش خدمات بانكی

8/233

8/580

وفاداری مشتریان

8/112

8/318

جدول  .79-4معادلة خط رگرسیون
مدل رگرسیون

بتای غیر استاندارد
خطای معیار

عرض از مبداء()a

B
02/222

1/322

خودانگیزشی

3/122

8/388

عرض از مبداء()a

32/103

2/123

خودانگیزشی

1/213

8/138

بتای
استاندارد
بتا
8/233
8/112

آزمون T
T
13/031

Sig
8/881

11/322

8/881

15/223

8/881

3/220

8/881

بر اساس جدول 13-5؛ معادله استاندارد به صورت زیر است:
(=Yوفاداری مشتریان) 8/112 )X( + 32/103
نتایج جدول  13-5و آزمون مدل تحقیق نشان میدهد متغیر پیشبین خودانگیزشی ،هم بر فروش انواع خدمات بانكی و هم بر
وفاداری مشتریان قابل پذیرش واقع شده است اما تأثیر آن بر فروش انواع خدمات بانكی بیشتر از وفاداری مشتریان بوده است.
و تأثیر متغیر پیشبین بر هر دو متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ این متغیر به میزان  25درصد متغیر
فروش انواع خدمات بانكی را تبیین نموده و  32درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد؛ همچنین متغیر
خودانگیزشی به میزان  12درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  55درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای
بستگی دارد.
آزمون فرضیهی فرعی چهارم پژوهشآگاهیهای اجتماعی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
در جدول  ،15-5نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داده شده است:
33

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

 :𝛽𝑖 = 0رد فرض تحقیق
 :𝛽𝑖 ≠ 0تأیید فرض تحقیق

فرض :H0
فرض :H1

جدول  .74-4ضریب تعیین رگرسیون
متغیر

ضریبهمبستگی

ضریبتعیین

ضریبتعدیل

خطای برآورد

دوربین واتسون

فروش خدمات بانكی

8/225

8/511

8/512

21/132

2/885

وفاداری مشتریان

8/113

8/223

8/228

3/381

2/125

جدول  .75-4معادلة خط رگرسیون
بتای
استاندارد

بتای غیر استاندارد

مدل رگرسیون

خطای معیار

عرض از مبداء()a

B
05/153

1/258

آگاهیهای اجتماعی

5/222

8/321

عرض از مبداء()a

51/322

2/552

آگاهیهای اجتماعی

1/385

8/112

بتا
8/225
8/113

آزمون T
T
12/131

Sig
8/881

13/182

8/881

12/005

8/881

0/108

8/881

بر اساس جدول 11-5؛ معادله استاندارد به صورت زیر است:
(=Yوفاداری مشتریان) 8/113 )X( + 51/322
نتایج جدول فوق و آزمون مدل تحقیق نشان میدهد متغیر پیشبین آگاهیهای اجتماعی ،هم بر فروش انواع خدمات بانكی و
هم بر وفاداری مشتریان قابل پذیرش واقع شده است اما تأثیر آن بر فروش انواع خدمات بانكی بسیار بیشتر از وفاداری مشتریان
بوده است.و تأثیر متغیر پیشبین بر هر دو متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ این متغیر به میزان  22درصد
متغیر فروش انواع خدمات بانكی را تبیین نموده و  33درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد؛ همچنین متغیر
آگاهیهای اجتماعی به میزان  11درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  53درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای
بستگی دارد.

آزمون فرضیهی فرعی پنجم پژوهش:مهارتهای اجتماعی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
در جدول  12نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داده شده است:
 :𝛽𝑖 = 0رد فرض تحقیق
فرض :H0
 :𝛽𝑖 ≠ 0تأیید فرض تحقیق
فرض :H1
جدول  .76-4ضریب تعیین رگرسیون

58

متغیر

ضریبهمبستگی

ضریبتعیین

ضریبتعدیل

خطای برآورد

دوربین واتسون

فروش خدمات بانكی

8/130

8/310

8/315

23/81

1/325

وفاداری مشتریان

8/121

8/313

8/312

3/112

2/252

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931
جدول  .71-4معادلة خط رگرسیون
بتای غیر استاندارد
مدل رگرسیون

B

خطای
معیار

عرض از مبداء()a

03/581

1/322

مهارتهای اجتماعی

5/132

8/523

عرض از مبداء()a

30/200

2/553

مهارتهای اجتماعی

1/252

8/120

آزمون T

بتای استاندارد
بتا
8/130

8/121

T

Sig

11/832

8/881

18/282

8/881

11/231

8/881

3/038

8/881

بر اساس جدول 12-5؛ معادله استاندارد به صورت زیر است:
(=Yوفاداری مشتریان) 8/121 )X( + 30/200
نتایج جدول  ،12-5و آزمون مدل تحقیق نشان میدهد متغیر پیشبین مهارتهای اجتماعی ،هم بر فروش انواع خدمات بانكی
و هم بر وفاداری مشتریان قابل پذیرش واقع شده است اما تأثیر آن بر فروش انواع خدمات بانكی بیشتر از وفاداری مشتریان بوده
است .و تأثیر متغیر پیشبین بر هر دو متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ این متغیر به میزان  28درصد متغیر
فروش انواع خدمات بانكی را تبیین نموده و  58درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد؛ همچنین متغیر
مهارتهای اجتماعی به میزان  12درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  53درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای
بستگی دارد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج سنجش فرضیه اصلی اول پژوهش هوش هیجانی بر فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر
معنیدار ی دارد ،با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه (ضریب بتای استاندارد ،)8/232نشان میدهد که رابطه معنادار و
همبستگی قوی بین دو متغیر هوش هیجانی و فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی استان همدان وجود دارد .این نتیجه
قابلیت تعمیم بخشی به تمامی نمونه های آماری پژوهش را داشت .چرا که اصوالً هوش هیجانی به طور کلی توانمندی الزم در
برقراری ارتباط بهتر ،نحوه تعامل صحیح و دلجویی از دیگران را در یک تعامل برقرارنموده و شرایط آن را مهیا میسازد .نتایج نشانگر
آن است که اگاهیهای اجت ماعی باالترین اثرگذاری را بر فروش انواع خدمات بانكی داشته است زیرا اگاهیهای اجتماعی این توانایی
را به افراد می دهد که هم خود نسبت به چیزی که با آن در ارتباط هستند و هم طرف مقابل ،اطالعات کامل داشته و بتواند این
اطالعات را به دیگران نیز منتقل کنند .همچنین خودآگاهی نیز بر روی فروش انواع خدمات بانكی دارای اثر بوده است در علت آن
نیز به طور کلی باید گفته شود که افراد دارای خودآگاهی به نوعی نسبت به دیگران نیز آگاهی الزم را دارند .این افراد در برقراری
ارتباط میتوانند عالوه بر آنكه تعاملی سازنده داشته باشند ،خواستههای طرف مقابل را نیز حدس زده و با وی ارتباط مناسب برقرار
سازند .همسو با پژوهش شمس مورکانی و همكاران ( )1331هوش هیجانی عاملی مستحكم در ثبات تعهد سازمانی و روابط اقتصادی
افراد با دیگران است.
فرضیه اصلی دوم پژوهش به دنبال آزمون این مطلب بوده است که :هوش هیجانی بر وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان
همدان تأثیر معنیداری دارد .مطابق با یافتهها(ضریب بتای استاندارد  ،)8/328رابطه معنادار و همبستگی قوی بین دو متغیر هوش
هیجانی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان همدان وجود دارد .این نتیجه نیز قابلیت تعمیم بخشی به تمامی نمونههای آماری
را داشت ..چرا که هوش هیجانی روابط بین فردی را تسهیل مینماید .وفاداری مشتریان یک پدیدهی ذهنی تبدیل شده به پدیدهی
رفتاری است و تا زمانی که افراد از نظر عاطفی و انگیزشی تحریک نگردند ،رفتار خاصی را در پیش رو نخواهند گرفت .همسو با
پژوهش امینی( ) 1338بدون شک کارکنان فاقد هوش هیجانی در تحریک رفتاری دیگران عاجز خواهند بود .همسو با پژوهش نادری
( )1303با عنوان «اثربخشی آموزش هشت مهارت هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی» ،هوش هیجانی میتواند موجب
جذب دیگران و نگهداشت آنان در یک دایرهی رفتاری باشد .عموماً در محیطهای اقتصادی هوش هیجانی مدیران و زیردستان است
که موجب نگهداشت و جذب مشتری میگردد.
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در بررسی فرضیات فرعی  ،فرضیه فرعی اول به این موضوع پرداخته است که خودآگاهی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری
مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد .بررسی نتایج قسمت اول این فرضیه نشان میدهد تاثیر متغیر
پیشبین مورد بررسی(خودآگاهی با ضریب بتای استاندارد  ، )8/223بر فروش انواع خدمات بانكی قابل پذیرش واقع شده است و
تأثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد .چرا که افراد با خودآگاهی باال ،توانایی شناسایی
احساسات خود و درک تأثیر آنها ،شناخت نقاط قوت و محدودیتهای خویش و درک مناسب از ارزشها و تواناییهای فردی را دارند
و این موضوع خودآگاهی ،دقت در خود ارزیابی و اعتماد به نفس را به گونهای در آنها تقویت مینماید و باعث توسعه روشهای
ارتباطی مناسب با دیگران ،کنترل مناسب رفتار ،دوستی با شرایط کار و در نتیجه ارتقای رفتارهای فرانقشی و شهروندی سازمانی
در سطح سازمان می شود .همچنین در این فرضیه نتایج به دست آمده نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین خودآگاهی و
وفاداری مشتریان بوده ؛ .چرا که افراد دارای خودآگاهی به خوبی نسبت به دیگران نیز آگاهی و دانش پیدا کرده ،سلیقهی آنان،
خواستههای قلبی و نیز موارد منفی از خواستههای آنان را نیز میتوانند حدس بزنند و بر همین اساس میتوانند محیطی جذاب
برای مشتری به وجود آورند .همسو با پژوهش مرتضایی ( )1335هوش هیجانی کارکنان میتواند بر وفاداری مشتریان اثر مثبت
داشته و انتظار تكرار مراجعه را افزایش دهد.
نتایج به دست آمده از بررسی فرضیه فرعی دوم که خودتنظیمی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک
کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد ،نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین خودتنظیمی (با ضریب بتای استاندارد
 ، )8/221و فروش انواع خدمات بانكی است .چرا که افراد با توانایی خودتنظیمی قادرند هیجانات و تنشهای مخرب را مهار کنند،
صداقت ،همبستگی و وفاداری خود را به همكاران نشان دهند ،در برخورد با تغییرات از خود انعطاف نشان دهند ،مسئولیت عملكرد
فردی را بپذیرند .چنین شایستگیهایی مهارت های خودکنترلی ،خلوص ،سازگاری ،وجدان کاری ،موفقیت محوری و ابتكار عمل را
در آنها به گونهای افزایش میدهد که با نقش خود در کار انس گرفته و عالوه بر نشان دادن قابلیتهای خود در شغل ،بتوانند در
افزایش فروش خدمات بانكی نیز نقش داشته باشند .چرا که خودتنظیمی عاملی دلپذیر برای مراجعین به حساب میآید چرا که
افراد دارای خودتنظیمی عالوه بر آنكه دارای نظم ذاتی هستند میتوانند شرایط محیطی مطلوب را نیز ایجاد نمایند .چنین افرادی
از دید مشتریان دارای مطلوبیت بیشتر بوده بنابراین میتوانند این حس را در مراجعین به دست دهند که شرایط آرمانی برایشان
چقدر مهیا است .همسو با پژوهش اسدی و همكاران( )1302هرچه کارکنان خودتنظیمی بیشتری داشتهاند ،فروش کاال نیز بیشتر
بوده است .نتایج به د ست آمده در آزمون این فرضیه نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین خودتنظیمی و وفاداری مشتریان
بوده و نشان میدهد به ازاء یک واحد افزایش در متغیر خودتنظیمی به میزان  21درصد به وفاداری مشتریان میانجامد .این متغیر
به میزان  21درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  33درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد که
فرض تحقیق پذیرفته می شود .چرا که از خصیصههای خودتنظیمی افراد ،دلپذیرتر بودن آنان است .افراد دارای خودتنظیمی دارای
دلپذیری بیشتری نسبت به افراد فاقد این برچسب هستند(همسو با پژوهش ساعتچی )1301 ،بنابراین افراد دارای خودتنظیمی
می توانند افراد را بهتر جذب خود کرده و در نگهداشت مشتری موفقیت بیشتری داشته باشند.
نتایج فرضیه فرعی سوم که خودانگیزشی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان
تأثیر معنیداری دارد ،نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین خودانگیزشی (با ضریب بتای استاندارد  )8/233و فروش انواع
خدمات بانكی وجود دارد و این بدان معناست که خودانگیزشی باعث افزایش فروش انواع خدمات بانكی میگردد .چرا که خودانگیزشی
موجب بهبود در رفتار اقتصادی فرد میگردد( .همسو با پژوهش امینی .)1338 ،بنابراین افراد دارای خصلت خودانگیزشی میتوانند
شرایطی را در سازمان بوجود آورند که به تكاپویی سازمان می انجامد و در نتیجه ارائه خدمات را تسهیل نماید .همسو با پژوهش
سلطان محمدی ( )1301با عنوان شیوههای عملی ارتقای بهرهوری نیروی انسانی ،انگیزش از درون کارکنان بهترین عامل تحرک
سازمانی و بهره ور نمودن آنان است .همچنین نتایج به دست آمده از قسمت دوم آزمون این فرضیه نشانگر وجود ارتباط و همبستگی
قوی بین خودانگیزشی و وفاداری مشتریان بوده و نشان میدهد متغیر پیشبین مورد بررسی(خودانگیزشی) بر وفاداری مشتریان
قابل پذیرش واقع شده است و تأثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ به این صورت که به
ازاء یک واحد افزایش در متغیر خودانگیزشی به میزان  12درصد به وفاداری مشتریان میانجامد .این متغیر به میزان  12درصد
متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  55درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد در نتیجه میتوان فرض
صفر را مردود و فرض تحقیق را پذیرفت و چنین نتیجهگیری نمود که؛ خودانگیزشی بر وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان
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همدان تأثیر معنیداری دارد .چرا که خودانگیزشی موجب توسعهی دانش و مهارتهای فردی در تمام زمینهها ،از طریق تالش خود
فرد و تجربهی انواع موقعیتها و موارد مختلف است .بنابراین خودانگیزشی میتواند بر روی تمامی روابط فرد با دیگران تأثیر مثبت
بگذارد .وفاداری مشتریان نیز در تعامالت بین فردی بروز و ثبوت پیدا میکند .افراد دارای خودانگیزشی به دلیل مهارتهای فردی
زیاد می توانند نظر مثبت دیگران(مشتریان) را به خوبی جلب نمایند .همسو با نتایج پژوهش قادرابادی و همكاران ()2812
خودانگیزشی افراد در محیطهای اقتصادی -آموزشی موجب وفاداری بیشتر دانشپذیران گردیده و احتمال تكرار رفتار آنان در آینده،
بسیار زیاد خواهد بود.
نتایج فرضیه فرعی چهارم که آگاهیهای اجتماعی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان
همدان تأثیر معنیداری دارد  ،مربوط به وفاداری مشتریان نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین آگاهیهای اجتماعی فروش
انواع خدمات بانكی بوده و نشان میدهد متغیر پیشبین مورد بررسی(آگاهیهای اجتماعی با ضریب بتای استاندارد  )8/225بر
فروش انواع خدمات بانكی قابل پذیرش واقع شده است و تأثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز
میباشد؛ بنابراین آگاهیهای اجتماعی باالی پرسنل یک سازمان میتواند به بروز شدن آن سازمان ،معرفی بهتر سازمان به مراجعین
و کشف خواستههای آنان منطبق با نیازهایشان بیانجامد .بنابراین یكی از ابعادی که آگاهیهای اجتماعی بر روی آن میتواند اثر
داشته باشد ،فروش خدمات بانكی است .همسو با پژوهش اوزلیک و همكاران ( )2880و پژوهش یعقوبی و همكاران ()2811
آگاهی های اجتماعی بر رونق سازمان از نظر فعالیت اقتصادی اثر مثبت داشته و میتواند به غنای سازمانی در این زمینه بیانجامد.
همچنین نتایج به دست آمده نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین آگاهیهای اجتماعی و وفاداری مشتریان بوده و نشان
میدهد متغیر پیشبین مورد بررسی(آگاهیهای اجتماعی) بر وفاداری مشتریان قابل پذیرش واقع شده است و تأثیر متغیر پیشبین
بر متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ به این صورت که به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آگاهیهای اجتماعی
به میزان  11درصد به وفاداری مشتریان میانجامد .این متغیر به میزان  11درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و 53
درصد از تبیین متغیر مالک به سایر مؤلفههای بستگی دارد در نتیجه میتوان فرض صفر را مردود و فرض تحقیق را پذیرفت و
چنین نتیجهگیری نمود که؛ آگاهیهای اجتماعی بر وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد.
آگاهیهای اجتماعی موجب ارتباط بهتر و صمیمانهتر و نیز منطبق بر خواستههای قلبی مشتریان باشد .در چنین حالتی مشتریان
احساس خرسندی بهتری خواهند داشت و بنابراین وفاداری بیشتری نسبت به ان سازمان در آنها بوجود خواهد آمد ،بویژه در محیط
بانكی که این نوع آگاهیها اطالعات بهتری را در اختیار کارکنان و در نتیجه حرکت در راستای خواستههای قلبی مشتریان را بوجود
میآورد همسو با پژوهش حسینی و قادری (.)1303
نتایج فرضیه فرعی پنجم که مهارتهای اجتماعی بر فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان
همدان تأثیر معنیداری دارد ،نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین مهارتهای اجتماعی و فروش انواع خدمات بانكی بوده و
نشان میدهد متغیر پیشبین مورد بررسی(مهارتهای اجتماعی با ضریب بتای استاندارد  ) 8/130بر فروش انواع خدمات بانكی
قابل پذیرش واقع شده است و تأثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک پذیرفته شده قابل پیشبینی نیز میباشد؛ و چنین نتیجهگیری
نمود که؛ مهارتهای اجتماعی بر فروش انواع خدمات بانكی در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد .مهارتهای
اجتماعی همچون آگاهیهای اجتماعی تسهیلگر روابط بین فردی میگردند .بنابراین مشتریان یک سازمان زمانی که با افراد دارای
مهارت های اجتماعی برخورد نمایند ،احساس بهتری داشته و در زمان خرید ،سریعتر تصمیممیگیرند و وسواس کمتری به خرج
می دهند چرا که اطمینان بیشتری به خرید خود دارند .همسو با پژوهش حسینی و قادری ()1303کارکنان دارای مهارتهای
اجتماعی باال ،اثرگذاری عمیقی بر روی ارباب رجوع و مطالبهکنندگان خدمات دارند .نتایج به دست آمده از قسمت وفاداری مشتریان
نیز نشانگر وجود ارتباط و همبستگی قوی بین مهارتهای اجتماعی و وفاداری مشتریان بوده و نشان میدهد متغیر پیشبین مورد
بررسی(مهارتهای اجتماعی) بر وفاداری مشتریان قابل پذیرش واقع شده است و تأثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک پذیرفته شده
قابل پیشبینی نیز میباشد؛ به این صورت که به ازاء یک واحد افزایش در متغیر مهارتهای اجتماعی به میزان  12درصد به وفاداری
مشتریان میانجامد .این متغیر به میزان  12درصد متغیر وفاداری مشتریان را تبیین نموده و  53درصد از تبیین متغیر مالک به
سایر مؤلفههای بستگی دارد در نتیجه میتوان فرض تحقیق را پذیرفت و چنین نتیجهگیری نمود که؛ مهارتهای اجتماعی بر
وفاداری مشتریان در بانک کشاورزی استان همدان تأثیر معنیداری دارد .مهارتهای اجتماعی افراد میتواند ارتباط موثر بین فردی
را بهبود بخشیده ،همدلی کارکنان با مشتریان را بهبود بخشیده و در نتیجه حس وفاداری در آنان را تحریک نموده و ادامه همكاری
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با سازمان را ارتقاء بخشد .همسو با پژوهش حسینی و همكاران ( ،) 1331در سازمانهایی با افراد دارای مهارتهای اجتماعی باال ،انتظار
جذب و نگهداشت مشتری که ناظر بر وفاداری به برند است تقویت میگردد.
در نتیجه ،هوش هیجانی یک عا مل اثرگذار قوی بر افزایش فروش خدمات بانكی و وفاداری مشتریان بانک کشاورزی استان
همدان بوده و ابعاد آن یعنی خودآگاهی ،خودتنظیمی ،خودانگیزشی ،آگاهیهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی هم بر روی فروش
انواع خدمات بانكی و هم بر روی وفاداری مشتریان اثرگذار بوده است .از انجاییكه تاثیر هوش هیجانی بر وفاداری مشتریان ()8/328
بیشتر از تاثیر آن بر فروش خدمات بانكی ( ) 8/232است ،با تمرکز بر این موضوع بانک ها می توانند با بكارگیری کارکنان دارای
هوش هیجانی باالتر با تقویت سطح وفاداری مشتریان و از طریق آگاهیهای اجتماعی فروش خدمات بانكی خود را نیز تقویت کنند.
براساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود :مدیران بانک کشاورزی و سایر مؤسسات مالی با توجه به ابعاد هوش هیجانی،
در مراحل اولیه باید سازمان در استخدام ،گزینش و انتصاب به این نوع از قابلیتهای هیجانی در متقاضیان شغلی توجه نماید.
سازمان در مراحل پس از استخدام افراد با فراهم نمودن و القای جو و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشارکت و همدلی به جامعه پذیری
و ثبات آن در افراد استخدام و به کار گمارده شده بیافزاید .با برگزاری دورههای اخالق کار ،روانشناسی کار ،روانشناسی صنعتی
سازمانی به ارتقای ال گوهای عاطفی و شغلی و در نتیجه ایجاد تعهدات کاری ،رفتارهای مثبت ،روحیه مثبت و توجه کارکنان به منابع
و منافع سازمان افزوده شود .در سپردن پستهای سازمانی که برخورد مستقیم بیشتر و با کیفیتتری با مردم و ارباب رجوع باید
داشت ،و از افراد با توانمندی هوش هیجانی و با رفتار با کیفیت رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردد .مدیران ارشد ،میانی و
عملیاتی با شرکت در کالسها و دورههای مختلف آموزشی ،راهنماییها و اطالعات الزم جهت ارتقای مهارتهای مختلف از جمله
هوش هیجانی و وفاداری مشتریان را دریافت کنند ،تا بدین وسیله خروجیهای چنین پژوهشهای پیمایشی ،مفید بوده و زمینهساز
ارتقای کارکنان وزارت کشور در حوزههای مختلف باشد .در پژوهش های آتی و گستردهتر ،وضعیت ارتباط تک تک ابعاد هوش
هیجانی و فروش انواع خدمات بانكی و وفاداری مشتریان مشخص و نقشة ارتباطی هوش هیجانی با این دو متغیر در سطح ابعاد نیز
ترسیم شود .از جمله محدودیتهای این پژوهش نیز می توان بیان کرد که در بعد هوش هیجانی به دلیل شخصی بودن موضوع،
پاسخهای غیرواقعی بسیاری از کارکنان موجب تورش در تحقیق میگردید اما با توضیحات محقق برای تک تک آنان و اطمینان
دادن به عدم سازمانی بودن این تحقیق سعی در بهبود این وضعیت شد .جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک کشاورزی استان
همدان بود ،برخی از آنان به بهانه کمبود وقت ،تمایلی به پاسخگویی نداشتند که این امر موجب طوالنی شدن مرحله گردآوری
اطالعات گردید .فقدان پرسشنامهای استاندارد منطبق با شرایط فرهنگی کشور ایران برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق یكی
دیگر از محدودیتهای تحقیق حاضر بوده است که برای رفع این مشكل ضمن مطالعه نظریههای مربوطه و تبادل اطالعات با اساتید
راهنما و پژوهشگران در این حوزه ،سؤاالت مناسب یا تغییر گویهها و کلمات مناسب در پرسشنامه گنجانده شده است.
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چکیده
تحقیقات فراوانی دربارۀ رابطه بین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای مختلف و بر اساس
روشهای مختلف انجام شده است؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر ،بهکارگیری روش فراتحلیل بهمنظور تحلیل و
ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط فرهنگسازمانی و رضایت شغلی است .بهمنظور انجام فراتحلیل
حاضر15 ،پژوهش (از مجموع  22پژوهش) که در سالهای  1308 -1332و باهدف ارزیابی ارتباط بین
فرهنگسازمانی و رضایت شغلی و متناسب با روش فراتحلیل انجام و در فصلنامههای معتبر داخلی به چاپ رسیده
بودند ،انتخاب شدند .در گام نخست ارزیابی پژوهشهای منتخب ،مفروضات همگنی و خطای انتشار ،موردبررسی
قرار گرفت .در مرحله دوم ،ضریب اندازه اثر و نقش متغیر تعدیلگر ،با بهکارگیری نسخه دوم نرمافزار CMA
مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتهها نشان دادند اندازه اثر یا ضریب تأثیر فرهنگسازمانی بر رضایت شغلی معادل
 8/152است که برحسب نظام تفسیری کوهن ،این میزان ،تأثیری در حد باال ارزیابی میشود .متغیر تعدیل گر
محیط سازمانی نشان میدهد که در بین محیط دانشگاهی اندازه اثر ( )8/102و در گروه غیردانشگاهی اندازه اثر
( )8/531است .به بیانی دیگر ،میتوان گفت فرهنگسازمانی محیطهای دانشگاهی تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی
آنها نسبت به محیط غیردانشگاهی داشته است.
واژگان کلیدی :فرهنگسازمانی ،رضایت شغلی ،محیط سازمانی ،فراتحلیل ،اندازه اثر.

مقدمه
مطالعه فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی ازجمله مباحث مهمی است که موردتوجه جوامع است .فرهنگسازمانی
میتواند در شكلدهی و هدایت منابع الزم بهمنظور افزایش رضایت شغلی کارکنان مؤثر باشد .سازمانها ضرورت اجتنابناپذیر
زندگی هستند ،تولد و مرگ ما در سازمانها صورت میگیرد؛ یعنی سازمانها در سراسر زندگی انسان از گهواره تا گور حضور دارند
و بنابراین مجبوریم سازمانها را بشناسیم و به آن اهمیت بدهیم« .در جوامع و نظامهای اجتماعی ،اعتقادها ،باورها ،ارزشها و
الگوهای رفتاری مشترکی وجود دارد که در مجموع ،فرهنگ و نظام اجتماعی آن جامعه را تشكیل میدهد .جوامع با توجه به مبانی
فكری و اعتقادی خویش ،آنها ،فرهنگهای متفاوت و مختص به خوددارند؛ و تمام اعمال انسانها ،بهعنوان مهمترین عنصر در
جوامع ،تحت تأثیر فرهنگی است .سازمانها نیز به عنوان نظام اجتماعی ،برحسب ساختار سازمانی و بعدها ،هدفها و روشهای
اجرایی خود فرهنگهای متفاوت دارند» (زارعیمتین .)113 :1320 ،فرهنگ هر سازمان ،بر نگرش و رضایت کارکنانش تاثیر
میگذارد و حتی نتایج آن (مطلوب و غیرمطلوب) به همهی افراد جامعه خواهد رسید.
رضایت از شغل ،یكی از عوامل مهم در رضایت از زندگی است .مسئله رضایت شغلی ،یكی از قدیمیترین (اوایل دههی )1338
و در عین حال ،بحثبرانگیزترین مباحث در تحقیقات سازمانی مورد توجه قرار گرفته است .هنگامی که یک شخص میگوید دارای
رضایت شغلی باالیی است ،مفهومش این است که واقعا شغلش را دوست دارد ،و برای شغلش ارزش زیای قائل است .این حالت
احساسی مثبت ،کمک زیادی به سالمت فیزیكی و روانی کارکنان میکند (مقیمی .)55 :1331 ،هاپاک 1رضایت شغلی را مفهومی
1. Hapak
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چندبعدی و آن را با عوامل متعددی از قبیل :روانی ،جسمانی و اجتماعی مرتبط میداند .به نظر او صرفاً وجود یک عامل موجب
رضایت شغلی فرد نخواهد شد ،بلكه وجود ترکیبی از عوامل مختلف موجب خواهد که فرد در لحظهی معینی از شغل خود احساس
رضایت کند (حقیقتیان و گلمراد .)112 :1303 ،رضایت شغلی محصول جهتگیری عاطفی فرد در قبال کار و محیط کار است که
شامل پاداشهای درونی و بیرونی بوده و بیانکننده نقش کار در تعیین عزت نفس و خودباوری است (تنكابنی)5 :1338 ،
فرهنگسازمانی به عنوان یک مفهوم ،در دههی  1338وارد ادبیات و قلمروی دانش مدیریت گردیده است .همانطور که هر
جامعه دارای فرهنگی خاص و هر فرد دارای شخصیت ویژه ای است ،هر سازمان نیز دارای فرهنگی خاص است که آن سازمان را از
این جهت از سایر سازمانها متمایز میسازد و به او معنا میدهد و رفتار کارکنان را در سازمان مشخص مینماید .به تعبیر فرنچ،1
فرهنگ سازمانی مانند کوه یخی است که بخشی از آن نامرئی (نگرشها ،ارزشها ،روابط ،هنجار ،سنتها) است و زیرآب قرار دارد
که پیوسته در ورای فعالیتهای سازمانی وجود دارد و میتواند مرئی شده و مشاهده گردد (جوادین .)323-308 :1300 ،کیلمن
میگوید :فرهنگ سازمان ،یک انرژی اجتماعی است که افراد را برای عمل حرکت میدهد :نسبت فرهنگ به سازمان همانند نسبت
شخصیت به فرد است؛ موضوعی پنهان ،اما وحدتبخش که ایجاد معنا ،جهت و تحرک میکند (شفریتز و آت )255 :1322 ،به گفته
رابینز ،فرهنگ به کارکنان هویت سازمانی میبخشد؛ نوعی تعهد نسبت به چیزی فراتر از منافع شخصی را ایجاد میکند؛ فرهنگ،
نوعی چسب اجتماعی است که از طریق ارائه استانداردهای مناسب (گفتار و کردار برای کارمندان) اجزای سازمان را در کنار هم
حفظ میکند .و سرانجام فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب میآید که نگرشها و رفتارهای کارکنان را هدایت کرده و به
آنها شكل میدهد (کریمپور .)102 :1331 ،به عبارتی میتوان گفت فرهنگسازمانی ،شیوه زندگی کارکنان در یک سازمان را نشان
میدهد.
فرهنگسازمانی یكی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها محسوب میشود .بسیاری از پژوهشگران معتقدند که توجه
به فرهنگسازمانی ،یكی از دالیل موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت است (حسینینسب و جویانی .)25 :1302،همچنین،
بررسی  238سازمان از صنایع مختلف و در مناطقی چون آمریكای شمالی ،آسیا ،اروپا ،خاورمیانه و آفریقا نشان داده که وجود
فرهنگ سازمانی مثبت ،افزایش اثربخشی سازمان را به عهده دارد .یكی از کارکردهای فرهنگ سازمانی ،کنترل نگرشهای کارمندان
میباشد؛ هرچه حیطه ی کنترل گسترده شود ،ساختار بیشر مسطح میشود ،کاربرد تیمها افزایش یافته ،رسمیت کاهش یافته و
کارمندان توانمندتر میشوند .در مجموع این پژوهش تایید کرده که وجود فرهنگسازمانی صرف از نظر محل فیزیكی ،به افزایش
سود ،رضایت شغلی کارمندان و بهرهوری سازمان منجر میشود (رابینز و جاج .)121 :1303 ،2پرواضح است که داشتن رضایت
شغلی مزایایی مانند :تعهد سازمانی ،سالمت فیزیكی و ذهنی ،افزایش بهرهوری ،رضایت از زندگی شخصی را موجب میشود .به
همین جهت است که به شغل و عوامل مرتبط با آن ،باید توجه بیشتری داشت .پژوهشگران مطالعات بسیاری رابطة بین
فرهنگسازمانی با رضایت شغلی را موردبررسی قرار دادهاند .بنابراین در هر حوزهای که نیاز به پژوهش و مطالعه باشد در صورت
توجه کافی جامعه علمی و اجرای طرحهای متعدد در ابعاد و دامنههای مختلف ،بعد از مدتی ضروری خواهد بود که مجموع
پژوهشهای انجامشده مورد بازبینی و تحلیل مجدد قرار بگیرند .لذا انجام فرا تحلیلی منسجم برای نیل به تصویری جامعتر از وضع
موجود موضوع و ارائه تصویر و چشماندازی یكپارچه از یافتههای علمی در این حوزه را ایجاب کرده است .به بیان سادهتر ،فرا تحلیل
رابطه فرهنگسازمانی با رضایت شغلی را با توجه تأثیر ویژگیهای موضوع پژوهش (نگرش پژوهشگر و انواع شاخصهای اندازهگیری
فرهنگسازمانی با رضایت شغلی) بر رابطه این دو متغیر مورد بررسی قرار خواهد داد.

مروری بر مبانی نظری
در این بخش ،ابتدا مفاهیم فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بهعنوان متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.
رابطه بین دو مفهوم فوق تشریح شده است.

1. French
2. Robbins and Jaj
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فرهنگ سازمانی
در آغاز دهه  1308به دنبال نظریات و تحقیقات جدید مدیریت ،فرهنگسازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده است .همچنین،
پژوهش درباره فرهنگسازمانی را میتوان در نظریات مردمشناسی ،جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی جستجو نمود .سهم
جامعهشناسی ،مطالعه افراد در دستگاههای اجتماعی نظیر سازمانها و جوامع است .آنان بیشتر اوقات در مطالعه فرهنگ بر ساختار
اجتماعی غیررسمی تمرکز کردهاند .جامعهشناس قدیمی ،دورکیم ،مدعی است با مطالعه آداب میتوان اساسیترین ارزشها و باورها
گروهی از افراد را شناخت (رضائیان.)33 :1331 ،
فرهنگ سازمانی به سیستمی از نظام های ارزشی و باورها و اعتقادات مشترک میان اعضای سازمان اشاره دارد که سازمان را از
سازمانهای دیگر متمایز می کند .تحقیقات نشان داده هفت ویژگی اصلی وجود دارد که معرف و نماینگر جوهره فرهنگ سازمانی
میباشند .عبارتند از:
نوآوری و ریسک پذیری :میزانی که کارکنان تشویق به ریسک پذیری و نوآوری میشوند .توجه به جزئیات :میزانی که کارکنان
باید توجه و دقت کافی به جزئیات داشته باشند .نتیجهگرایی :میزانی که مدیریت باید به نتیجهها یا پیامدها توجه کند .مردمگرایی:
میزان توجهی که مدیریت به هنگام تصمیمگیری به نظرات کارکنان سازمان دارد .تیمگرایی :فعالیتهای سازمان تا چه حد حول
تیمها سازمان دهی شده است ،نه افراد .تهاجمی :کارکنان تا چه حد تهاجمی و رقابتی هستند .پایداری :در فعالیتهای سازمان تا
چه حد بجای رشد ،بر حفط وضعیت موجود تأکید میشود (جاج و رابینز.)122 :1303 ،
کوئین و مگگراث بعد از تحقیقات انجامشده در سازمانها چهار مشخصه از فرهنگهای سازمانی را معرفی کردند -1 .فرهنگ
عقالیی  -2فرهنگ ایدئولوژیک  -3فرهنگ مشارکتی  -5فرهنگ سلسله مراتبی ،آنها همچنین هفت تغییر عمده سازمانی (هدف
سازمان ،معیار عملكرد ،مرجع اختیار ،منبع قدرت ،نحوه تصمیمگیری ،سبک رهبری ،شیوه پیروی ،معیار ارزشیابی اعضا ،انگیزش)
را معرفی کردند .که در هر نوع از فرهنگهای یادشده وضعیت خاصی دارند ،به اعتقاد آنها میتوان فرهنگ هر سازمان را با توجه
به متغییرها در گروه فرهنگی مشخصی تعریف کرد (شریفزاده.)30 :1322 ،
یكی از جدیدترین و کاملترین مدلهای فرهنگ سازمانی مدل دنیسون است .چهار ویژگی اصلی فرهنگسازمانی این مدل
عبارتاند از :درگیر کارشدن (مشارکت) :گروهسازی ،توسعه قابلیتها؛ سازگاری :مشتریگرایی و یادگیری سازمانی؛ یكپارچگی:
توافق و هماهنگی و انسجام برای تغییر در موقعیتهای بیرونی؛ مأموریت (رسالت) :جهتگیری استراتژیک ،اهداف و مقاصد مشخص
شود (منوریان و همكاران .)32-113 :1302 ،در بخش مشارکتی از اعضای سازمان خواسته میشود که در امور مشارکت کنند تا
شرکت بتواند از عهده انتظارات عوامل محیطی در حال تغییر برآید .از ویژگیهای فرهنگسازگاری یا انعطافپذیری این است که از
حیطهی انعطافپذیری و از نظر استراتژیک به محیط خارجی توجه شده و کوشش میشود تا نیازهای مشتریان تأمین گردد .فرهنگ
یكپارچگی به امور داخلی سازمان توجه میکند و برای محیطی مناسب است که از ثبات نسبی برخوردار باشد .در فرهنگ مأموریتی،
سازمان میکوشد تا نیازهای محیط خارجی را تأمین کند ،ولی الزامی نمیبیند که بهسرعت دستخوش تغییرات قرار بگیرد (دفت،
)585-582 :1301
هریسون ،یک طبقهبندی فرهنگ های سازمانی بسیار کاربردی را در چهار دسته پیشنهاد داده است .فرهنگ قدرت (مبتنی بر
قدرت)؛ فرهنگ نقش (سازمانهای بوروکراتیک که روی وظیفه و تخصص تمرکز دارند)؛ فرهنگهای وظیفهای (تمرکز روی رسیدن
به اهداف)؛ فرهنگهای فردی (این سازمان ها از ابتدا جهت برآورده ساختن نیازهای اعضای خود به وجود میآیند (ردمن،1
.)352-351:1300
ویلیام اوچی ،شیوه تئوری  Zرا بعد از مطالعه مدیریت موسسههای مختلف ژاپنی و آمریكایی ارائه کرد .نگرش مدیریتی آمریكایی
حاکی از این بود که در آن سازمانها بر مسئولیت و تصمیم گیری فردی تأکید داشتند و تعهدی برای استخدام بلندمدت نداشتند.
او شیوه مدیریت ژاپنی را بهعنوان تئوری  Jمطرح کرد .نگرشی که خصوصیات آن استخدام همیشگی ،مسئولیت جمعی و
تصمیمگیری مشارکتی است .تئوری  Zنگرش ترکیبی و آرمانی است که با استفاده از شیوههای مدیریتی ژاپنی و آمریكایی
ساختهشده است .ترکیبی از تعهد برای استخدام مادامالعمر با مسئولیت فردی و تصمیمگیری مشارکتی است (رضائیان-52 :1331 ،
 .)55وی هفت عامل مؤثر معرفی میکند که در دو گروه سخت و نرمافزاری جای گرفتهاند .عناصر سختافزاری شامل :راهبرد،

1. Redman
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ساختار ،سیستمها و عاملهای نرمافزاری شامل :سبک مدیریت ،مهارت ،هدفها و کارکنان است که تطابق این دو گروه عاملهای
ضامن اثربخشی است (بحرالعلوم و همكاران.)02 :1301 ،
دیل وکندی بر مبنای خصوصیات بازار ،چهار نوع فرهنگ سازمانی را شناسایی کرده و برای هر یک مثالی را ارائه کرده است-1 :
فرهنگ مرد خشن (ریسک باال /بازخور سریع) مانند رسانهها  -2فرهنگ سختکوشی (ریسکپذیری پائین /بازخور سریع) صنایع
کامپیوتری  -3فرهنگ مشروط سازمانتان (ریسکپذیری باال /بازخور آهسته) هوا -فضا  -5فرهنگ فرآیندی (ریسک پائین /بازخور
کند) مانند بانكداری (منوریان و همكاران.)02-02 :1302 ،
الگوی کمال سازمانی :پترز و واترمن 1با بررسی  53شرکت بزرگ آمریكایی که در یک دوره بیست ساله سودده موفق بودند رمز
موفقیت و اثربخشیهای سازمانهای موفق را بهعنوان ویژگیهای فرهنگسازمانی حاکم بر این سازمانها قلمداد کردند ،این ویژگیها
عبارتاند از :ارتباطات باز ،تصمیمگیری مشارکتی مساوات بین کارکنان ،امنیت شغلی و آموزش حرفهای طوالنی ،عملگرایی ،تأکید
بر نوآوری ،استفاده از سا ختارهای مكانیكی برحسب ضرورت و تأکید بر روابط خوب مدیریت و کارکنان (یوسفزاده.)33 :1338 ،
کامرون و کوئین ،2چهار نوع فرهنگسازمانی را از هم متمایز کردهاند که عبارتاند از :فرهنگ طایفهای (قبیلهای) :با تاکید بر
گروه و کار گروهی و تقویت روحیه کارکنان؛ کارکنان ،وفادار و منعطف هستند .فرهنگ ویژه ساالر (ادهوکراسی) :کارآفرینی و نوآوری
با ارزش است .سازمان بر محصوالت و خدمات لبه برشی و ورد به بازار تاکید دارد .فرهنگ مبتنی بر بازار :سازمان با محوریت رقابت،
کارآیی و بهرهوری ،بربازدهی رقابتی تاکید دارند .فرهنگ سلسله مراتبی (محافظهکارانه) :ارزشهای غالب ،ثبات و حفظ وضع موجود
با تاکید بر پردازشهای قانونمند و کاراست (کامرون و کویین  ،2882به نقل از الاندرسون.)383 :1331 ،3

رضایت شغلی
رضایت شغلی از سالهای  1338تا کنون مورد توجه قرار گرفته است .به این دلیل رضایت شغلی اهمیت پیدا کرد که طرفداران
اولیه رویكرد روابط انسانی ،مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال ،کارگری سودآور است .با وجود تأکید بسیار بر رضایت شغلی،
درک ما از این مفهوم محدود است .لذا درباره تعریف مناسب این مفهوم ،توافق هایی وجود دارد .رضایت شغلی به عنوان تمایالت
عاطفی فرد نسبت به نقش های شغلی خود ،در نظر گرفته شده است( .رحیمی .)152 :1331 ،در تعریفی دیگر ،هرسی و بالنچارد
معتقدند رضایت شغلی تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد .در حالتی که این دو توافق و تعادل
داشته باشند ،اثربخشی و رضایت حاصل میگردد .ویكتور وروم میگوید :رضایت شغلی یک نوع برداشت ذهنی است که فرد نسبت
به شغل خود دارد و انجام یک نوع رفتار سازمانی است (زادگان .)102 :1323 ،به طور کلی ،رضایت شغلی احساس مثبتی است که
در نتیجهی انجام کار در فرد بوجود میآید.
گینز برگ ،5به دو نوع رضایت درونی و رضایت بیرونی اشاره میکند :الف) رضایت درونی که خود از دو منبع حاصل میشود:
اول ،احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش میشود .دوم ،لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت یا انجام
برخی از مسئولیتهای اجتماعی به ظهور رساندن توانائیهای فرد به انسان به دست میدهد .ب) رضایت بیرونی که با شرایط
اشتغال و محیط کار ارتباط دارد .عوامل رضایت بیرونی شامل :محیط کار ،میزان دستمزد و پاداش و روابط موجود بین کارگر و
کارفرما میباشند (تمیزیفر .)125 :1303 ،مزایای حاصل از رضایت شغلی کارکنان سازمان به همه افراد جامعه خواهد رسید،
کارگریا کارمند راضی ،شادابی را از سازمان خود به خانه و جامعه منتقل میکند بنابراین میتوان با توجه به مسئولیتهای
اجتماعی و مقدار پولی که در سایه وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد از این پدیده دفاع کرد (امین بیدختی و صالح
پور .)33 :1302 ،چه عواملی موجب رضایت یا عدم رضایت از شغل میگردد؟ برای پاسخ به این سؤال ،بهطور مختصر به بررسی
برخی از نظریههای موجود در این زمینه پرداخته میشود.

1. Peters and Waterman
2. Cameron and Queen
3. Alanderson
4. Ginsberg
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نظریه انگیزشی -بهداشتی
یكی از نظریهها شناختهشده در مورد رضایت شغلی نظریه دوعاملی هرزبرگ 1نامیده میشود .وی دالیل رضایت و عدم رضایت
کارکنان را استخراج نمود او به دو نوع نیاز یعنی نیاز بدنی و نیازهای روانی اشاره میکند .نیازهای بدنی در جهت اجتناب از درد
ناراحتی عمل میکند .عواملی که این نیازها را بیاثر میکند عوامل بهداشتی مینامد که میتواند ناراحتی را کاهش داده یا از آن
اجتناب کند (ازکمپ .)228 :1323 ،2خطمشیها و مدیریت سازمان ،سرپرستی ،شرایط کار ،روابط متقابل افراد ،پول ،مقام و تأمین
را ممكن است عوامل بهداشت تلقی کرد .دیگری نیازهای روانشناختی یا انگیزشی است که براساس اصل لذت عمل میکند .عوامل
ارضاکنندهای که متضمن احساس کسب موفقیت و رشد حرفه ای است و شناسایی و احترامی که فرد میتواند در یک کار همراه با
تالش و چشمانداز تجربه کند عوامل انگیزشی تلقی میشود (هرسی و بالنچارد.)28 :1301 ،

نظریه نیازها
یكی از مهمترین نظریهها در زمینهی انگیزش انسان را آبراهام مازلو 3تحت عنوان"سلسله مراتب نیازها" مطرح نمود که عبارتاند
از :نیازهای فیزیولوژیكی ،نیازهای ایمنی ،نیاز به عشق ،نیازهای احترام ،نیازهای خود شكوفایی (نیازهای آزادی تحقیق و بیان و نیاز
کسب دانش و درک) مازلو معتقد بود هرگاه یک سطح از نیازهای برآورده شوند دیگر برانگیزاننده نیستند و سطوح باالتر نیازها جهت
انگیزش فرد شروع به فعالیت میکنند (عبدلملكی و همكاران )21 :1333 ،مازلو معتقد است که دودسته نیازهای آخر (آزادی بیان
و دانشاندوزی) پیشنیازهای اساسی جهت ارضای پنج دسته نیاز دیگرند و در حقیقت راههایی برای رشد و ارضای نیازهای دیگر
محسوب میشوند (اسدی شیرین.)23 :1302 ،

نظریه ترنر
یكی از جدیدترین نظریهها دراینباره متعلق به ترنر است .وی در مجموع  22کلید اصلی افزایش رضایت شغلی را مشخص
میکند .این عوامل عبارتاند از :قدردانی ،توازن ،چالش ،بحث و گفتگو ،برای اعتبار سازمان ،هدف ،هویت فردی ،احترام ،برقراری
ارتباط ،غیررسمی بودن ،یكپارچگی ،تناسب ،رشد شخصی ،انعطافپذیری ،نوآوری ،برابری ،مالكیت ،حمایت ،خدمات ،شرایط ارزشی
افراد ،قوانین مناسب و مربوط (بیدختی و صالح پور.)33:1302،

نظریه نقش
در این نظریه به دو جن به اجتماعی و روانی توجه می شود .در جنبه اجتماعی تأثیر عواملی مانند نظام سازمانی و کارگاهی و
شرایط محیط اشتغال در رضایت شغلی مورد توجه قرار میگیرد .این عوامل همان شرایط بیرونی رضایت شغلی را شامل میشود.
جنبه روانی رضایت شغلی بیشتر به انتظارات و توقعات فرد مربوط میشود .بهعبارتدیگر احساس فرد از موقعیت فرد از موقعیت
شغلی و فعالیتهایش در انجام مسئولیتهای محوله و ایفای نقش خاص بهعنوان عضوی از اعضاء جامعه ،میزان رضایتی شغلی فرد
را مشخص میکند .رضایت کلی نتیجهای است که از ترکیب دو جنبه اجتماعی روانی حاصل میگردد (تنكابنی.)03 :1338 ،

رابطه میان فرهنگسازمانی و رضایت شغلی
« مطالعات فرهنگ یک سازمان یعنی نگرش افراد به آن سازمان ،لذا نحوه نگرش تأثیری بر نوع رفتار در محیط کاری در پی
خواهد داشت .بزرگترین سرمایهی یک سازمان نیروی انسانی است و موفقیت و بقای سازمانها در گرو وجود افرادی کارا و توانمند
است که کارآیی آنها و نوع ارزش حاکم بر سازمان است که باعث حرکت افراد در سازمان هست و تأثیری بسزا بر اجزا سازمان دارد،
لذا اگر اعضای سازمانی دارای اهداف و ارزشها و باورهای مشترکی باشند ،در نهایت به آنها دلبستگی عاطفی پیداکرده و موجب
1. Herzberg
2. Azcamp
3. Abraham Mazlo
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رضایت آنها از شغلشان خواهد شد» (رستمی .)01 :1331 ،اگر فرهنگ خالی از ارزشها و عقاید رشد دهنده افراد باشد ،به ایجاد
فشارهای روانی و نارضایتی منجر میگردد .در فرهنگهای ضعیف ،رضایت شغلی کم است .اما در فرهنگسازمانی قوی ،این موارد
کاهش مییاب د .لذا ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی ،تحت تأثیر ماهیت فرهنگ بوده و نقش آن برآوردن نیازهای اساسی
و ذاتی اعضای آن است (زارعی.)121 :1320 ،
در تبیین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی ،فرهنگ سازمانی یک متغیر اصلی بهحساب میآید .فرهنگسازمانی بر نگرشها و
احساسات کارکنان به طور غیرمستقیم اثرگذار بوده ،رضایت یا عدم رضایت شغلی را هم به دنبال خواهد داشت .رابینز 1معتقد است
میان فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی فرد ،یک رابطه قوی وجود دارد .اما در این میان تفاوتهای فردی بهعنوان یک عامل
تعدیلکننده بهحساب میآیند .اگر بی ن نیازهای فردی و فرهنگ سازمانی ،تجانس وجود داشته باشد رضایت شغلی کارکنان به
باالترین میزان خواهد رسید (رابینز .) 1831 :1301 ،هر چه فرهنگ سازمانی از قدرت و انسجام بیشتری برخوردار باشد و اعضای
سازمان در مورد اهمیت عوامل فرهنگی سازمان اتفاقنظر داشته باشند و بین نیازهای فردی و فرهنگیسازمانی همخوانی وجود
داشته باشد و نیز فرهنگ سازمان قادر به برآوردن نیازهای اساسی اعضای سازمان باشد ،رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش خواهد
داشت .بهطورکلی بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی افراد ارتباط نسبتاً قوی وجود دارد .البته هر فرهنگی دارای اثر یكسانی بر
رضایت شغلی نیست ولی در فرهنگ ضعیف ممكن است منجر به ترک خدمت یا جابجایی شغل شود .اما هر اندازه تأثیر بیشتر
باشد عملكرد کارکنان بهتر و در نهایت کیفیت و بهرهوری فعالیتهای سازمان بیشتر میشود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع فرا تحلیل است .در پژوهش فراتحلیل ،محقق با ثبت ویژگیها و یافتههای تودهای از تحقیقات در قالب
مفاهیم کمی ،آنها را آماده استفاده از روشهای نیرومند آماری میکند و نتایج جدید و منسجم را با استفاده از روشهای نیرومند
آماری استخراج میکند .روش مذکور خود مرکب از چند مرحله است -1 :تعریف موضوع پژوهش :موضوع پژوهش حاضر بررسی
ارتباط میان فرهنگسازمانی (متغیر مستقل) با رضایت شغلی (متغیر وابسته) است -2 .جمعآوری نظاممند مطالعات انجامشده
درزمینه موضوع مدنظر :جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه پژوهشهای انجامشده در ایران در سالهای  1302 – 1331با موضوع
مشابه تحقیق حاضر است که دریكی از پایگاههای اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،2بانک اطالعات نشریات کشور ،3مجالت تخصصی
نورمگز ،5مرکز اسناد و مدارک علمی ایران ،1نمایه شده باشند -3 .غربال مطالعات و گزینش مطالعات مناسب 15 :سند پژوهشی که
حائز شرایط و مالکهای اولیه همچون داشتن ضریب همبستگی ،سطح معناداری و مشخص بودن حجم نمونه بودند ،برای ترکیب
کمی نتایج و به دست آوردن نتیجه احصاء شدند -5 .گردآوری اطالعات الزم از هر یک از مطالعات :فهرست اطالعاتی که از مطالعات
مذکور استخراجشده است شامل موارد زیر است :اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش (ضریب همبستگی و سطح معناداری) و
حجم نمونه و شیوه نمونهگیری .در این مرحله عالوه بر گردآوری دادهها ،هر یک از مطالعات کدبندیشده و برای مرحلهی بعدی در
نرمافزار  CMAوارد شد -1 .محاسبه اندازه اثر :2روش اصلی فرا تحلیل مبتنی بر ترکیب نتایج است که معموالً پس از تبدیل آمارهها
به شاخص ) (rو برآورد اندازه اثر مورداستفاده قرار میگیرد .برای تحلیل استنباطی دادهها نیز ابتدا به بررسی مفروضات فرا تحلیل
پرداختهشده است ،بهنحویکه به کمک نمودار قیفی 2ایمن از خطابه بررسی انتشار و با آزمون  Qبه بررسی همگنی مطالعات پرداخته
شد ،سپس با توجه به همگنی بین مطالعات مورد بررسی مدل اثرات ثابت برای ترکیب نتایج و رسیدن بهاندازه اثر به کار گرفته شد.
در جدول زیر خالصه اطالعات مربوط به مطالعات مختلف پیرامون رابطه بین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی نمایش دادهشده است.

1. Robbins
2. SID
3. Magiran
4. Noormags
5. Irandoc
6. Effect size
7. Funnel plot
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سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931
جدول شماره ( :)7خالصه اطالعات مربوط به فراتحلیل بر روی پژوهشهای نمونه
نویسندگان
1
7
7
0
0
6
2
8
9
15
11
17
17
10

اندازه اثر

حد پایین

حد باال

z-value

p-value

5/095
5/605
5/055
5/725
5/855
5/255
5/115
5/055
5/665
5/265
5/785
5/725
5/655
5/095
5/055
5/007

5/005
5/067
5/795
5/176
5/668
5/667
-5/570
5/780
5/000
5/088
5/726
5/702
5/018
5/069
5/069
5/001

5/257
5/277
5/096
5/790
5/887
5/260
5/705
5/057
5/200
5/866
5/020
5/087
5/621
5/079
5/079
5/679

6/828
15/887
2/852
7/886
2/725
17/770
1/616
6/787
9/717
6/565
6/218
0/020
11/768
72/151
72/151
8/906

5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/156
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551
5/551

زمینی و همکاران
موسوی کیا
حسنی و همکاران
داودی و همکاران
مقصودی گنجه
عزیزی و بکری زاده
نوررحمانی و ایمانی
بمبئی رو و ایرانیان
رستمی
قلتاش
گودرزی و همکاران
زمینی و حسینی نسب
حسینی نسب و جویانی
یمنی دوزی و ترابی کیا
اثرات ترکیبی ثابت
اثرات ترکیبی تصادفی

بر طبق جدول شماره یک در تمامی  15مطالعه مورد بررسی ،ارتباط بین فرهنگسازمانی و رضایت شغلی با اطمینان  33درصد
معنادار بوده و بزرگ ترین مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه (مقصودی گنجه) و کوچکترین مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه (نور
رحمانی و ایمانی) است .همچنین هر دو اثرات ثابت و اثرات تصادفی در سطح  1درصد معنادار هستند.

یافتهها
در این قسمت ابتدا به بررسی مهمترین پیشفرضهای فراتحلیل (همگن بودن مطالعات انجامشده و بررسی خطای انتشار در
میان مطالعات) پرداخته خواهد شد.

 بررسی مفروضه همگنی مطالعات انجامشدهیک بخش از هر فراتحلیل ،آزمون همگنی مطالعات است که بهمنظور بررسی این مفروضه آزمون  Qبهکاررفته میشود .نتایج
حاصل از بررسی این آزمون در جدول ذیل ارائهشده است.
جدول شماره ( :)2نتایج حاصل از آزمون
شاخص آماری

) (Qمقدار آزمون

) (Dfدرجه آزادی

)(P-Value

(I)I-Squared

نتایج

179/071

17

5/551

95/687

با توجه به نتایج حاصل از آزمون ) P<0.01, (Qبا اطمینان  33درصد فرض صفر مبنی بر همگن بودن مطالعات انجامشده رد
شده و فرض ناهمگونی میان پژوهشها تأیید میشود .به بیانی دیگر معنادار بودن شاخص  Qنشاندهندۀ وجود ناهمگنی در اندازه
اثر پژوهشهای اولیه است؛ اما از آنجا که این شاخص به افزایش تعداد اندازه اثر حساس بوده و با افزایش تعداد اندازه اثر توان این
آزمون برای رد همگنی باال میرود ،ضریب مجذور  Iشاخص دیگری است که به همین منظور مورد استفاده قرار میگیرد .هر چه
مقدار این ضریب به  188درصد نزدیکتر باشد ،نشاندهنده ناهمسنگی بیشتر اندازه اثر پژوهشهای اولیه است؛ نتایج حاصل از
ضریب مجذور  Iمؤید این مطلب است که حدوداً  32درصد از تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی آنها مربوط است؛ بنابراین تلفیق
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آنها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باید از مدل آثار تصادفی بهمنظور ترکیب نتایج استفاده کرد .لذا باید از متغیر تعدیلگر استفاده
شود.

 بررسی مفروضه خطای انتشارنداشتن سوگیری انتشار یكی از پیشفرضهای مهم فراتحلیل محسوب میشود .در این فراتحلیل برای بررسی تورش انتشار از
نمودار قیفی استفادهشده است .در نمودار قیفی محور افقی نشاندهنده مقادیر اندازه اثر و محور عمودی خطای معیار آنها است.
در نمودار قیفی ،مطالعاتی که دارای خطای استاندارد پایین بوده و باالی قیف جمع میشود ،دارای سوگیری انتشار نیستند و
هرچه به سمت پایین کشیده شوند ،دارای خطای استاندارد بیشتر و درنتیجه سوگیری انتشار بیشتری هستند .در این پژوهش با
توجه به نمودار شماره  ،1مطالعات مورد استفاده شده در این فراتحلیل دارای سوگیری انتشار کم است.
Funnel Plot of Precision by Fisher's Z
20

15

5

)Precision (1/Std Err

10

0
2.0

1.5

0.5
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0.0

-1.0

-0.5

-1.5

-2.0

Fisher's Z

ضریب اثر
با توجه به اینكه پس از بررسی مفروضات فراتحلیل این نتیجه حاصلشده که باید از مدل اثر تصادفی بهمنظور ترکیب نتایج
برای گزارش اندازه اثر استفاده شود ،بنابراین در جدول چهار گزارش اندازه اثر مطالعات انجامشده در مدل تصادفی ارائه شده است.
جدول شماره ( :)9اندازه اثر مطالعات رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی
رابطه متغیرها

تعداد
مطالعات

اندازه اثر
() r

حد
پائین

حد
باال

ZValue

PValue

فرهنگسازمانی و رضایت
شغلی

15

8/152

8/551

8/223

0/312

8/881

محاسبات آماری بیانگر این مطلب هستند که میانگین اندازه فرهنگسازمانی (اثرات ترکیبی تصادفی) بر رضایت شغلی در
نمونه مورد پژوهش معادل  8/152است .ازآنجاییکه اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان است ،بنابراین باید اذعان داشت که
تأثیر فرهنگسازمانی بر رضایت شغلی تأیید میشود .الزم به ذکر است برآورد نقطهای بهدست آمده ( )8/152بر مبنای معیار
کوهن 1جدول شماره پنج حاکی از اثر در حد زیاد هست؛ بنابراین سرمایه اجتماعی در سطح باالیی میتواند بر مدیریت دانش مؤثر
باشد.

1. Cohen
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سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931
جدول شماره ( :)4نظام تفسیر اندازه اثر کوهن
اندازه اثر
کم
متوسط
زیاد

R

D

5/1
5/7
5/0

5/7
5/0
5/8

نقش متغیر تعدیلگر
با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات و تصدیق مفروضات فراتحلیل سعی بر این شد از متغیر تعدیلگر استفاده شود.
ولی متغیرهای تعدیلگر مانند جنسیت ،مدرک تحصیلی در تعدادی از مقاالت وجود نداشت .لذا از متغیر محیط دانشگاهی و
غیردانشگاهی استفاده شد .نتایج حاصل از بررسی متغیر محیط بهعنوان متغیر تعدیلکننده به شرح جدول زیر است.
جدول ( )5نتایج اندازههای اثر ترکیبی مربوط به رابطه فرهنگسازمانی و رضایت شغلی به تفکیک جامعه آماری
محیط سازمانی
دانشگاهی
غیردانشگاهی
کل

تعداد اندازه اثر
2
2
10

اندازه اثر ترکیبی ثابت
5/027
5/075
5/055

Z value

P value

71/909
16/009
72/151

5/551
5/551
5/551

اندازه اثرترکیبی تصادفی
5/082
5/091
5/061

z-value

P- value

0/929
9/687
15/876

5/551
5/551
5/551

این جدول حاکی از این است که در بین محیط دانشگاهی اندازه اثر مدل تصادفی ( )8/102و در گروه غیردانشگاهی اندازه اثر
مدل تصادفی ( )8/531است که هر دو گروه در سطح  %1معنادار هستند .همچنین بهطور کلی اندازه اثر تصادفی مردان و زنان
( )8/121است .به بیانی دیگر ،میتوان گفت فرهنگسازمانی محیطهای دانشگاهی تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی آنها نسبت به
محیط غیردانشگاهی داشته است .در واقع میتوان گفت رضایت شغلی سازمانهای دانشگاهی بیشتر از سازمانهای غیردانشگاهی
متأثر از فرهنگسازمانی هست.

بحث و نتیجهگیری
اغلب در کشورهای در حال توسعه با نوعی پایین بودن اثربخشی و کارایی سازمانی مواجه هستند .برای حل این مشكل وجود
فرهنگ باالی سازمانی الزم و ضروری است .وجود یک فرهنگ مطلوب که متناسب با ارزشها و هنجارهای مورد قبول کارکنان
باشد ،انگیزه رضایت شغلی و بهرهوری بیشتر به دنبا ل خواهد داشت .در این راستا عكس این نیز صادق است .وضعیت نامطلوب
فرهنگسازمانی میتواند بر میزان رضایت شغلی و ارتباطات درونسازمانی اثر نامطلوب داشته باشد .بهطوریکه هرکس با دیدن
چنین نمای فرهنگی به رابطه و همبستگی بین سازمان و کارکنان آن پی خواهد برد .از اینرو میتوان به این نتیجه رسید که
فرهنگسازمانی رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارکنان بهطورکلی داشته است .با توجه به این اهمیت ،پژوهش حاضر از
نوع فراتحلیل است .با توجه به نتایج بده دست آمده ،میان فرهنگسازمانی با رضایت شغلی رابطه معناداری مثبت وجود دارد.
در گام نخست و در بررسی مفروضات همگنی  15پژوهش مورد نظر ،آزمون  Qبا اطمینان  33درصد ،فرضیه صفر مبنی بر
همگن بودن مطالعات انجام شده را رد کرده و فرض ناهمگونی اندازه اثر پژوهشها را مورد تأیید قرارداد .ارزیابی مفروضه خطای
انتشار نیز نشان داد که فرضیه صفر مبنی بر متقارن بودن نمودار قیفی و عدم سوءگیری انتشار ،تأیید شده است .در بعد تحلیلی
یافته ها نشان دادند که میانگین اندازه اثر یا تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی ،معادل  8/130است که بر مبنای نظام تفسیر
ارائهشده از سوی کوهن ،حاکی از اثر در حد زیاد میباشد؛ بنابراین فرهنگسازمانی در سطح باالیی میتواند بر رضایت شغلی مؤثر
باشد .همچنین در مقایسه با میانگین اندازه اثر حاصله0 ،مطالعه از  15پژوهش مورد بررسی ،اندازه اثری باالتر از ضریب حاصله و 2
پژوهش نیز اندازه اثری پایینتر از آن کسب کردهاند .میتوان گفت باالترین اندازه اثر ( )8/088مربوط به پژوهش مقصودی گنجه و
پایینترین اندازه اثر ( ) 8/118مربوط به مطالعه نوررحمانی و ایمانی است؛ همچنین نقش متغیر تبدیلگر میتوان گفت ،در بین
محیط دانشگاهی اندازه اثر مدل تصادفی ( )8/102و در گروه غیردانشگاهی اندازه اثر مدل تصادفی ( )8/531است که هر دو گروه
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در سطح  %1معنادار هستند .همچنین بهطورکلی اندازه اثر تصادفی مردان وزنان ( )8/121است .به بیانی دیگر ،میتوان گفت
فرهنگسازمانی محیطهای دانشگاهی تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی آنها نسبت به محیط غیردانشگاهی داشته است .درواقع
میتوان گفت رضایت شغلی سازمانهای دانشگاهی بیشتر از سازمانهای غیردانشگاهی متأثر از فرهنگسازمانی هست .درنتیجه
درک و توجه به عوامل مرتبط بافرهنگ سازمانی ضروری است به دلیل اینكه تأثیری بسزایی بر رضایت شغلی دارد و درنتیجه بهره
وری بیشتری را خواهیم داشت .ایجاد فرهنگ سازمانی آسان نیست .پیشنهادهایی مطرح می شود:

پیشنهادها


بسترسازی برای دسترسی کارکنان به منابع و امكانات الزم برای انجام صحیح کار.


 برای توسعه و پیشرفت به شخصیت کارکنان احترام و حمایت بیشتر انجام شود.
 تشویق به تعامل بیشتر بین کارکنان و اهمیت دادن به نقش هر یک در سازمان.
 فرصتهای یادگیری در سازمان فراهم شود.
از کارکنان خوب تقدیر و قدرانی شود.

منابع
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 -5امین بیدختی ،علی اکبر؛ صالح پور ،معصومه .) 1302( .رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی درکارکنان آموزش و پرورش،
دوماهنامه دانشور رفتار ،دانشگاه شاهد ،سال چهاردهم ،شماره  ،22صص .31-30
 -1بمبئیرو ،فاطمه؛ ایرانیان ،سید جواد ،)1301( .رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی (کارکنان بهزیستی شیراز) ،علوم تربیتی
و زمینههای وابسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،دوره اول ،شماره دوم ،صص .181-113
 -2تمیزیفر ،ریحانه .)1332( .تحلیل جامعهشناختی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی شهر اصفهان ،چاپ اول ،دفتر تبلیغات حوزه
علیمه قم.
 -2تنكابنی ،حسن .)1338( .بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در سازمان اتوبوسرانی تهران ،پایان نامه کارشناسیارشد،
مدیریت اجرایی ،گرایش مدیریت استراتژیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشكده مدیریت.
 -0حسنی ،محمد؛ حیدریزاده ،زهرا ،قاسمزاده علیشاهی ،ابوالفضل .)1331( .بررسی نقش و تاثیر اخالق اسالمی کار و
فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز ،مدیریت اسالمی ،سال  ،28شماره ،2
صص .3-32
 -3حسینینسب ،سید داود؛ جویانی ،مهناز .) 1302( .رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
اردبیل ،علوم تربیتی ،سال اول ،شماره اول ،صص .23-182
 -18حقیقتیان ،منصور؛ مرادی ،گلمراد .)1303( .بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون استان
کرمانشاه ،جامعهشناسی کاربردی ،سال بیست و دوم ،شماره پیاپی  ،55شماره چهارم ،صص .111-138
 -11داوودی ،حسین؛ بهاری ،فرشاد؛ میرزاجانی ،سیدمرتضی .)1331( .رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی معلمان ،مشاوره
شغلی و سازمانی ،دوره چهارم ،شماره  ،13صص .122-133
 -12دفت ،ال ریچارد .)1303( .تئوری و طراحی سازمان  ،ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی ،تهران : ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
 -13رابینز ،استیفن؛ جاج ،تیموتی .)1303( .رفتار سازمانی (جلد ،)2ترجمه :مهدی زارع ،چاپ دوم ،تهران :نص.
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 -15رابینز ،استیفن .)1301( .رفتار سازمانی (جلد سوم)  ،ترجمه :علی پارسائیان ،سید محمد اعرابی ،چاپ هشتم ،تهران :دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
 -11رحیمی ،غالمرضا .)1331( .مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ،چاپ اول ،تهران :پژوهشهای دانشگاه.
 -12ردمن ،تام؛ ویلكینسون ،آدریان .)1300( .مدیریت منابع انسانی پیشرفته ،ترجمه :میرعلی سید نقوی و امیر اختایی ،تهران:
مهكامه.
 -12رستمی ،پیمان .)1331( .رابطه فرهنگسازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان ،مطالعات
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دوره  ،1شماره .22-02 ،1
 -10رضائیان ،علی .)1331( .فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) ،چاپ اول ،تهران :سمت.
 -13زادگان ،سید محمدعباس .)1323( .مدیریت بر سازمانهای ناآرام ،چاپ اول ،تهران :کویر.
 -28زارعی متین ،حسن .)1320( .تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی در محیط کار و اثر آن بر رضایت
شغلی .شماره یک ،صص .112-133
 -21زمینی ،سهیال؛ حسینی نسب ،داود؛ زمینی ،سمیرا؛ زارعی ،پروین .)1303( .بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و
فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز ،فصلنامه سالمت روان ،دوره  ،0شماره ،1صص .38-58
 -22زمینی ،سهیال؛ حسینی نسب ،داوود .)1300( .بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،تبریز،
فصلنامه سالمت روان ،سال هفتم ،شماره  ،28صص .121-130
 -23جوادین ،سیدرضا سید .)1300( .مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریههای مدیریت و سازمان (جلد دوم) ،چاپ دوم ،تهران:
نگاه دانش.
 -25شریفزاده ،فتاح .)1322( .مدیریت و فرهنگ سازمانی ،تهران ،انتشارات :قومس.
 -21شفریتز ،جی.ام ،آت ،استیون جی .)1322( .نظریههای کالسیک سازمان ،ترجمه :محمد مهدی نادری قمی ،چاپ اول،قم:
موسسه فرهنگی امام خمینی (ره).
 -22علیبیگی ،امیرحسین؛ جعفری نیا ،معصومه؛ قربانی ،فاطمه؛ سلیمانی ،عادل .)1338( .رابطه سرمایه اجتماعی و رضامندی
شغلی کشاورزان شهرستان کرمانشاه ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال اول ،شماره سوم ،صص.23-08
 -22عبدالملكی ،حسین؛ گودرزی ،محمود؛ نوری زاده ،علیف .)1333( .بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان
تربیت بدنی (مورد مطالعه استان همدان) ،مدیریت سرمایه اجتماعی ،دوره  ،1شماره  ،1صص .21-08
 -20عزیزی ،فضلاهلل؛ بكریزاده ،حكیم .) 1302( .بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید
چمران اهواز ،توسعه اجتماعی ،دوره دوم ،شماره  ،3صص .123-152
 -23قلتاش ،عباس .)1332( .رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،
تهران ،سال پنجم ،شماره  ،3پیاپی  ،13صص .111-120
 -38کریمپور ،حمید .)1331( .پویایی سازمان ،چاپ اول ،تهران :موسسه فرهنگی اندیشه کامیاب ایرانیان.
 -31گودرزی ،رضا؛ سیدین ،سید حسام؛ حریریزاده ،معصومه .)1335( .فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (مورد
پژوهشی :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) ،مطالعات ملی و کتابداری و سازماندهی اطالعات ،دوره  ،22شماره  ،5صص -15
.51
 -32مقصودی گنجه ،رضا .) 1332( .انطباق پذیری بررسی میزان تأثیر رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با تأکید بر انطباق
پذیری (مطالعه موردی :پاالیشگاه نفت تهران) ،مطالعات مدیریت و حسابداری ،دوره .،3شماره .153-113 ،2
 -33مقیمی ،سید محمد .)1331( .مبانی سازمان و مدیریت ،چاپ چهارم ،تهران :راه دان.
 -35منوریان ،عباس؛ قربانی ،محمدحسین؛ شریفی ،مسلم .)1302( .فرهنگ سازمانی با تكیه بر مدل دنیسون ،شیراز :دانشگاه شیراز.
 -31موسویکیا ،مهدی .) 1333( .بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان آتش نشانی منطقه  5شهر تهران،
امداد و نجات ،سال ششم ،شماره  ،1صص .33-182
 -32نوررحمانی ،محمد؛ ایمانی ،جواد .) 1333( .بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی
معلمان شاغل در مدارس استثنائی استان هرمزگان ،نوآورهای مدیریت آموزشی ،سال نهم ،شماره  ،3صص .20-31
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. موسسه امیرکبیر: تهران، چاپ اول، علی عالقهبند: ترجمه، مدیریت رفتار سازمانی.)1301( . کنث، پال؛ بالنچارد، هرسی-32
 ارتباط فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه.) 1308( . هایده، محمد؛ ترابیکیا، یمنیدوزی سرخابی-30
.222-385  صص،33  شماره، سال یازدهم،) فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س،تهران
 تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت.) 1338( . شمسالدین، یوسفزاده-33
. دانشكده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، پایاننامه کارشناسیارشد،استان لرستان
40- Cameron, K.S & Quinn, R.E (2006). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the
competing values framework. Addison Wesley publishing company, Inc.

--------------------------------------------------------------------

A Study of the Relationship between Organizational
Culture and Job Satisfaction
Mehran Sohrabzadeh, Mohammad Shamsi, Mohaddeseh Mehrabyzadeh

The aim of the present study is using Meta-analysis for analyzing the results of studies about
the relationship between organizational culture and job satisfaction. For this purpose, 14
done research (from 22 research) between the years of 1380-96 about the relationship
between organizational culture and job satisfaction which have been published in scientific
journals, were selected to assess. In the first step of the research assessment, assumptions of
homogeneity and publication bias were examined: according to this, results indicate the
heterogeneity of effect sizes and lack of publication bias of examined Studies. In the second
step, Coefficient of effect size and moderating role of academic environment variable were
evaluated by using the second version of the CMA software. The Obtained results showed
that the effect size or impact of organizational culture on the job satisfaction is equivalent to
0/542. This coefficient is evaluated at upper level based on Cohen interpretation system . In
terms of moderator variable in organizational environment, findings show that the effect size
in the academic and non-academic environment is 0.587 and 0.491 respectively. It was
found that organizational culture in the academic environments has a higher impact on job
satisfaction than the non-academic environment does.
Key words: Organizational culture, Job satisfaction, Organizational environment, Metaanalysis, Size of effect
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تحلیلی بر نقش سرمـایه فکـری در عملکرد سازمانی
رضا فدائی کیوانی  ،7رضوان علوی

سالکویه2

-1عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی گیالن ،ایران
-2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی موسسه غیر انتفاعی قدیر لنگرود ،ایران
Reza.fadaei52@yahoo.com

چکیده
امروزه سازمانها دیگر نمیتوانند تنها به تجهیزات فنی خود اکتفا کنند و نیاز به افرادی دارند که ازلحاظ دانش و
خلق ایدههای نو بتوانند با دیگر رقبا رقابت کنند .مدیریت درست سرمایه فكری در سازمانها موجب استفاده
صحیح از آن و باعث بهبود در عملكرد سازمان میشود و اصوالً سازمانهای برخوردار از مدیریت سرمایه فكری
عملكرد بهتری دارند .برای اینكه سازمانها بتوانند برنامههای عملیاتی خود را اجرا کنند تا عملكردشان ارتقا یابد،
سرمایهگذاری در سرمایه فكری یک امر حیاتی است .این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانهای و با بررسی اسناد
و مدارک موجود به بررسی نقش سرمایه فكری در عملكرد سازمانی میپردازد .ازآنجاکه سرمایه انسانی بهعنوان
یكی از ابعاد سرمایه فكری ،از عوامل مؤثر در ارتقای عملكرد سازمانی میباشد ،باید تالش گردد از کارکنان کلیدی
حمایت کافی به عمل آید و آنها را به ارائه هر چه بیشتر ایدههای جدید تشویق کرد .عالوه بر آن هنگام جذب
نیرو تالش شود تا بهترین متقاضیان شغل جذب گردد ،و ارتقا و رتبه کارکنان طبق سیستم شایستهساالری باشد.

واژگان کلیدی :سرمایه فكری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطهای ،عملكرد سازمانی.

 -7مقدمه
امروزه در قرن بیست و یكم با توجه به گسترش جوامع و سازمانها و پیشرفتهای تكنولوژی ،سازمانها در یک محیط رقابتی
پویا در حال رقابت هستند و در این محیط رقابتی دیگر سازمانها نمیتوانند صرفاً به داراییهای مشهود اکتفا نمایند .زیرا داراییهای
سازمان تنها به داراییهای مشهود خالصه نمیشود و دارای داراییها نامشهود نیز هستند که به آن "سرمایه فكری"  1میگویند .به
اعتقاد لنكویست و متانن ( )2883سرمایه فكری دارای ویژگی های زیر است:
 .1مشخصه نامرئی (نشان داده نمی شود).
 .2این مربوط به دانش و تجربه کارکنان یا کاربران و تكنولوژی مورد استفاده سازمان است.
 .3این می تواند فرصتی برای سازمانها برای موفقیت درآینده فراهم کند (.) Sadalia & Lubis Nurbaity,2015
امروزه سازمان ها دیگر نمی توانند تنها به تجهیزات فنی خود اکتفا کنند و نیاز به افرادی دارند که از لحاظ دانش و خلق ایده
های نو بتوانند با دیگر رقبا رقابت کنند .مدیریت درست سرمایه فكری در سازمانها موجب استفاده صحیح از آن و باعث بهبود در
عملكرد سازمان می شود .مدیریت سرمایه فكری برای موفقیت بلند مدت سازمان ها حائز اهمیت است و اصوال سازمانهای برخوردار
از مدیریت سرمایه فكری عملكرد بهتری دارند .برای اینكه سازمان ها بتوانند برنامه های عملیاتی خود را اجرا کنند تا عملكردشان
ارتقا یابد ،سرمایه گذاری در سرمایه فكری یک امر حیاتی است ( .)Walshet al.,2008مارر )2881(2بیان کرد که بنتیس سرمایه
فكری رابه عنوان مجموعه ای از داراییهای نامشهود (منابع ،توانایی ها ،رقابت) تعریف می کنند که از عملكرد سازمانی و ایجاد ارزش
بدست می آیند(پورسلطانی و همكاران .)1332،در محیط رقابتی که امروزه سازمانها با آن درگیر هستند اگر از سرمایه های فكری
1. Intellectual Capital
2. Marr
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در سازمان استفاده نشود و به کارکنان اجازه اظهار نظر و بیان ایده ها و تجربیات خود ندهند کارکنان به ناچار دست به سكوت می
زنند که این یكی از عوامل خطرناک در سازمان ها می باشد ،همچنین باعث عدم انگیزه و رضایت و تعهد در کارکنان می شود و در
بعد سازمانی باعث عدم رشد و بهره وری در عملكرد سازمان شده و به تدریج سازمان درمحیط رقابتی غرق شده و به سمت نابودی
و مرگ سازمانی پیش می رود .این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی نقش
سرمایه فكری در عملكردسازمانی می پردازد .در این پژوهش باتوجه به نقش سرمایه فكری سازمانها در افزایش کارایی و بهره وری
نیروی انسانی و خود سازمان از طریق تأثیرگذاری بر رضایت شغلی و ایجاد انگیزه ،و به تبع آن کاهش سكوت و فرسودگی شغلی
کارکنان ،تالش می شود که تاثیر نقش سرمایه فكری در عملكرد سازمان بررسی شود.

 -2مبانی نظری
پارادایم سرمایه فكری تاریخچه طوالنی دارد و در طول دهه گذشته پیشرفتهای چندانی داشته است(نوری بروجردی و همكاران،
 .)1303اولین بار مفهوم سرمایه فكری توسط اقتصاددان جان کنت گالبریت ارایه شده است(  .)latas & Walasek ،2812استوارت
در سال  2881مدعی شد که موضوع سرمایه فكری برای اولین بار در سال  1310مطرح شده است .هنگامی که او و ایتامی در
مورد جنبش سرمایه فكری با یكدیگر همكاری کرده بودند ،پیش از آن" پیتردراکر " اصطالح کارگران دانشی را به کار برده بود.
نخستین اثر نظری در حوزه ی دارایی های نامشهود در سال های نخستین دهه هشتاد توسط ایتامی در ژاپن منتشر شد(قاسمی
پور میاندهی و جبار زاده خواجه بالغ .)1335،اولین انجمن عملی در رابطه با سرمایه فكری در سویس به سال  1300شروع به کار
کرده است و این انجمن تاکید بر دانش در رابطه با داراییهای ایستا یعنی اختراعات ،تفكرات ،برنامه های کامپیوتری ،حق االمتیاز و
غیره که نشان دهنده سرمایه فكری اند داشته است(نوری بروجردی و همكاران  .)1303،آکپینر )2815(1سرمایه فكری شرکت
مجموعه ای از دانش ،تجربه ،اختراع ،نوآوری ،سهم بازار و جوامع بوده که ممكن است بر شرکت تأثیر بگذارد(.)Nuryaman, 2015
موسسه اقتصادی ایالت واشنگتن دی سی در مطالعه اخیر خود در مورد سرمایه فكری نتیجه گرفت" :ارزش اقتصادی بهره وری
کشور بیشتر به مهارت های کارکنان و دانش و حل مشكالت مربوط به کسب و کار بستگی دارد تا نسبت به ارزش بازار خروجی
شرکت تجاری ".بیشتر متخصصان موافق هستند در هزاره جدید ،سرمایه فكری منبع اصلی و محرک اقتصادی خواهد بود
( .)Akpinar & Akdemir,2000بای بیورینا وگلوکو )2009(2تاکید کردند که سرمایه فكری"زیرسازی ایمنی نامشهود" است که
تنها توسط شرکتهایی که سالها پیش آن را ایجاد کردهاند ،استفاده میشود .بنابراین الزم است بر روی توسعه پایدار تمرکز
شود(.)Berzkalne & Zelgalve,2014
مینتزبرگ( )1303می گوید" :بانک داده های استراتژی یک سازمان در حافظه ی کامپیوترهای آن نیست ،بلكه در مغز کارکنان
آن قرار دارد" .این گفته ی مینتزبرگ بیانگر آن است که سازمانها باید بیش از بیش به دارایی ها و سرمایه های فكری خود اهمیت
بدهند ،و در به کارگیری موثر آن ها تالش نمایند (فاتحی و همكاران .)1333،مار و شیوما( )2881مجموعه ای از دارایی های دانشی
که با ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان کلیدی این امكان را برای سازمان بوجود می آورد تا جایگاه رقابتی خود را ارتقاء دهد(توکلی
فر و شكرچی زاده.)1332،
ستایش و کاظم نژاد( )2883سرمایه فكری مجموعه ای از دارایی های مبتنی بر دانش است که به یک سازمان اختصاص داده
و در میان ویژگی های آن در نظر گرفته و منجر به بهبود رقابتی قابل توجهی سازمان از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی
سازمان می شود( .)Poorkiani et al.,2014سایر تعاریف سرمایه فكری در جدول زیر نشان داده شده است.

1. Akpinar
2. Bayburina & Golovko
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جدول :7تعاریف سرمایه فکری
محققان

سال

تعریف

Hall and Herbane

1991

سرمایه فكری به دو قسمت داراییها (مانند مارک تجاری) یا مهارتها (دانش فنی
کارکنان ،فرهنگ سازمانی) طبقه بندی می شود.

Brooking

1996

ترکیبی از تمام دارایی های نامشهود که به شرکت در انجام فعالیتهایش یاری می
رساند

Edvinson and Malone

1997

داشتن دانش،به کارگیری تجربه،فن آوری سازمانی،ارتباط با مشتری و عرضه کننده
و نیز توانایی های حرفه ای که مزیت رقابتی را در بازار از آن شرکت می کند

Stewart

1997

سرمایه فكری عبارت است از مواد فكری از قبیل دانش و اطالعات و مالكیت (دارائی)
معنوی و تجربه که باعث ایجاد ثروت می شوند.

Youndt et al.,

2004

سرمایه فكری نشاندهنده  ،داراییهای نامشهود حفظ شده توسط افراد ،ذخیره شده
در فرایندها و ساختارهای سازمانی و در روابط اجتماعی منعكس میکند

Pike et al.,

2005

سرمایه فكری تمام منابع غیرمالی و غیر فیزیكی است که به طور جزئی یا کامال
توسط سازمان کنترل می شوند و به ایجاد ارزش آن کمک می کنند

Demirkol

2007

سرمایه فكری شامل اطالعاتی در مورد چگونگی طراحی یک شرکت برای انجام
وظایف و حفاظت از فعالیت های خودمی شود.

Bartholomew

2008

دارایی است که مربوط به تواناییهای کارکنان ،ساختار داخلی شرکت و رابطه
خارجی آن با مشتریان است

Chen et al.,
Alipour

2011

2012

شامل دانش و شایستگی های همه افراد در سازمان که باعث ایجاد مزیت رقابتی و
ثروت برای سازمان می شود
گروهی از دارایی های دانشی که متعلق به یک سازمان است که ایجاد ارزش می
کند

در عصر رقابت جهانی ،سرمایه فكری مزیت اصلی شرکت خواهد بود( )Nuryaman, 2015به طوری که تعداد زیادی از
متخصصان استدالل میکنند که سرمایه فكری یک عنصر اساسی در دستیابی به عملكرد در یک سازمان است(.)Gogan,2016
سازمانهای کوچک به شدت در سرمایه فكری از طریق کارمندان ،ارتباطات ،و فرایندهای سرمایهگذاری و از چنین
سرمایهگذاریهایی برای ترویج نوآوری در شرکت استفاده میکنند  .بنابراین ،ارتباط بین توسعه ،تجمع و توزیع دانش(تسهیل شده
توسط توسعه سرمایه فكری) و عملكرد ،احتماال غیر مستقیم خواهد بود .توجه بر سرمایه های سازمان بخصوص سرمایه فكری که
یک سرمایه بسیار مفید برای رشد سازمان ها محسوب و توجه به آن ،باعث افزایش عملكرد سازمان می شود .بهره برداری از توان
فكری و توانمندی های ذهنی کارکنان سازمان که به عنوان سرمایه نهفته از آن نام می برند نیازمند به وجود آمدن ساختارهایی
است که بتواند عملكرد شغلی کارکنان سازمان را در راستای تحقق اهداف فعلی و آینده سازمان سوق دهد.

 -9ابعاد سرمایه فکری
صاحب نظران علم مدیریت بیان کردندکه سرمایه فكری دارای سه بعد انسانی ،بعد ساختاری و بعد رابطه ای می باشد.

 -7-9سرمایه انسانی
هابرت سینت اونگ مدیر موسسه آموزشی ( )CIBCمی نویسد سرمایه انسانی ،انباشت توانمندیهای افراد مسئول به منظور
ایجاد راه حلهای مناسب برای مشتریان می باشد(نوری بروجردی و همكاران .)1303،سرمایه انسانی برخوردار از تفكرات است .هدف
اولیه از سرمایه انسانی ،نوآوری در کاالها و خدمات و نیز بهبود فرایندهای تجاری است (Mouritsen,2002؛ نیكومرام و اسحقی،
 .) 1303اهم شاخص های سرمایه انسانی عبارتند از شایستگی های حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی ،تحصیالت ،تجربه با تعداد
افراد شرکت با زمی نه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت های در ارتباط با مشتریان( Rodor and leliarer ,2002؛
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همان) .برگیم  )2005(1درباره سرمایه انسانی می نویسد سرمایه انسانی یكی از مولفههای کلیدی در تبیین رشد اقتصادی است،
زیرا تولید را از طریق کانال های مختلف افزایش می دهد .این امر بهرهوری نیروی کار و تقاضا را افزایش میدهد که منجر به افزایش
تولید میشود(.)Neeliah and Seetanah, 2016

 -2-9سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری میتواند به عنوان طیف وسیعی از دانش و دانش اشتراک گذاری شده متعلق به شرکت تعریف شود .ماهیت
آن را می توان به دانش نهفته در رویه های کاری یک سازمان و از طریق تحلیل سازمان ،فرآیند ،نوآوری تولید شده نسبت داد
(Bontis, 1998؛  .)Murray et al., 2016به گفته سنت اونگ ،)1996(2سرمایه ساختاری شرکت شامل چهار عنصر می باشد که
عبارتند از :
• سیستم ها :شیوه ای که فرآیندهای سازمان (اطالعات ،ارتباطات ،تصمیم گیری) و خروجی ها (محصوالت  /خدمات و سرمایه)
ادامه می یابد.
• ساختار :ترتیب تطبیق مسئولیت ها و پاسخگویی ها که موقعیت و ارتباط بین اعضای یک سازمان را تعریف می کند.
• استراتژی :اهداف سازمان و شیوه های دستیابی به آنها.
• فرهنگ :مجموع نظرات فردی ،ذهنیت مشترک ،ارزش ها و هنجارها در درون سازمان(.(Akpinar & Akdemir,2000
سرمایة ساختاری ،دامنة گسترده ای از عناصر ضروری را پوشش می دهد .مهم ترین آنها معموالً شامل فرآیندهای مهم اجرایی
سازمان ،چگونگی ساختاربندی آنها ،سیاست ها ،جریانهای اطالعاتی و عناصر پایگاه های داده ،رهبری و سبک مدیریت آن ،فرهنگ
سازمان و  ...طرح های پاداش کارکنان است (مهرمنش و محمد امینی .)1331،لطفی زاده ( )1301سرمایه ساختاری آن دسته از
داراییهای شرکت است که با حمایت از سرمایه انسانی ،سرمایه رابطه ای را موجب می شود .بدین معنی که شرکت با داشتن رویه
ها ،سیستم ها ،برنامه ها و راهبردهای مناسب می تواند به کارکنان در رسیدن به هدف نهایی شرکت که همان رضایت مشتری و
کلیه ذینفعان است ،کمک کند (غالمی کرین و همكاران.)1335،

 -9-9سرمایه رابطه ای(مشتری)
منظور از سرمایة مشتری ،استفاده از اطالعات بازار برای جذب و نگهداری مشتریان است .موضوع اصلی سرمایة مشتری ،دانش
موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان است .سرمایة مشتری نشاندهندۀ توانایی بالقوۀ سازمان ،به دلیل عوامل نامشهود
بیرونی اش است .هرچند واژۀ« سرمایة مشتری » را ابتدا هیوبرت ساینت بیان کرد ،تعاریف جدید مفهوم آن را با عنوان« سرمایة
رابطه ای » توسعه داده اند و دانش موجود همة روابطی را در بر می گیرد که سازمان با مشتریان ،رقبا ،تأمین کنندگان ،انجمن
های تجاری یا دولت برقرار می کند(بونتیس1333،؛ نیكوکار و همكارانش .)1333،سرمایه رابطه ای شامل روابط با ذینفعان درون و
بیرون سازمان است .یكی از نشانه های سرمایة رابطه ای که به مشتریان مربوط می شود« بازارگرایی» است (همان) .خاوندکار و
همكاران ( )2883بیان می کنند که سرمایه رابطه ای روابط رسمی و غیررسمی سازمان را با ذینفعان برون سازمانی و ادراک آنها
درباره سازمان و نیز تبادل اطالعات بین سازمانی را مشخص می کند .در قالب این سرمایه ،مواردی چون قراردادها و توافقات ،رضایت
مشتریان و وفاداری مشتریان مدنظر قرار می گیرد(صالحی و همكاران.)1332،

 -4ویژگیهای سرمایه فکری
امروزه باتوجه به اینكه اقتصاد د نیا به سمت اقتصاد دانشی رفته است ضمن توجه به سرمایه فكری ،الزم است ویژگی های
آن شناسایی شود تا بتوان بهتر در جهت رشد و بهره وری سازمانها از آن استفاده کرد .تالكدار( )Talukdar,2008درمقاله خود با
عنوان «سرمایه فكری چیست؟» به بیان ویزگی ها می پردازد .وی بیان کرد که اگرچه سرمایه فكری مشابه داراییهای ملموس در
پتانسیل خود برای ایجاد جریانهای نقدی آینده است ،اما با سرمایه ملموس در جهات زیر متفاوت است :
1. Bergheim
2. Saint-Onge
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داراییهای فكری ،داراییهای غیر رقیب هستند .برخالف داراییهای فیزیكی که تنها میتواند برای انجام یک کار در یک
زمان استفاده شود ،داراییهای فكری میتوانند به یكدیگر متصل باشند .برای مثال ،یک سیستم پشتیبانی مشتری میتواند
از هزاران مشتری در همان زمان پشتیبانی کند .این توانایی در مقیاس کردن با نیاز به داشتن داراییهای فكری بیشتر از
داراییهای فیزیكی است.
سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای مالک نیست ،بلكه باید با کارکنان و فروشندگان و مشتریان مشترک باشد .بنابراین رشد
این نوع سرمایه نیازمند پرورش دقیق است.
سرمایه ساختاری یک دارایی نامشهود است که میتواند توسط مدیران تحت کنترل باشد .با این حال ،نمیتوان به آسانی
مع امله کرد زیرا هیچ بازاری برای این هدف وجود ندارد .عالوه بر این مشتریان به سرمایه ساختاری تأمین کنندگان خود
اهمیت نمیدهند زیرا هر کدام از آنها دوست دارند به طور مستقیم با انسان واقعی به جای سیستم ها سروکار داشته باشند.
سرمایه ساختاری به شكل فرایندهای تدارکات آنی و سیستمهای کنترل موجودی در زمان واقعی میتواند جایگزین هزینههای
سرمایهای گرانقیمت مانند انبارهای ذخیرهسازی شود .از اینرو ،اقتصاد دانش فرصتهایی را برای هر شرکت برای کشف اینكه
آیا داراییهای ناملموس ارزان میتوانند کار داراییهای فیزیكی پرهزینه را انجام دهند ،بازکرده است.
شرکتهایی که سرمایه فكری خود را برای انجام کار دانشی به کار میگیرند ،قادر به تولید حاشیه سود باالتر از کسانی هستند
که راهحلهای تولید انبوه را فراهم میکنند.
سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطهای اغلب با هم در ترکیبهای منطقی کار میکنند تا به شایستگیهای اصلی که اهمیت
استراتژیک را فرض میکنند ،برسند .از این رو برای سرمایهگذاری در افراد ،سیستمها و مشتریان کافی نیست ،اما در ترکیبی
که ارزش نهایی را تولید میکند.

 -5اندازه گیری سرمایه فکری
مر و همكارانش( )2883بررسی بیش از  288مقاله که به بررسی مسائل مرتبط با سرمایه فكری پرداختهاند پنج دلیل کلی برای
توجه و اندازه گیری سرمایه های فكری برشمرده اند که عبارتند از:
 )1کمک به سازمانها برای تنظیم استراتژیهای آنها.
 )2ارزیابی اجرای استراتژیها.
 )3کمک به تصمیمات گسترش و تنوع فعالیتهای سازمان.
 )5استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فكری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
 )1ابالغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی سازمانها( .)Todericiua &serban, 2015
سه هدف اول مربوط به تصمیمگیری داخلی است که هدف را به حداکثر میرساند .عملكرد عملیاتی برای تولید درآمد در
پایینترین هزینه و پایداری روابط تامینکننده و مشتری و سهم بازار .نكته چهارم مربوط به طرح انگیزشی اجرایی و پنجم مربوط
به انگیزههای سیگنال دهی برای سهامداران خارجی است .مطالعات دیگر نیز به این نتیجه رسیدهاند که سنجش سرمایه فكری
برای هر دو اداره داخلی و خارجی موثر است( .)Talukdar, 2008کنتی وآبریلو )2883(1استدالل میکند که " بهترین دلیل برای
اندازهگیری سرمایه فكری در نظر گرفتن ریسکهای اندازهگیری آن است " .کمبود کار ،مهارتها ،عدم صالحیت ،استعداد فرار به
رقبا ،و سطوح پایین بهرهوری تنها برخی از پیامدهای عدم ارزیابی شاخصهای سرمایه فكری هستند( & Todericiua
 .)serban,2015اندزه گیری سرمایه فكری دارای مزایایی نیز هست که برخی از آنها عبارتند از:
 شناسایی کلیه عوامل نامشهود موجود در سازمان؛
 کنترل مستمر عوامل نامشهود و شناسایی نیازهای تجدید آنها؛
 شناسایی راهكارهای بهبود کارایی عوامل نامشهود در کلیه فرآیندهای سازمانی؛
 تسریع سازوکارهای یادگیری سازمانی؛
 افزایش قدرت خالقیت و نوآوری؛
 افزایش روحیه همكاری و تعامل میان منابع انسانی؛
and abrilo

1.Konti
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تحمل کمتر هزینه مالی و سرمایه ای؛
بهبود فرآیند بودجه بندی و برنامهریزیهای راهبردی و اجرایی؛
ارائه ی اطالعات مربوط و به موقع به استفاده کنندگان و حرکت به سوی ایجاد بازارهای مالی کارا؛
افزایش انعطاف پذیری تولید به دلیل کاهش وابستگی به داراییهای مشهود و استفاده از عوامل نامشهود در فرآیند
تولید(کوشان فر و گلچین .)1332،

 -6روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
همتی و همكاران( )1338در مقاله خود در یک تقسیم بندی کلی روشهای اندازه گیری سرمایه فكری به چهار طبقه کلی تقسیم
بندی می کنند:

 -7-6روش های سرمایه فکری مستقیم
این روشها مقدار پولی دارایی های فكری را بوسیله اجزاء مختلف این قبیل دارایی ها پیش بینی می کنند .از بین روشهای اشاره
شده روش کارگزار تكنولوژی ،حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ،جستجوگر ارزش ،سرمایه فكری مستقیم و حسابداری منابع
انسانی در این طبقه قرار می گیرند.

 -2-6روش های سرمایه گذاری بازار
این روشها بر محاسبه تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و سرمایه در دست سهامداران آن و در نظرگرفتن ما به التفاوت بعنوان
دارایی های نامشهود یا سرمایه فكری مبتنی هستند .از بین 15روش ،مدل ترازنامه نامرئی ،ارزش بازار به دفتر و کیوی توبین جزء
این طبقه هستند.

 -9-6روش های بازگشت روی دارایی ها
این روشها متوسط درآمد قبل از کسر مالیات شرکت را در یک دوره مشخص محاسبه نموده و آنرا بر متوسط ارزش دارایی های
فیزیكی در همان دوره تقسیم می کنند .روش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش نامشهود محاسبه شده با این ویژگی هستند و به این
طبقه تعلق دارند.

 -4-6روش های کارت امتیازی
در این روشها اجزاء مختلف دارایی های نامشهود یا سرمایه فكری شناسایی شده و برای آنها شاخص های تهیه شده در کارت
های امتیازی گزارش می شوند و یا اینكه در نمودارها به نمایش در می آیند .روشهای کارت ارزیابی متوازن ،جهت یابی اسكاندیا،
کنترل دارایی نامشهود ،نتایج امتیازی زنجیره ارزش متعلق به این طبقه هستند.

 -1الگوی شاخص سرمایه فکری
این الگو که توسط روس و همكاران در سال  1332پیشنهاد شد نیز در زمره رویكردهای کارت امتیازی قرار دارد .هدف این
شاخص ایجاد تجسّم و انتقال سرمایه فكری و ارزش ،مشتق شده از آن است .شاخص سرمایه فكری به نسل دوم از روش های اندازه
گیری سرمایه فكری تعلّق دارد که کاستی های شیوه های پیشین را رفع میکند .این الگو ،تمامی مؤلفههای سرمایه ی فكری را در
یک شاخص سازمانی گرد هم می آورد .در این ادغام ،اهمیت ضریب اثرگذاری هر کدام از نماگرها نشان داده شده است .این شاخص
مدیران را به طور مستقیم قادر به تشخیص و همچنین قضاوت دربارۀ وضعیت سرمایه فكری سازمان میسازد .همچنین ،زمینة
مقایسه بین سازمانها و واحدهای اقتصادی را فراهم میآورد .روس و همكاران ،سرمایه ی فكری را به سرمایه ی انسانی ،سرمایه ی
سازمانی و سرمایه ی ارتباطی تقسیم می کنند .سرمایه سازمانی نیز سرمایه نوسازی و توسعه و سرمایه فرایند را دربرمیگیرد ( Roos
et al.,1997؛ فطرس و بیگی.)1300،
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سرمایه ارتباطی وارتباطی

سرمایه فرایند

سرمایه سازمانی

سرمایه انسانی

سرمایه نوسازی و توسعه

شکل :7الگوی شاخص سرمایه فکری

روس و همكاران( )1332بیان کردند که شاخص سرمایه فكری حالت توسعه داده شده روش هدایت کننده اسكاندیا می
باشد که سعی در یكی کردن اندازه ها در قالب یک شاخص واحد و سپس مرتبط کردن این شاخص با تغییرات بازار دارد .این
شاخص مشتمل بر پایش ذخیره سرمایه فكری و جریان سرمایه فكری می باشد .این شاخص بر خالف سایر مدلها که سعی در
ارزیابی بخشهای جداگانه سرمایه فكری دارند ،تمامی اندازه ها را یكی می کند .تغییرات در این شاخص ،وابسته به تغییرات در ارزش
بازاری شرکت می باشد .با توجه به اینكه این روش بسیار مفهومی و تخصصی می باشد ،بصورت محدود در سطح جهان پذیرفته
شده است و سرنوشتی شبیه سایر اندازه هائی پیدا کرده که وابستگی به قضاوتهای ارزشی دارند .این شاخص عملكرد گذشته را
محاسبه می کند و از اینرو ممكن است بوسیله برخی تحوالت اساسی که در سالهای گدشته اتفاق افتاده است ،تحت تاثیر قرار
گیرد(جعفری و همكاران .)1301 ،مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه می نماید ،بر نظارتی پویا در
خصوص سرمایه فكری متمرکز می باشد ،توان احتساب عملكرد دوره های قبلی را داشته و نگرشی واحد ،کلی و جامع از شرکت
ارائه می نماید(انواری رستمی و رستمی.)1302،

 -8الگوی کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن را نورتون و کاپالن در سال  1332به منظور تبدیل راهبردها و دیدگاه مدیران به مجموعة گسترده ای از
مقیاسهای عملكردی طراحی کردند .کارت امتیازی متوازن ،سازمان را از چهار دیدگاه مورد بررسی قرار می دهد و به گسترش
سنجه ها و گردآوری و تحلیل داده ها برای هر یک می پردازد( Kaplan and Norton, 1996؛ فطرس و بیگی.)1300 ،

 -7-8کارت امتیازی مالی
به منظور شناخت نیازمندی ها و عملكرد مالی سازمان مورد استفاده قرار میگیرد .معیارهای مالی از مهمترین اجزای نظام
ارزیابی متوازن هستند .به ویژه در سازمان هایانتفاعی این معیارها به ما میگویند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر
قبلی تعیین گردیده اند ،در نهایت ،موجب چه نتایج و دستاوردهای مالی خواهدشد .تمام تالشی که برای بهبود رضایتمندی مشتریان،
ارتقایکیفیت و کاهش زمان تحویل محصوالت و خدمات خود انجام میدهیم؛ اگر به نتایج مالی ملموس ختم نشوند ،هیچ ارزشی
نخواهند داشت.
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 -2-8کارت امتیازی مشتری
به منظور آگاهی از سطح رضایت مشتریان(از طریق سنجش های کمی و کیفی در مورد کاال و یا خدمات ارائه شده) مورد
استفاده قرار می گیرد.

 -9-8کارت امتیازی فرایندهایداخلی
در جهت ارزیابی فرایندهای مورد نیاز در سازمان به کارگرفته میشود .در این منظر سازمان ها باید فرایندهایی را مشخص
نمایند که با برتری یافتن در آنها ،بتوانند به ارزشآفرینی برای مشتریان و نهایتاً سهامداران خود ادامه دهند .تحقق هریک از اهدافی
که در منظر مشتری تعیین می شود ،نیازمند انجام یكسری از فرایندهای عملیاتی به صورت کارا و اثربخش است .این فرایندها باید
در منظر فرایندهای داخلی تعیین گشته و معیارهای مناسبی نیز برای کنترل پیشرفت آنها توسعه داد.

 -4-8کارت امتیازی دانش ،رشد و یادگیری
این وجه بر نحوهی آموزش کارکنان ،کسب دانش و چگونگی استفاده از آن ،به منظورحضور و بقاء در بازار رقابتی موجود ،تمرکز
مینماید .وقتی شما اهداف و معیارهای مربوط به منظر مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین مینمایید ،بالفاصله متوجه شكاف
موجود بین مهارتها و قابلیتهای مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی مهارتها و قابلیتها میشوید(رضایی قهرمان و آقا
سیدحسینی. )1338،

شکل  :2الگوی کارت امتیازدهی متوازن(کاپالن و نورتون7332 ،؛ فطرس  ،بیگی)7988 ،

 -3عملکرد سازمانی
مورهد گریفین( ) 1322عملكرد سازمانی را می توان حاصل تعامل سه منبع فیزیكی ،مالی و انسانی دانست وگفت که منابع
فیزیكی و مالی خود به خود موجب تولید و خدمات نمیگردند ،بلكه این امر زمانی حادث میگردد که عنصر انسانی در سازمان وارد
عمل شود و درک رفتار انسان و تأثیر مثبت برآن می تواند سبب افزایـش بهره وری و بهبود عملكرد گردد(علیپور قیه باشی .)1331،
حقیقی و همكاران( )2818در تعریف عملكرد سازمانی بیان کردند که عملكرد سازمانی عبارت است از دستیابی به اهداف سازمانی
و اجتماعی یا فراتر رفتن از آنها و انجام مسئولیت هایی که سازمان به عهده دارد(نوع پسند اصیل و همكاران .)1333،تعریف ها و
مشخصه های یكسانی برای عملكرد سازمان وجود ندارد ،زیرا عملكرد مفهومی چند بعدی است و وضعیت سازمان را نسبت به رقبا
مشخص میکند (Lopez et al., 2011؛ عالمه و همكاران .)1331،بنابراین ،دربارۀ اینكه عملكرد چیست ،توافق وجود ندارد .عملكرد
می تواند هر چیزی مانند کارایی ،بزرگی ،استحكام ،اثربخشی ،بهره وری ،کیفیت و ظرفیت معنا دهد(Grosbois, 2011؛ همان).
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 -71ارزیابی عملکرد
امروزه یكی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ،ارزیابی عملكرد است .بنابراین ضروری است در ارزیابی عملكرد از سیستمی
استفاده شود که در آن تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملكرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد(جعفری اسكندری و کشوری1335،؛
موسوی .)1331،ارزیابی عملكرد عبارتست از یک سیستم بازخور که دربرگیرنده ارزیابی مستقیم عملكرد اشخاص یا سازمانهامی
باشد (کنترل وارزیابی جز الینفک هر گونه فعالیت و کار اجرایی به شمار می رود)(جلیلخانی .)1331،ارزیابی عملكرد جزئی از نظام
مدیریت عملكرد محسوب شده و در آن عملكرد کاری افراد در راستای رسیدن به استانداردهای تعیین شده مورد ارزیابی قرار می
گیرد(رعنایی کردشولی و سقاپور .)1338،گامهای مورد نظر برای ارزیابی عملكرد به شرح ذیل می باشد:
 تدوین و یا بررسی رسالتها ،ماموریتها ،اهداف کالن و استراتژیها؛ تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملكرد؛ تدوین و برقراری معیارهای (استانداردها) عملكردی مرتبط با شاخصهای ارزیابی؛ ابالغ و اعالن انتظارات و شاخصهای ارزیابی به ارزیابی شونده؛ اندازه گیری عملكرد واقعی؛ مقایسه عملكرد واقعی با استانداردهای هر شاخص؛ اعالم نتایج و نحوه نیل به آنها به ارزیابی شونده؛ اقدام به منظور بكارگیری عملیات اصالحی جهت بهبود مستمر عملكرد ارزیابی شونده از طریق مكانیسمبازخورد(جلیلخانی.)1331،
ارزیابی عملكرد برای سنجش و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با نگرشی معین انجام مى شود که در یک
حوزه مشخص با شاخص های تعیین شده و در یک دوره زمانی معین با هدف بازنگری ،اصالح و بهبود مستمر عملكرد اجرا می
شود(Broadbent & Laughlin، 2009؛ زمانی مزده و همكاران .)1332،اجرای نظام ارزیابی عملكرد ،جریان مستمری از اطالعات
را ایجاد می کند که هم در درون بخش دولتی یا عمومی و هم در بیرون آن کاربرد دارد .کاربرد داخلی آن مربوط به استفاده از
اطالعات حاصل از نظام کنترل و ارزیابی به عنوان ابزار مدیریت در سطح بخش دولتی برای دستیابی به نتایج و تحقق هدفهای خاص
می باشد .اطالعات در زمینه پیشرفت ،مشكالت و عملكرد نقشی کلیدی برای مدیران در دستیابی به نتایج دارد .به همین ترتیب،
اطالعات حاصل از نظام کنترل و ارزیابی برای کسانی که در خارج از بخش دولتی یا عمومی هستند و در انتظار نتایج ،مشاهده اثرات
ناشی از فعالیت های دولت ،امیدوار به دولت برای ایجاد زندگی بهتر برای شهروندان می باشند نیز مهم است (مقیمی1300 ،؛ موسوی
 .)1331،کارکنان چنانچه از هدف اصلی کارفرما از ارزیابی عملكرد خود ،در جهت تغییر روشهای غیر استاندارد به روشهای مطلوب(که
موجب افزایش بازدهی کارکنان نیز می گردد) آگاه گردند قاعدتاً نه تنها در مقابل ارزیابی و نتیجه آن جبهه گیری نخواهند کرد،
بلكه علی االصول کارکنان عالقه دارند که از جایگاه واقعی خود در سازمان مطلع شوند.

 -77اهداف ارزیابی عملکرد
در بسیاری از سازمان ها ،ارزیابی عملكرد ،بخش جدایی ناپذیر برنامه های مدیریت منابع انسانی و ابزار بسیار کارآمد در توسعه
حرفهای محسوب میشود و برای مقاصد متعددی مورد استفاده قرار میگیرد (کیذوری ،بی تا) .سازمان ها ،اصوال به منظور نیل به
اهدافی ایجاد گردیده اند و میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوه عملكرد نیروی انسانی مشغول به
کار در سازمانهاست .بنابراین ارز یابی کارکنان و عملكرد آنها در مدیریت منابع انسانی ازجایگاه مهمی برخورداراست(ابطحی1332 ،؛
جوهری و همكاران .)1331 ،به عقیده برناردین )2883(1اطالعات حاصل از اندازهگیری عملكرد بطور گستردهای برای؛ جبران
خدمت ،بهبود عملكرد و مستندسازی بكار میرود .همچنین میتوان از آن درتصمیمات مربوط به کارکنان(نظیر :ارتقاء ،انتقال ،اخراج
و انفصال از خدمت) ،تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی ،توسعه کارکنان ،تحقیق و ارزشیابی برنامه ،استفاده نمود(کیذوری  ،بی تا).
اسنل و بولند( )2882و نو و دیگران ( )2880نیز اهداف ارزشیابی کارکنان را به  2دسته اهداف توسعهای و اهداف اداری -اجرایی

Bernardin

1.
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تقسیم کردهاند جدول 11-2بیانگر موارد بكارگیری نتایج ارزیابی عملكرد به تفكیک اهداف توسعهای و اداری -اجرایی
میباشد(همان).
جدول :2اهداف ارزیابی عملکرد (اسنل و بولندر) 2111 ،
اهداف اداری -اجرایی
 مستند کردن تصمیمات مربوط به کارکنان تعیین ارتقاء کاندیدها تعیین تكالیف و وظایف شناسایی عملكرد ضعیف تصمیم در مورد اخراج یا نگهداری اعتبارسنجی مالکهای انتخاب ارزیابی برنامههای آموزشی تصمیمگیری در مورد پاداش و جبران خدمات برآوردن مقررات قانونی -برنامهریزی پرسنلی

اهداف توسعهای
 فراهم آوردن بازخورد عملكرد شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی تشخیص عملكرد افراد کمک به شناسایی اهداف ارزیابی میزان دستیابی به اهداف شناسایی نیازهای آموزشی فردی شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی تقویت ساختار قدرت بهبود ارتباطات -فراهم آوردن زمینهای برای کمک مدیران به کارکنان

 -72موانع پیش روی ارزیابی عملکرد
هر سازمان به منظور آگاهی ازمیزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به ویژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به
ارزیابی دارد .از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی
تلقی می شود ،که پیامدهای آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است (آبروان؛ 1333رجوعی و همكاران.)1332،
بر سر راه ارزیابی در سازمان ها همواره موانعی وج ود دارد که باعث اختالل در ارزیابی کارکنان وسازمان می شود .قاسمی
( )1338می نویسد ،مهمترین موانعی که بر سر راه ارزیابی دقیق و معتبر عملكرد و رفتار کارکنان به چشم می خورد ،عبارتند از:
سطحی نگری :تأثیر گذاری شخصیت نامطلوب یک شخص بر ارزیابی سایرین در مورد عملكرد وی.
مبالغه کردن :بها دادن بیشتر از حد به عملكرد مثبت یا منفی شخص ،به نحوی که سایر عملكردهای وی را تحت تأثیر قرار
دهد.

نزدیک نگری :این مورد که در اثر نداشتن سوابق ارزیابیهای غیر رسمی روی می دهد ،باعث می گردد تا ارزیابی فقط وضعیت
کارکنان را درفاصله زمانی نزدیک به خاطر آورد و از عملكرد گذشته دور و غافل شود.

ارزیابی حد وسط یا بالعکس :به هر دلیل امكان دارد ارزیاب ،در مورد کارکنان بیش از حد محافظه کاری به خرج داده و از
اظهار نظرهای واقعی و حقیقی خودداری نماید و برعكس این مورد نیز امكان پذیر است ،یعنی اینكه امكان دارد در مورد افراد فقط
حد مثبت یا فقط حد منفی را داشته باشد و حد وسط را فراموش کرده باشد.
نگرش منفی :عدم پذیرش این موضوع که فرد ارزیابی شونده ،وضعیت نامطلوب گذشته را جبران نموده و یا در حال جبران آن
است.
یکسان نگری :سنجش کلیه کارکنان با یک نگرش(از نظر تواناییها ،امكانات ،اختیارات ،سن ،تحصیالت و تجربیات) .وی همچنین
بیان کرد که ارزیابی عملكرد در کلیه سازما نها و بخشهای صنعتی و خدماتی به عنوان یک نیاز پذیرفته شده است و باید از این ابزار
به نحو احسن بهره گرفت .دلیل اصلی این نارضایتی ،پیچیدگی فرآیند ارزیابی و در نتیجه ناتوانی در طراحی یک سیستم ارزیابی
جامع است .علیرغم مشكالت اجرایی متعدد باید با درک ضرورت آن و با تعهد والزام به این مهم پرداخته شود .به هر حال از این
نكته نیز نباید غافل بود که ارزیابی عملكرد فرآیندی سهل و ممتنع است و برخورداری از نتایج مثبت آن در گرو رعایت شرایطی
چند از جمله تصحیح نگرش مدیران ،انتخاب روش کارآمد ،اجرای دقیق فرآیند و بهره گیری از ارزیابان آگاه و بی نظیر است،
همچنین باید دانست که در عمل ،اجرای ضعیف ارزیابی با استفاده از رو شهای نامناسب بعضا نتایج منفی به بار آورده و حتی دیدگا
هها و اظهار نظرهای منفی و یاس آوری را در ارتباط با کارایی ارزیابی موجب می شود (قاسمی . )1338 ،
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 -72نتیجهگیری
از آنجا که سرمایه انسانی به عنوان یكی از ابعاد سرمایه فكری ،یكی از عوامل موثر در ارتقای عملكرد سازمانی می باشد ،باید
تالش گردد از کارکنان کلیدی حمایت کا فی به عمل آید و آنها را به ارائه هر چه بیشتر ایده های جدید تشویق کرد .چون در این
صورت کارکنان خود را عضوی مهم برای سازمان تلقی خواهند کرد و این احساس را خواهند داشت که سازمان برای آنها و نظریاتشان
ارزش و احترام قائل است .بنابراین در جهت عملكرد برتر تالش خواهند کرد و عملكرد سازمانی افزایش خواهد یافت .همچنین در
سازمان باید سیستم های اطالع رسانی تقویت گردد تا امكان دسترسی آسان کارکنان به اطالعات مناسب میسر گردد و عالوه برآن
محیط سازمان باید دارای جو حمایتی مناسب نیز باشد .چون در اینصورت کارکنان در جریان مسائل مهم سازمانی قرار خواهند
گرفت و با وجود جو حمایتی سعی خواهند کرد ایده هایی را در جهت حل مسائل ارائه دهند ،که این موارد در نهایت منجر به
افزایش عملكرد سازمانی خواهد شد .همچنین هنگام جذب نیرو تالش گردد تا بهترین متقاضیان شغل جذب گردد .همچنین ارتقا
و رتبه کارکنان طبق سیستم شایسته ساالری باشد .چون اگر در کارکنان این احساس به وجود آید که هیج تفاوتی بین کارکنان
دارای مهارت های خاص با سایرین وجود ندارد ،بنابراین هیچ تالشی برای بهتر شدن نخواهند کرد درنتیجه عملكرد سازمانی کاهش
خواهد یافت.
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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحولگرا بر عملكرد پایدار کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی شعبه گچساران میباشد .پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،در
گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش ،تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایش و همبستگی
قرار میگیرد .جامعه آماری این پژوهش را  55نفر از مدیران و کارکنان شعبه تأمین اجتماعی گچساران تشكیل
میدهد .دادههای این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمعآوری و با روش مدل معادالت
ساختاری توسط نرمافزار  SPSS22و  Lisrel 8.80مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .پایایی پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ ،و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و با استفاده ازنظر متخصصان آشنا به موضوع
پژوهش مورد تائید قرار گرفت .درنهایت با استفاده از مدل معادالت ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته
شد و مشخص گردید ،رهبری تحولگرا بر عملكرد شغلی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارند ،رهبری تحولگرا بر
رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .عالوه بر آن مشخص گردید که رفتار شهروندی سازمانی در
رابطهی بین رهبری تحولگرا و عملكرد شغلی نقش میانجی دارد.
واژگان کلیدی :رهبری تحولگرا ،عملكرد شغلی کارکنان ،رفتار شهروندی سازمانی ،سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه
در دنیای امروز ،سازمانها دریافتهاند مهمترین سرمایههای آنان منابع انسانی است که عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر
سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست بهتمامی اهداف مورد نظر خود دست یابد .ظهور و حاکمیت این دیدگاه
که موفقیت و اثربخشی سازمانها را در گرو هدایت صحیح منابع ،بهویژه منابع انسانی میداند ،موجب شده تا در سالهای اخیر به
بررسی و مطالعه رفتارهای کارکنان ،از جمله عملكرد آنان توجه قابل مالحظهای معطوف شود .آنچه میتوان بطور صریح بیان کرد
این است که حیات سازمانی ،در گرو عملكرد صحیح کارکنان است و با مدیریت موثر عملكرد میتوان کارکنان را پرورش داده ،نقاط
قوت و ضعف آنان را گوشزد کرد و بهسوی آرمانها و اهداف سازمانی پیش برد .بههمین خاطر ،عملكرد شغلی کارکنان ،3از موضوعات
اساسی و مهمی است که مدیران و دستاندرکاران سازمانها بهدنبال افزایش آن هستند (آزادی و عیدی.)2811 ،
مفهوم عملكرد شغلی بهدلیل اهمیت باالی بهرهوری ،مورد توجه بسیاری از سازمانها قرار گرفته است .عملكرد شغلی عبارت
است از ارزش مورد انتظار سازمان ها از رویدادهای رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص انجام میدهند .همچنین
Jahanbakhsh_rahimi@yahoo.com

2برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد
Staff Performance
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میتوان گفت که عملكرد شغلی نتایج بعد از اتمام کار است و نشاندهنده سطحی از دستاورد یک شغل ،انجام مقررات سازمان،
انتظارات یا التزامات برای هر یک از کارکنان میباشد و در این حالت میتوان برای تحقق اهداف سازمان و پیشگیری از خسارتهای
احتمالی نتایج عملكرد سازمان را بررسی و مورد ارزیابی قرار داد چرا که ارزیابی عملكرد شغلی کمیت ،کیفیت و زیانهای یک شغل
را نشان میدهد .وقتی بازدهی باال باشد نشاندهنده میزان باالی عملكرد سازمان است و این عملكرد شغلی نتایج فعالیت یک کارمند
شامل کارآیی ،سودمندی و اثربخشی را بیان میکند (بخشی و همكاران.)2812 ،
رهبری جزء مهمی از وظایف مدیریت محسوب میشود .رهبران یک سازمان میتوانند بر عملكرد شغلی کارکنان تاثیر بگذارند،
آنها میتوانند کارکنان را به سمت فرآیندهای مبتكرانه هدایت کنند .رهبری فرآیندی است که به کمک آن هر فرد ،افراد دیگر را
برای تالش جهت دستیابی به هدف معین تحت تاثیر قرار میدهد .رهبری تحولگرا 1بهعنوان یكی از پارادیمهای رهبری جهت
ارتقای عملكرد سازمان در محیط متالطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویههای اخالقی
در آن یک هنجار رفتاری قوی تلقی میشود سعی در پیشبینی تغییرات محیطی دارد (شعبانی و همكاران .)1331 ،جهت مقابله با
این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر ،نیاز به افرادی در نقش رهبر ،به شدت احساس میشود (باس .)2815 ،2رهبران تحولگرا
یک چشمانداز سازمانی پویا خلق میکنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعكاس نوآوری بیشتر را ضروری
میسازد که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعكاس نوآوری بیشتر را ضروری میسازد .رهبری تحولگرا همچنین
به دنبال برقراری یک رابطه بین عالیق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد (تقرید و
جنینی.)2812 ،3
از طرفی دیگر چیزی که در ادبیات مدیریت ،امری بدیهی بهنظر میرسد ،این است که سازمان به کارکنانی نیازمند است که
5
مایل به پا را فراتر نهادن از الزامات رسمی شغلی باشند .تحقیقات کنونی ،رفتارهای فراتر از نقش را با عنوان رفتار شهروندی سازمانی
مد نظر قرار دادند و غفلت از آنها را در ارزیابی عملكرد شغلی نمی پذیرند و در آن بر مشارکت بلندمدت فرد در موفقیت سازمان
تاکید می ورزند .رفتار شهروندی سازمانی ،افزایش عملكرد شغلی را به همراه دارد (نیلسن و همكاران .)2812 ،1رفتار شهروندی
سازمانی( )OCBبه مجموعهای از رفتارهای اختیاری محیط کار اطالق میشود که از نیازهای شغلی بنیادی فرد تجاوز مینمایند.
2
آنها معموال بصورت رفتارهایی شرح داده میشوند که در کنار وظایف اصلی صورت میگیرند (زارعی .)2812 ،بر طبق نظرات ارگان
در سال  1300رفتار شهروندی سازمانی فرد بطور اختیاری صورت میگیرد .این رفتار بطور مستقیم یا آشكار بوسیله سیستم پاداش
دهی رسمی تشخیص داده نمیشود و مجموعهای از امور است که باعث ارتقا عملكرد سازمانی میشوند (بهشتی فر و حسنی .)2811،
با توجه به اینكه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان انسان محور است ،رهبری تحولگرا نقش بسزایی در میزان موفقیت
عملكرد کارکنان این سازمان خواهد داشت .برای تقویت و ارتقای عملكرد شغلی کارکنان ابتدا میباید شرایط کاری کارکنان را مورد
بررسی و شناخت قرار داد تا از این طریق نقاط قابل بهبود عملكرد شغلی شناسایی و زمینه ارتقاء آن فراهم آید .در عصر حاضر که
کشورمان دوران سازندگی را پشت سر میگذارد و تما می توجه افراد جامعه معطوف به توسعه و بهبود و ارتقاء سطح اطالعات ،دانش
و فناوری است؛ با نگاهی به کشورهای توسعه یافته مشاهده میگردد که این کشورها توجه بیشتری به عملكرد شغلی کارکنان خود
داشته اند و لذا با فرض اینكه یكی از عوامل عمده رضایت شغلی و وجود عملكرد مناسب در سازمان تامین اجتماعی ،میتواند رهبری
تحول گرا باشد ،و با توجه به اینكه هنوز تحقیقی در رابطه با تاثیر متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه میان رهبری تحولگرا و
عملكرد شغلی کارکنان انجام نشده است .بنابراین در تحقیق حاضر در پی رفع این شكاف ،بهدنبال بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر
عملكرد شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه گچساران
میباشد.
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سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931

مبانی نظری پژوهش
رهبری تحولگرا
1

تحقیقات و مطالعات پیرامون رهبری به دهه  1328برمیگردد (برنارد و باس  .)2882 ،مدیران اداری با داشتن مهارتهای
کلیدی رهبری می توانند موجبات اثربخشی و کارآیی سازمان را فراهم آورند (واالپا و همكاران .)2811 ،2نظریه هبری تحولگرا،
به منظور تمایز بین آن دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیردستان و پیروان برقرار میکنند و آن دسته از آنها که بهطور
گسترده متمرکز بر مبادله یا نعامل برای ایجاد نتایج هستند ،بهوجود آمد (داکت و مکفارلن .)2811 ،3رهبری تحولگرا بهعنوان
یكی از پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملكرد سازمان در محیط متالطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک
فرهنگ سازمانی که رویههای اخالقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی میشود سعی در پیشبینی تغییرات محیطی دارد .جهت مقابله
با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر ،نیاز به افرادی در نقش رهبر ،بهشدت احساس میشود .پیشبینی میشود بدون رهبر
تحولگرای اثربخش ،احتمال اینكه سازمان بتواند به هنگام مواجه با چالشهای مهم به عملكرد برتر و حتی رضایتبخش دست یابد،
کاهش خواهد یافت (انصاری.)2882 ،
5
رهبران تحولگرا میتوانند بر ادراکات و رفتار پیروان تاثیرگذار باشند (سلم و کترا  .)2811 ،چنانچه یک رهبر ،تحولگرا باشد،
حس تحسین ،احت رام و وفاداری را میان پیروان ایجاد خواهد کرد و بر اهمیت داشتن تعهد جدی جهت رسیدن به رسالن سازمان
تاکید خواهد کرد (موریانو و مولرو .)2811 ،1رهبری تحولگرا به توانایی ارائه یک چشمانداز جدید گفته میشود که میتواند منجر
به تغییر شود .رهبری تحولگرا ،نقش مثبتی در ایجاد تغییر در سازمانها دارد (منطقی و همكاران .)1331 ،رهبری تحولگرا به
نوعی رهبری اطالق می شود که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و
بانفوذ بر قلبشان آنها را هدایت میکنند .رهبران تحولگرا یک چشمانداز سازمانی پویا خلق میکنند که اغلب یک دگرگونی در
ارزشهای فرهنگی برای انعكاس نوآوری بیشتر را ضروری میسازد که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعكاس
نوآوری بیشتر را ضروری میسازد .رهبری تحولگرا همچنین بهدنبال برقراری یک رابطه بین عالیق فردی و جمعی است تا به
زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد (سلیمزاده و همكاران.)1331 ،

عملکرد شغلی
عملكرد شغلی مفهومی است که به دلیل اهمیت باالی بهرهوری در محل کار ،مورد توجه بسیاری از سازمانها بوده و عبارت
است از ارزش مورد انتظار سازمانها از رویدادهای رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص انجام میدهند .عملكرد شغلی
نتایج بعد از اتمام کار است که نشان دهنده سطحی از دستاوردهای یک شغل ،انجام مقررات سازمانی ،انتظارات یا التزامات برای
هریک از کارکنان میباشد (بخشی و کالنتری .)1331 ،سازمان ها سیستم های اجتماعی هستند که هدف آنها برآورده کردن نیازهای
اجتماعی و فردی است و برای بقاء و تداوم این امر نیازمند اعضای کارآمد هستند .امروزه یكی از مسئولیت های مهم رهبران سازمان
ها ،افزایش عملكر شغلی منابع انسانی است .برای هر کارمند درک حدود و عملكرد فردی ،یک نگرانی اساسی به شمار می رود.
عملكرد شغلی 2یكی از متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است .عملكرد شغلی
به صورت های مختلفی تعریف شده است .عملكرد شغلی عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده ی
نیروی انسانی گذاشته شده است ،آنچه را که افراد در یک سازمان انجام می دهند و شیوه ای که آن افراد بر عملكرد سازمان اثر می
گذارند .بعبارتی دیگر؛ رفتاری که در جهت رسیدن به اهداف سازمانی اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است  .روانشناسان
عملكرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها ،در عملكرد افراد و در نهایت رشد و توسعه
اقتصادی تاثیر دارند .همچنین باور بر این است که عملكرد شغلی یک سازه ترکیبی است که بر پایه آن کارکنان موفق از کارکنان
1
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ناموفق از طریق مجموعه ای از مالک های مشخص قابل شناسایی هستند .عملكرد شغلی به عنوان مجموعه رفتارهای کارکنان که
به شكل مثبت یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند ،بیان شده است .عملكرد شغلی همواره به عنوان یكی از عوامل
مهم در مدیریت کارکنان به شمار می رفته است (ستیال و راسلی.)2811،1

رفتار شهروندی سازمانی
امروزه برای سازمان ها ،رفتار شهروند سازمانی به یک عامل کلیدی در بقا و توسعه خود تبدیل شده ،بهطوری که به صورت
گسترده در نهادهای دولتی و غیرانتفاعی و حتی سازمانهای غیرانتفاعی بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است (تراسی و همكاران،2
 .)2815مفهوم رفتار شهرون دی سازمانی ،تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است .این مفهوم مسلما باعث شده است که
سازمانها نوآور ،منعطف ،بهرهور و در برابر بقا و موفقیتشان مسئول باشند (آهنگری و همكاران .)1332 ،رفتار شهروندی سازمانی
عبارتست از رفتاری خودجوش ،آگاهانه و داوطلبانه ک ه فرد بخاطر انجامش ،مورد تشویق قرار نمیگیرد؛ زیرا این رفتارها در شرح
شغل سازمانی پیشبینی نشده ولی انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان ،از یک طرف موجب اثربخشی و
موفقیت سازمان ،از یک طرف موجب اثربخشی و موفقیت سازمانی و از طرف دیگر سبب افزایش رضایتمندی و بهبود عملكرد
کارکنان میشود (میرسپاسی و همكاران .)1332 ،رفتارهای شهروند سازمانی ،بر مجموعهای از رفتارهای مطلوب در محیط کار
داللت دارد که به عنوان یكی از الزامات شغلی هر فردی تلقی می شود .این رفتارها بعضا چیزی ورای یک وظیفه صرف قلمداد
میشو ند .رفتار شهروندی سازمانی ،رفتارهایی هستند که برای سازمان مفیدند ،ولی با این حال به عنوان بخشی از فعالیتهای اصلی
شغل در نظر گرفته نمیشوند .این رفتارها ،اغلب از طرف کارکنان بهمنظور حمایت از منابع سازمان صورت میگیرند ،هر چند که
5
ممكن است مستقیما منافع شخصی به دنبال نداشته باشند (دیگروت و برانولی .)2881 ،3در تعریف دیگری لیپین و جانسون
( ) 2882رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان تمایل به تشریک مساعی و مفید بودن در محیطهای سازمانی تعریف کردهاند.
ویگودا و همكاران ( )2882رفتار شهروندی سازمانی را کمکهایی غیررسمی میدانند که کارمند بدون توجه به تحریمها و پاداشهای
غیررسمی بهعنوان یک فرد ،میتواند آزادانه آنها را انجام دهد و یا از انجامشان خودداری نماید (ویگودا و همكاران .)2882 ،1ارگان
در این باره میگوید ،رفتار شهروندی سازمانی بهعنوان وضعیت مطلوب دیده میشود ،زیرا چنین رفتاری از یک طرف منابع موجود
و دردسترس را افزایش میدهد و از طرف دیگر نیاز به مكانیزمهای کنترل رسمی و پرهزینه را کاهش میدهد (بكتون و همكاران،2
.)2818

پیشینه پژوهش
حسینزاده و سعیدی ( )1335در پژوهشی به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملكرد شغلی کارکنان :با در نظر گرفتن
تاثیر رفتارشهروندی سازمانی و یادگیری سازمانی پرداختند .با بررسی متغیر ها ،مشخص شد که یادگیری سازمانی ورفتار شهروندی
سازمانی اثرقابل توجهی بر عملكرد شغلی کارکنان دارند.ضمن اینكه سبک رهبری تحول آفرین نیز بر رفتار شهروندی سازمانی
تاثیرداشته است .شعبانینژاد و همكاران ( )1331پژوهشی تحت عنوان «رابطه رهبری تحولگرا و عملكرد شغلی کارکنان در
بیمارستان فارابی» انجام دادند .روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است .جهت انتخاب نمونه 12 ،نفر از مدیران به روش
سرشماری ،سپس از بین کارکنان زیرمجموعه این مدیران 212 ،نفر انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان میدهد که رابطه معناداری
بین مولفههای چهارگانه سبک رهبری تحولگرا و عملكرد شغلی کارکنان وجود دارد .رحیمی و نیکنفس ( )1332پژوهشی تحت
عنوان «بررسی رابطه سبک رهبری تحولآفرین مدیران با عملكرد شغلی کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی» انجام دادند.
روش تحقیق توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد  338نفر

3.Sethela

& Rosli
Tracy et al
3 DeGroot & Brownlee
4 Leepin & Jansean
5 Vigoda et al
6 Becton et al
2
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میباشد که  222نفر بهعنوان نمونه با روش خوشهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه میباشد .نتایج پژوهش
نشان میدهد که رهبری تحولآفرین رابطه مثبتی با عملكرد شغلی کارکنان دارد .بریسناو )2815( 1پژوهشی تحت عنوان
«مدیریتدانش و عملكرد سازمان در صنعت خدمات :نقش رهبری تحولگرا فراتر از تاثیرات رهبری تعاملگرا» انجام داد .این پژوهش
به بررسی مدلی جامع متشكل از چند رابطه بین رهبری تعاملگرا و تحولگرا ،فرایند مدیریت دانش ( )KMو عملكرد سازمانی
میپردازد .دادهها از مدیران منابع انسانی و مدیران کل شاغل در  113شرکت خدماتی گردآوری شدهاند .تحلیل عاملی اکتشافی و
تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی برای تحلیل فرضیههای پیشنهادی استفاده شدهاند .نتایج نشان میدهند رهبری تحولگرا تاثیرات
قوی و مثبت بر فرایند  KMو عملكرد سازمانی بعد از کنترل تاثیرات رهبری تعاملگرا دارد .عالوه بر این ،فرایند  KMتاحدی
واسطه رابطه بین رهبری تحولگرا و عملكرد سازمانی بعد از کنترل تاثیرات رهبری تعاملگرا است .جیوتی و باهو )2811(23پژوهشی
تحت عنوان «تأثیر رهبری تحولگرا بر عملكرد شغلی با توجه به نقش میانی تبادل رهبر-عضو و هویت سازمانی» انجام دادند .جامعه
آماری پژوهش معلمان دبیرستان میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد اقدامات رابطه رهبر و عضو میتواند رابطه رهبری تحولگرا
و عملكرد شغلی معلمان را تسهیل کند و همچنین اقدامات هویت سازمانی این رابطه را تسهیل میکند .پس میتوان بیان نمود که
رهبری تحولگرا بر عملكرد شغلی تأثیر معنادار دارد .جیانگ و همكاران )2812( 34پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر رهبری
تحول گرا بر عملكرد شغلی کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی» انجام دادند .جامعه آماری پژوهش
کارکنان یک شرکت صنعتی در کشور چین میباشد که  303نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان میدهد که
رهبریتحولگرا بر عملكرد شغلی کار کنان تأثیر معناداری دارد .همچنین رفتار شهروندی سازمانی رابطه میان رهبریتحولگرا و
عملكرد شغلی را بهبود میبخشد .سمی و همكاران ( )2812پژوهشی تحت عنوان «تأثیر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه میان
رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی» انجام داند .جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه شیراز میباشد که  128نفر بهعنوان
نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان میدهد که رهبری تحولگرا نقش اثربخشی بر بر رفتار شهروندی
سازمانی دارد .فرهنگ سازمانی رابطه میان رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی را تسهیل میکند.

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مطالب بیان شده مدل مفهومی پژوهش برگرفته از پژوهش جیانگ و همكاران ( )2812به صورت نمودار زیر ارائه
شده است:

نمودار  .7مدل مفهومی پژوهش برگرفته از پژوهش جیانگ و همکاران()2171
1 Birasnav

2 Jyoti & Bhau
3 Jiang et al
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فرضیههای پژوهش
.1
.2
.3
.5

رهبری تحولگرا بر عملكرد پایدار کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
رفتار شهروندی سازمانی بر عملكرد پایدار کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
رهبری تحولگرا بهواسطه رفتار شهروندی سازمانی بر عملكرد پایدار کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به
شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علی است .روش انجام پژوهش بصورت پیمایشی بوده که مهمترین
مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است .جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه گچساران در استان
کهگیلویه و بویراحمد میباشد و پاسخگویان مدیران و کارکنان این سازمان میباشد .با توجه به محدود بودن جامعه آماری 55 ،نفر
و دسترسی به تمامی اعضا جامعه از روش سرشماری بجای نمونهگیری استفاده شده است .برای جمع آوری اطالعات ،از پرسشنامه
استاندارد استفاده شده است .پرسشنامه رهبری تحولگرا باس و آولیو ( ،)2888دارای  5بعد :مالحظه فردی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش
الهام بخش و نفوذ آرمانی در  12سوال تنظیم شده است .پرسشنامه عملكرد شغلی از  2گویه برگرفته شده از تحقیق بیرن و همكاران
( )2881که در  12سوال تنظیم شده است .پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی متغیر از  12گویه برگرفته شده از تحقیق ارگان و
اسمیت ( )1303استفاده میگردد .برای سنجش روایی از روش اعتبار محتوا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از شیوه آلفای کرونباخ
استفاده شده است که ضریب پایایی برای متغیرهای پژوهش در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول شماره  :7ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

رهبری تحولگرا

8.351

عملكرد شغلی

8.013

رفتار شهروندی سازمانی

8.022

هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به  1نزدیكتر باشد ،همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن ترخواهند
بود.کرونباخ ضریب پایایی  %51را کم %21 ،را متوسط و قابل قبول ،و ضریب  %31را زیاد پیشنهاد کرده است .در بسیاری از منابع
نیز مقادیر به دست آمده باالی  8/2درآزمون مطلوب تلقی میشود .با توجه به جدول( ،)1شاخص های پژوهش از پایایی مطلوبی
برخوردارند.

تجزیه و تحلیل داده ها
پس ا ز جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ،با استفاده از نرم افزار  SPSS22و  ،Lisrel8.80اطالعات به دست آمده مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد .و از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمون
همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرها ،آزمون  ، tبرای بررسی وضعیت متغیرها و مدل معادالت ساختاری برای سنجش فرضیه
های پژوهش استفاده گردید.
برای آزمون نرمال بودن نمره عامل های به دست آمده از آزمون شاپیرو-ویلک یا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می
شود تا از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل گردد .هنگام بررسی نرمال بودن داده ها ما فرض صفر مبتنی بر اینكه توزیع دادهها
نرمال است را در سطح خطای  %1تست میکنیم .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  8.81بدست آید ،در این صورت دلیلی
برای رد فرض صفر مبتنی بر اینكه داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع داده ها نرمال خواهد بود .نتایج این
آزمون در جدول( ،)2نشان داده شده است.
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جدول شماره  :2نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف
شاخص ها

کولموگروف اسمیرنوف

Sig

رهبری تحولگرا

8.212

8.212

عملكرد شغلی

8.203

8.223

رفتار شهروند سازمانی

8.001

8.513

سطح معناداری( ،)sigشاخصهای تحقیق بیشتر از  8.81است و همچنین از آنجایی که نتایج آزمون کولموگروف_اسمیروف،
نرمال بودن داده ها را تایید کرد ،بدین ترتیب برای آزمون فرضیهها و سایر آزمونهای آماری از آمار پارامتریک استفاده گردید .در
این پژوهش جهت مناسب بودن و ضعیت عامل ها از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شد .بر طبق این آزمون ،در هر کجا که عدد
معناداری بزرگتر از  8.81باشد میان وضعیت متغیر و میانگین در نظر گرفته شده تفاوت معناداری وجود ندارد و متغیر از وضعیت
متوسطی برخوردار خواهد بود ،اما چنانچه عدد معناداری کوچكتر از  8.81باشد این بدان معناست که میان وضعیت متغیر و میانگین
در نظر گرفته شده تفاوت معناداری وجود دارد .اگر مقادیر حد باال و پایین مثبت باشد وضعیت متغیرها مناسب و اگر حد باال و
پایین منفی باشد وضعیت متغیرها نامناسب می باشد .جدول( ،)3نتایج این آزمون را نشان داده است.
جدول شماره  :9نتایج شاخص های پژوهش از لحاظ مناسب بودن
فاصله اطمینان %31

شاخص ها

T

Df

sig

میانگین اختالف

رهبری تحولگرا

23.313

53

8.888

32.213

33.225

عملكرد شغلی

12.221

53

8.888

13.531

11.811

11.011

رفتار شهروند سازمانی

32.525

53

8.888

12.331

11.208

18.803

حد باال

حد پایین
33.512

همچنین در این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان شاخص ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .اگر ضریب
همبستگی جامعه  ρو ضریب همبستگی نمونهای به حجم  nاز جامعه  rباشد ،ممكن است  rتصادفی و اتفاقی بدست آمده باشد.
برای این منظور از آزمون معنی داری ضریب همبستگی استفاده میشود .در این آزمون بررسی میشود آیا دو متغیر تصادفی و
مستقل هستند یا خیر .به عبارت دیگر آیا ضریب همبستگی جامعه صفر است یا خیر .این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر
فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین  +1و  -1می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات
دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر ،متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعكس اگر مقدار  rمنفی
شد یعنی اینكه دو متغیر در جهت عكس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و
برعكس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد.نتایج آزمون پیرسون در جدول(،)5
نشان داده شده است.
جدول شماره  :4نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرمستقل

متغیروابسته

سطح خطا

سطح معناداری

ضریب همبستگی

1

رهبری تحولگرا

عملكرد شغلی

8.81

8.888

8.250

2

رهبری تحولگرا

رفتار شهروند سازمانی

8.81

8.888

8.522

3

عملكرد شغلی

رفتار شهروند سازمانی

8.81

8.888

8.113

باتوجه به نتایج جدول ( ،)5یافته نشان می دهند که بین رهبری تحولگرا و متغیرهای عملكرد شغلی و رفتار شهروند سازمانی
و همچنین این رابطه در مورد عملكرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سطح اطمینان  %33صدق مینماید.

نتایج تحلیل عاملی
پس از جمع آوری اطالعات جهت مشخص کردن اینكه شاخص های اندازهگیری (متغیرهای مشاهده) تا چه اندازه برای سنجش
متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،الزم است ابتدا کلیه متغیرهای مشاهده بطور مجزا مورد آزمون قرار گیرند .از این رو شاخصهای
کلی برازش برای الگوهای اندازه گیری (تحلیل عاملی تاییدی) مورد ارزیابی قرار گرفتند که آزمون شاخص های برازش برای مدل
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های تحلیل عاملی تاییدی حاکی از آن است که شاخص های اندازه گیری (متغیرهای آشكار) به خوبی می توانند متغیرهای پنهان
را به خوبی اندازه گیری کنند.
جدول شماره  :5نتایج تحلیل عاملی سواالت گویههای انتخابی برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

شاخص و معرف

(عامل)

(گویه)
Mf1

8.02

Mf2

8.22

Mf3

8.22

2.13

Tz1

8.00

1.03

Tz2

8.01

2.21

Tz3

8.02

2.32

Ae1

8.01

2.23

Ae2

8.03

2.00

Ae3

8.00

2.33

Na1

8.23

2.31

Na2

8.32

1.12

Na3

8.20

2.13

Az1

8.21

1.11

Az2

8.23

1.22

Az3

8.01

2.13

Av1

8.25

1.33

Av2

8.21

1.11

Av3

8.11

3.23

Rm1

8.33

2.12

Rm2

8.15

3.28

Rm3

8.18

3.30

رهبری تحولگرا

عملكرد شغلی

رفتار شهروند
سازمانی
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بار عاملی استاندارد

مقدار معناداری

Rm4

8.22

5.23

Mdf1

8.28

5.11

Mdf2

8.12

3.32

Mdf3

8.22

5.22

Mdf4

8.02

2.82

Ea1

8.08

2.12

Ea2

8.22

1.22

Ea3

8.11

8.31

Ea4

8.33

2.12

Kh1

8.11

3.21

Kh2

8.32

2.32

Kh3

8.13

1.12

Kh4

8.21

1.35
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از آنجا که از نظر آماری پیشنهاد میشود که عاملهای دارای مقدار وزن رگرسیونی (بار عاملی) بیش از  8/58معنادار و قابل
قبول تلقی میشوند (محسنین و اسفندیانی ،)1332،بنابراین همه وزنهای رگرسیونی در مدل مورد بررسی به جز بارهای عاملی
آیتم  Kh4، Kh3،Kh2 ،Ea4 ،Ea3 ،Rm1 ،Na2مقادیر بزرگتر از  8/58دارند و همه نسبتهای بحرانی )(t-valueدر سطح
P<0/01معنادار هستند؛ بنابراین تمامی عوامل در نظرگرفتهشده به جز عوامل ذکرشده ،مورد تایید قرار گرفته و برازش کلی حاکی
از برازش خوب مدل اندازهگیری مورد مطالعه با دادههای مشاهده شده است.
همانطور که در بخشهای قبل بیان شد برای رد یا تایید فرضیه های پژوهش حاضر از مدل معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار لیزرل استفاده شده است .در پژوهش حاضر خروجی نرمافزار لیزرل در حالت استاندارد و معنیداری در شكل  2و  3مشاهده
میشود .از آنجائیكه در این تحقیق نقش میانجیگری متغیرها نیز بررسی میگردد ،الزم به ذکر است که در بررسی روابط میان
متغیرها با وجود نقش متغیر میان جی بایستی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار گیرند .در صورتیکه اثر غیر مستقیم
بیشتر از اثر مستقیم باشد ،نقش واسطهای متغیر میانجی پذیرفته میشود (آزمون بارن و کنی).

نمودار .2خروجی مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد

نمودار .9خروجی مدل معادالت ساختاری در حالت t-value
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با توجه به شكل 2و  ، 3از آنجا که مقدار ضریب استاندارد بین دو متغیر رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی  8.18و
مقدار معناداری( )t-valueاز عدد  1.32بزرگتر است(برابر با  )2.13در سطح  31درصد میتوان گفت رابطه بین این دو متغیر
معنادار است ،بنابراین فرض صفر تایید نمیشود و رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مقدار
ضریب استاندارد بین دو متغیر رهبری تحولگرا و عملكرد شغلی  8.11و مقدار معناداری( )t-valueاز عدد  1.32بزرگتر است(برابر
با  )3.32در سطح  31درصد میتوان گفت رابطه بین این دو متغیر معنادار است ،بنابراین فرض صفر تایید نمیشود و رهبری
تحولگرا بر عملكرد شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مقدار ضریب استاندارد بین دو متغیر رفتار شهروندی سازمانی و عملكرد
شغلی  8.25و مقدار معناداری( )t-valueاز عدد  1.32بزرگتر است(برابر با  )5.22در سطح  31درصد میتوان گفت رابطه بین این
دو متغیر معنادار است ،بنابراین فرض صفر تایید نمیشود و رفتار شهروندی سازمانی بر عملكرد شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
همچنین با توجه به شكل2و  ، 3رهبریتحولگرا عالوه بر تاثیر مستقیم ،به طور غیر مستقیم و از طریق رفتار شهروندی سازمانی
بر عملكرد شغلی تاثیر میگذارد که این اثر غیر مستقیم ( ) 1.2بیشتر از تاثیر مستقیم میباشد .بنابراین میتوان گفت که رفتار
شهروندی سازمانی اثر میانجیگری بر رابطه بین رهبریتحولگرا و عملكرد شغلی دارد.
جدول شماره  .6یافتههای تحقیق

عنوان فرضیه

مقدار آزمون

نتیجه

فرضـــیه  :1رهبری تحولگرا بر عملكرد پایدار کارکنان تاثیر مثبت و
معناداری دارد.

 = 0.55ضریب استاندارد
 = 9.97مقدار معناداری

فرضیه با %31
اطمینان تایید شد.

فر ضیه  :2رهبری تحولگرا بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

 =0.50ضریب استاندارد
 = 6.59مقدار معناداری

فرضیه با %31
اطمینان تایید شد.

فرضیه  :3رفتار شهروندی سازمانی بر عملكرد پایدار کارکنان تاثیر مثبت
و معناداری دارد.

 =0.24ضریب استاندارد
 = 4.26مقدار معناداری

فرضیه با %31
اطمینان تایید شد.

فرضیه  :5رهبری تحولگرا بهواسطه رفتار شهروندی سازمانی بر عملكرد
کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 =0.55ضریب استاندارد(اثر مستقیم)
 = 1.2ضریب استاندارد(اثر غیر مستقیم)

فرضیه با %31
اطمینان تایید شد.

بررسی شاخص های برازش مدل
با توجه به خروجی لیرزل که درجدول شماره ( )2ارائه شده است ،کای دو به هنجار برابر با  2.12است و کمتر از  3میباشد،
بنابراین مقدار قابل قبولی است .شاخص  RMSEAبرابر با  8.820مقدار قابل قبولی است؛ و از آنجائیكه بیش از  3شاخص در حالت
مطلوب هستند ،بنابراین مدل تحقیق از برازندگی مناسبی برخوردار است.
جدول شماره  :1نتایج برازش کلی مدل تحقیق

08

شاخص
Χ2/df

مقدار

حد قابل قبول

نتیجه

2.12

بین  1تا 1

قابل قبول

شاخص برازش هنجار شده()NFI

8.38

 8/3(<8/3و باالتر)

قابل قبول

شاخص نیكویی برازش)(GFI

8.35

 8/3(<8/3و باالتر)

قابل قبول

شاخص نیكویی برازش اصالحشده)(AGFI

8.32

نزدیک به یک

قابل قبول

شاخص توکر-لوییس) (TLIیا شاخص برازش هنجار نشده)(NNFI

8.31

 8/3(<0/9و باالتر)

قابل قبول

شاخص برازش افزایشی)(IFI

8.38

 8/3(<0/9و باالتر)

قابل قبول

شاخص برازش تطبیقی)(CFI

8.31

شاخص برازش هنجار شده مقتصد)(PNFI

8.21

 8/3(<0/9و باالتر)
<0/6

قابل قبول
قابل قبول

ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد)(RMSEA

8.820

>0/08

قابل قبول

شاخص برازش نسبی ()RFI

8.32

<0/9

قابل قبول

ریشه میانگین مربعات باقیمانده ()RMR

8.81

نزدیک به صفر

قابل قبول

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931

بحث و نتیجهگیری
اکثر سازمان های موفق به عملكرد کارکنان خود وابسته هستند .عملكرد ضعیف به ندرت سبب موفقیت سازمان در بلندمدت
می شود ولی عملكرد باال یا قوی سبب می شود که سازمان ها در هر بازاری موفق باشند .سازمان هایی که کارکنان بیشتر با کارشان
عجین می شوند نسبت به کارکنانی که از درجه کمتری برخوردارند ،منفعت بیشتری را کسب می کنند ،و کارکنان به سطوح باالی
عملكرد شغلی دست می یابند .در طول یک دهه اخیر ،تالشهای قابل توجهی برای فهم فرآیندهایی که از آن طریق رهبری تحولگرا
با نگرشها ،رفتار و عملكرد کارکنان در سازمانها مرتبط میگردد ،صرف شده است .برای نمونه برخی مطالعات فرآیندهای مداخلهای
چندی را که از طریق رهبری تحولگرا منجر به عملكرد مطلوبتر در تكالیف میشوند را مورد بررسی قرار دادهاند .بس ( )1301بیان
نمود که رهبری تحولگرا منجر به عملكردی فراتر از انتظارات در محیطهای سازمانی میشود .تحقیقات نیز بطور تجربی ثابت کردند
که ارتباط مثبتی ما بین رهبری تحولگرا و عملكرد سازمانی وجود دارد .همچنین تحقیقات نشان داد که بین رهبری تحولگرا با
تعهد کارکنان ،سطوح پایین استرس شغلی ،رضایت شغلی و رضایت از رهبر ،خالقیت ،هوش عاطفی ،رفتار شهروندی سازمانی ارتباط
مثبتی وجود دارد .کارکنانی که برای رهبران تحولگرا کار میكنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان
انگیزش پیدا میکنند ،در ضمن وقتی که رهبران تحولگرا روابط نزدیک ،صمیمانه ،حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن
صورت کارکنان برای بروز سطح باالی از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت .بطور کلی سرپرستانی که با کارکنانشان
پیوند و روابط ضعیفی را به وجود میآورند و با آنها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی که کارکنان سرپرستانشان را ناآگاه و بیمطلع تلقی
کنند احتماال کمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر میشوند .بهعالوه سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان سردمدار توجه به نیازهای
مردم و ارائه خدمات به آنها در بخش بیمه و درمان ،برای مرتفع ساختن مسائل و مشكالت ناشی از تغییرات سریع محیطی و
همچنین بهبود روند رشد و توسعه و افزایش بازده عملیاتی کارکنان خود ناچار به ایجاد تغییرات و تحوالت سازمانی از طریق مدیران
و رهبران تحولگراست .بدیهی است برای مواجهه با این وضعیت متالطم و متغیر وجود رهبران و مدیران تحولگرا ضرورتی انكار
ناپذیر است .از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین سازمانهای خدماتی بهحساب میآید و تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور
دارد .در سازمانهای خدماتی ،کارکنان محور اصلی بوده و مطالعات در مورد شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی ،نگرشها و
رفتارهای کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است .این پژوهش با هدف بررسی بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر عملكرد پایدار
کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی شعبه گچساران مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج پژوهش حاکی از آن میباشد که رهبری تحولگرا یا ضریب رگرسیونی  3.30در سطح اطمینان  31درصد تاثیر مثبت
و معناداری را بر عملكرد شغلی کارکنان دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای فرهانی و نظری ( ،)1332رحیمی و نیکنفس
( ،)1332شعبانیتژاد و همكاران ( ،)1331رحمتزاده ( ،)1333و ....همخوانی دارد .فرهانی و نظری ( )1332در پژوهشی که در
سازمان امور مالیاتی انجام دادند .نشان دادند که رهبری تحولگرا بطور مثبت از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملكرد
سازمانی تاثیر میگذارد؛ یادگیری سازمانی بطور مثبت هم بصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوآوری سازمانی بر عملكرد
سازمانی تاثیر میگذارد .رحیمی و نیکنفس ( )1332در پژوهشی که در بانک ملی استان آذربایجان غربی انجام دادند .نشان میدهند
که رهبری تحولآفرین رابطه مثبتی با عملكرد شغلی کارکنان دارد .شعبانینژاد و همكارانش ( )1331در پژوهشی که در بیمارستان
فارابی انجام دادند .نشان دادند که رابطه معناداری بین مولفههای چهارگانه سبک رهبری تحولگرا و عملكرد شغلی کارکنان وجود
دارد .رحمتزاده ( )1333در پژوهشی که در ستاد سازمان مالیاتی کشور انجام داد .نشان داد که سبک رهبری تحولگرا دارای
بیشترین تأثیر و مهمترین عامل بهبود عملكرد شغلی کارکنان است.
همچنین نتایج پژوهش بیان میکند که رهبریتحولگرا با ضریب رگرسیونی  2.13در سطح اطمینان  31درصد تاثیر مثبت و
معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای همخوانی قریشی ( ،)1333پودساکوف (،)2812
اسمی و همكاران ( )2812و  ......دارد .قریشی ( )1333در پژوهشی که در بین کارکنان دانشگاه حكیم سبزوار انجام داد .نشان داد
که رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است .بعالوه تمامی مؤلفههای رهبری تحول آفرین با
رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند .همچنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیانگر این است که از میان مؤلفههای رهبری
تحول آفرین ،رفتارهای آرمانی و مالحظات فردی بیشترین تأثیر را در رفتارشهروندی سازمانی دارند .پودساکوف ( )2812در پژوهشی
نشان میدهد که رفتارهای رهبری تحولگرا با هر پنج مولفه رفتار شهروندی سازمانی مدل ارگان ارتباط معنادار و مثبتی دارد.
اسمی و همكاران ( )2812در پژوهشی که در کارکنان دانشگاه شیراز انجام دادند ،بیان میکنند که رهبری تحولگرا تاثیر مثبتی بر
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رفتار شهروندی سازمانی دارد همچنین بین مولفههای رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین فرهنگ سازمانی رابطه میان رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی را تسهیل میکند .با توجه به نتایج مشخص
گردید متغیر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب رگرسیونی  5.22در سطح اطمینان  31درصد بر عملكرد پایدار کارکنان تاثیر مثبت
و معناداری دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای نعمتی و همكاران ( ،)1331افجه و همكاران ( ،)1335علی مهدی ()1331
و  ...همخوانی دارد .نعمتی و همكارانش در سال  1331در پژوهشی که در شهرداری شهرستان خوی انجام دادند دریافتند که تأثیر
تعهد کارکنان و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بر عملكرد شغلی تاثیر دارد .در نتیجه میتوان گفت بهبود فرایندهای مربوط به
تعهد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی که متأثر از عواملی چون سرمایه اجتماعی است ،منجر به ارتقای عملكرد شغلی
کارکنان میشود .افجه و همكارانش ( )1335در پژوهشی که در شعبات بیمه البرز در شهر تهران انجام دادند دریافتند که رفتار
شهروندی سازمانی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی با عملكرد شغلی را میانجیگری میکند و
حمایت سازمانی ادراک شده بر عملكرد شغلی تأثیرگذار است ،اما تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش رد شد.
همچنین توانمندسازی روانشناختی هم بر عملكرد شغلی و هم بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار میباشد و رفتار شهروندی
سازمانی نیز بر عملكرد شغلی تأثیرگذار است .بنابراین میتوان اینگونه استنباط نمود که کارکنانی که برای رهبران تحولگرا کار
میکنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به انگیزش پیدا میکنند ،در ضمن وقتی که رهبران تحولگرا روابط
نزدیک ،صمیمانه ،حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای بروز سطح باالی از رفتار شهروندی سازمانی
تمایل خواهند داشت .بطور کلی سرپرستانی که با کارکنانشان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود میآورند و با آنها دیر آشنا شوند و
نیز هنگامی که کارکنان سرپرستانشان را ناآگاه و بیمطلع تلقی کنند احتماال کمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر میشوند .با
توجه به نتایج به دست امده و براساس اهمیت آن ،پیشنهادات ذیل به کارکنان و سازمان ها توصیه می شود:
 با توجه به روابط معنادار میان متغیرهای رهبری تحولگرا ،عملكرد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی ،مدیران میتوانند باایجاد و تقویت جوسازمانی و فرهنگی متناسب ،هریک از ابعاد را گسترش و عملكرد کارکنان را افزایش دهند.
 رهبری تحولگرا ،عملكرد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی سه مفهوم کاربردی و تاثیرگذار در سازمان های مختلف میباشد ،لذا برای دستیابی به یک برنامه جامع و منسجم جهت پیاده سازی این سه مفهوم در سازمان ها شایسته است پژوهشگران به
این سه مقوله که برای توسعه و اعتالی کشور ما ضروری است توجه کافی مبذول نمایند.
 پژوهش حاضر فقط بر روی کارکنان شعبه تأمین اجتماعی گچساران انجام شده است .لذا توصیه می شود پژوهش جامع تریانجام شود که تمام کارکنان تأمین اجتماعی در سطح کشور را تحت پوشش قرار دهد و مقایسه بین یافته ها امكان پذیر باشد.
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چکیده
امروزه سازمانهایی موفق هستند که دانش جدید را در سطح گستردهای از سازمان توزیع و آن را بهسرعت در
فناوریها و محصوالت جدید به کار گیرند .این فرایند منجر به خالقیت و نوآوری و توسعه برتری رقابتی خواهد
شد .در سالهای اخیر در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی
موردتوجه صاحبنظران در حوزههای مختلف علوم ،بهویژه مدیریت ،اقتصاد ،دین و نظام ارزشی میباشد .این مفهوم
به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبكه بهعنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل
موجب تحقق اهداف اعضا میشود .سازمانی که بتواند هر چه بیشتر تعامالت اثربخش را در میان کارکنان خویش،
در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش دهد ،احتمال خلق دانش جدید در سازمان ،انتقال و تبادل دانش
میان افراد سازمان بیشتر و در نتیجه موجب مدیری ت اثربخش دانش سازمانی خواهد بود .توجه به ارتباطات و
تعامالت اثربخش میان افراد سازمان و ایجاد جوی آکنده از اعتماد متقابل میان آنان ،ما را به مفهوم سرمایه
اجتماعی نزدیک میسازد.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی اسالمی ،سرمایه اجتماعی ،ساختار ،اشتراک دانش

مقدمه
امروز در جهانی پرشتاب ،ناپایدار و پیچیده زندگی میکنیم .دیگر داراییهای مادی و مالی "بهعنوان دارایی استراتژیک" تلقی
نمیشوند  ،زیرا امكان تقلید و الگوبرداری از آن نسبت به گذشته ،ساده و کم هزینه شده است .لذا مدیران به این واقعیت پی برده
اند که بدون سرما یه انسانی نمی توانند بهره وری مطلوب را از منابع سنتی بدست آوردند .سرمایه انسانی به مهارت ها توانایی ها
 ،دانش و اطالق می شود که شخص با خود به سازمان می آورد و سازمان های موفق ،از جذب و توسعه و نگهداری آن برنامه دارند.
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که موفقیت در دنیای کنونی نیازمند سرمایه دیگری به نام " سرمایه اجتماعی " در سازمان
است .به اعتقاد آنها ،سرمایه اجتماعی نوعی دارایی محسوب می شود که هم برای سازمان و هم برای اعضای سازمان مفید و سودمند
است .بسیاری از فرایندهای جدید مدیریتی ،از قبیل توسعه سازمان یادگیرنده ،مدیریت دانش ،توسعه محصوالت و خدمات ،رضایت
مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی ،تحت تاثیر وجود و توسعه سرمایه اجتماعی است .لذا سرمایه اجتماعی نوعی دارایی مهم
تلقی می شود و مدیران باید از طریق ساختار سازمانی ،سبک مدیریتی ،توسعه فرهنگ سازمانی ،قوانین و مقررات و سیستم سازمانی
و همچنین توسعه مدیریت منابع انسانی ،به ایجاد و تقویت آن در سازمان بپردازند.
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از دیدگاه سازمانی ،گوشال و ناهایت ( ) 1330سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون سازمان
و ناشی شده از شبكه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند .از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یكی از قابلیت ها و
دارایی های مهم سازمان است.

آدلر و کوون ( ) 2882معتقدند سرمایه اجتماعی سبب ایجاد ارزش هایی مانند همبستگی ،یكپارچگی ،همكاری و مشارکت
برای سازمان می شود .سرمایه اجتماعی به طور کلی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد .روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمره و
در طول عمر انسان ها ،جریان دارد و رفتار و نگرش آنها را تحت تاثیر قرار می دهد .به همین لحاظ ،سرمایه اجتماعی در هر جایی،
چه در رفتار با نزدیكان و دوستان در خانه و مدرسه و دانشگاه و چه در رفتار با همكاران و آشنایان در محل کار و تحصیل و چه در
رفتار با مردم در جامعه حاضر می باشد .به طور کلی سرمایه ی اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که
موجب ارتقای همكاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادل و ارتباطات می شود( .جوان پور و
همكاران)1332،
اشتراک دانش برای موفقیت شرکت ها در محیط بسیار رقابتی امروزه حساس است .تشویق اثربخش کارمندان برای اشتراک
دانش مفید در سازمان می تواند مزایای رقابتی یک شرکت را افزایش داده و حفظ کند .مطالعات فراونی در خصوص سازمان و
مدیریت دانش اثبات کرده اند که اشتراک دانش کارکنان عملكرد شرکت از جمله ظرفیت جذب و ظرفیت نوآوری را باال میبرد.
چیو ،لی و یو ) 2818( 1نشان دادند که اشتراک دانش بین اعضای تیم در نگهداری و حفظ سطوح باالی بهرهوری گروه و سازمان
ضروری و الزم است.
از آنجائیكه قصد اشتراک دانش یكی از قویترین پیشبینی کنندههای رفتار واقعی کارکنان در اشتراک دانش است ،خیلی از
محققان عوامل مختلف مؤثر در آن را مورد مطالعه قرار دادهاند .در هر صورت به نظر میرسد که مطالعات پیشین بگونهای محدود
است که به انواع دانشی که به اشتراک گذاشته

میشود اشارهای نكرده است .دانش به اشتراک گذاشته شده بین کارکنان میتواند

هم بصورت ضمنی و هم صریح طبقهبندی شود .دانش ضمنی از قبیل مهارت یا چگونگی انجام کار به سادگی تدوین و بیان نمیشود
بخاطر اینكه در مغز افراد و تجربه آنها محصور است .از طرف دیگر ،دانش صریح به سادگی بیان شده و به شكل اسناد نوشتاری از
قبیل گزارشات یا دستورالعملها منتقل میگردد .بنابراین ،دانش ضمنی از دانش صریح سختتر بین کارکنان به اشتراک گذاشته
میشود ،از آنجائیكه تالش و زمان بیشتری صرف می شود هزینه آن بیشتر است .با توجه به گروه اجتماعی ،از آنجائیكه اشتراک
دانش شامل تقابالت اجتماعی بین کارکنان می باشد و این قبیل تقابالت بوسیله ارتباطات بین افراد تحت تأثیر قرار میگیرند،
سرمایههای اجتماعی کارکنان نقش اساسی در شكلدهی قصد اشتراک دانش آنها بازی میکنند)(Sak hou et al,2013

بیان مسئله
امروزه یادگیر ی دیگر یک فرآیند موردی و اتفاقی نیست بلكه بایستی به عنوان یک امر تخصصی و پیوسته دنبال گردد .گفته
می شود که دانش و اطالعات موجود در دنیا ،هر دو سال دو برابر می گردد .به عالوه انفجاری که در دانش تكنولوژی رخ می دهد
باعث پیچیده تر شدن دانش ها گردیده و همچنین بازه عمر دانش ها به شدت کاهش یافته است .بی جهت نیست که عصر فعلی،
عصر دانش محور نام گرفته است)(Roony,2005
نوناکا ( ) 2883در مدل یكپارچه خود برای ایجاد دانش پویا ،از دانش به عنوان عامل محرک درونی یاد می کند)(Nonaka,2003

مدیریت دانش ،رویكردی ساخت یافته است که رویه هایی را برای شناسایی ،ارزیابی و سازماندهی ،ذخیره و به کارگیری دانش به
منظور تأمین نیازها و اهداف سازمان برقرار می سازد .مدیریت دانش عالوه بر مدیریت اطالعات ،تسهیل در ایجاد دانش جدید و
مدیریت روش های تسهیم دانش را نیز بر عهده دارد).(Davenport,2003

Choi, Lee, & Yoo
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گوبنا و مک دانیل ) 2882( 1معتقدند مدیریت دانش دارای دو وجه اداره دانش و توانایی خلق دانش جدید است .هدف از وجه
اول ،تدارک اطالعات مورد نیاز افراد متقاضی در زمان مناسب است .وجه دوم شامل فعالیت های اکتساب ،تلفیق ،توزیع ،کاربرد و
خلق دانش برای بهبود عملیات سازمان است).(Gupta,2002
ادل و گریسون ) 1330( 2بیان کردند که مدیریت دانش نگرش های سیستماتیک را برای یافتن ،درک و استفاده از دانش برای
خلق ارزش به کار می گیرد) .(O’Dell,1998وندر اسپیک و اسپیج کروث ،)1332( 3مدیریت دانش کنترل صریح بر دانش درون
سازمان که هدف آن رسیدن به اهداف سازمان است) .(Van der et al,1997پتراش )1333( 5باور داشت که مدیریت دانش،
اکتساب دانش درست برای افراد درست در زمان درست است که آن ها را قادر می سازد بهترین تصمیم ها را اتخاذ
کنند) (Petrash,1999به اعتقاد ویگ )1333( 1مدیریت دانش ساختاری سیستماتیک ،صریح و پیش بینی شده برای تجدید و به
کارگیری دانش است که برای حداکثر کردن اثربخشی مرتبط با دانش و بازده حاصل از دارایی های دانشی می باشد)(Wiig,1993

یكی از نگرش های قابل بررسی در مدیریت دانش ،نگرش فرآیندی به آن است ،در نظر گرفتن فرآیندهایی که در مدیریت دانش
سهیم هستند و فعالیت هایی که مدیریت دانش را می سازند .اهمیت فزاینده دانش در عصر حاضر ،سازمان ها را ناگزیر می سازد
تا نسبت به معانی ای چون خالقیت تكنیک ،خالقیت در محصول یا فرایند و خالقیت سازمانی یا استراتژیک با تعمقی بیشتر
بیاندیشند). (Reychav& Weisberg, 2009

پیدایش مدیریت دانش
واتسون ( ) 2812در کتاب خود به سه مرحله مشخص در تمدن بشری و چهارمین مرحله ای که اخیراً مطرح شده است ،اشاره
می کند که عبارتند از عصر کشاورزی ،عصر صنعت و عصر اطالعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد .وی پیش بینی می نماید که
قرن بیست و یكم شاهد توسعه جوامع بر مبنای ایده ها و خالقیت باشد.
نخستین بار در سال  2882کارل ویگ در کتاب خود از مدیریت دانش نام برد ،اما قبل از وی پیتر دراکر ،تافلر و سایرین نیز به
طور ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند .به اعتقاد ویگ( )2882چهار عامل عمده زیر در بوجود آمدن این پدیده موثر می
باشد:
دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک کارکنان اساساً سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امكانات تولید،
ماشین ،زمین و حتی نیروی کار ارزان) به سمت کارکنان هایی که دارایی اصلی آنها غیر قابل لمس بوده و با دانش ،خبرگی و توانایی
برای خالق سازی کارکنان آنها گره خورده است .از زمانی که حرفه ها به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش
گذاری و هزینه ها را کنترل نمایند ،دوره ای آغاز شد که امتیاز رقابتی بر خلق دانش و استفاده موثر از آن استوار گشت (Wiig,

).2002
افزا یش فوق العاده حجم اطالعات ،ذخیره الكترونیكی آن و افزایش دسترسی به اطالعات ،به طور کلی ارزش دانش را افزوده
است،زیرافقط از طریق دانش است که این اطالعات ارزش پیدا می کند،دانش همچنین ارزش باالیی پیدامی کند .زیرا به اقدام
نزدیک تر است .اطالعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند ،بلكه تبدیل اطالعات به دانش مبتنی بر انسان هاست که به تصمیم
و بنابراین به اقدام می انجامد ).(Chen chung et al,2013
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تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است .بسیاری از کارکنان ها
دریافته اند مه حج م زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است .این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام
مناسب انجام نشود ،قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از کارکنان خارج می شود( .همان).
تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممكن است خطر از دست رفتن دانش کارکنانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان
را به همراه داشته باشد (همان).
زمانی که کارکنان ها به سرعت به فناوری روی آورند ،تصور کردند که قدرت فوق العاده رایانه ،سیستم ها و بانک های اطالعاتی
پیشرفته می تواند بر کلیه مشكالت کارکنانی فائق آید ،بنابراین بخش های فناوری اطالعات مرکز فعالیت های مدیریت دانش بودند.
اما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسان ها مرکز توجه واقع شد ،سایر رشته ها و بخش ها نیز به تدریج درگیر شدند .در بدو امر به
مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می شد و آن را یک فناوری می پنداشتند .اما به تدریج کارکنان ها دریافتند که برای
استفاده واقعی از مهارت کارکنان ،چیزی ماورای مدیریت اطالعات مورد نیاز است .انسان ها در مقابل ابزارهای چاپی یا الكترونیكی،
در مرکز توسعه ،اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی
چون مدیریت اطالعات است )(Hales,2010

به طور کلی می توان سه نسل مدیریت دانش را از یكدیگر متمایز کرد .دوره  1331-1338به عنوان اولین نسل مدیریت دانش
شناخته شده است .در طی این نسل ،بسیاری از اقدامات بر تعریف مدیریت دانش ،بررسی فواید بالقوه آن برای تجارت و طراحی
پروژه های تخصصی مدیریت دانش متمرکز بود .به عالوه پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی بر تحقیقات مدیریت دانش تأثیرگذار
بود .نسل دوم مدیریت دانش در سال  1332پدیدار شد .در این سال ،بسیاری از سازمان ها برای مدیریت دانش پست های جدید
سازمانی در نظر گرفتند .منابع متفاوت مدیریت دانش با یكدیگر ترکیب شده و به سرعت در فرآیند های عملیاتی سازمان ها به
کار گرفته شدند .نسل سوم مدیریت دانش بر این نكته تأکید می کند .دانش عاملی فرهنگی و اجتماعی است و دانش سازمانی
تنها می تواند از طریق تغییر در فعالیت ها و شیوه های سازمانی درک شود(شفیع زاده .)1302،با توجه به مطالب فوق ،در عمل
اهداف مدیریت دانش را می توان به صورت ایجاد انباره دانش ،ارتقای دارایی های دانشی ،بهینه سازی فضای دانشی و مدیریت
دانش به عنوان یک دارایی خالصه کرد).(Hoffman James,2005

فرآیند های مدیریت دانش
برخی از صاحب نظران برای عملیاتی کردن مدیریت دانش از مفهوم فرآیند استفاده می کنند .زیرا از دیدگاه آن ها ،فرآیند
مدیریت دانش مستمراً در سازمان وجود داشته و حضور آن در یک مقطع کوتاه نتیجه ای نخواهد داد ،بلكه نتیجه آن در حضور
مستمر آن به عنوان رکن اساسی در سازمان ها روشن می گردد .بر اساس فرآیند مدیریت دانش مشتمل بر تولید یا گردآوری و
شناسایی دانش  ،طبقه بندی ،ذخیره و مستندسازی دانش ،توزیع و نشر دانش و کاربرد دانش است(انواری.)1300،
خلق یا شناسایی دانش :اهمیت استراتژیک فرآیند خلق دانش برای یادگیری سازمانی و نوآوری بر کسی پوشیده نیست .خلق
دانش برخی از صاحب نظران برای عملیاتی کردن مدیریت دانش از مفهوم فرآیند استفاده می کنند .زیرا از دیدگاه آن ها ،فرآیند
مدیریت دانش مستمراً در سازمان وجود داشته و حضور آن در یک مقطع کوتاه نتیجه ای نخواهد داد ،بلكه نتیجه آن در حضور،
رفتارهای مربوط به ورود دانش جدید به سیستم انسانی یا اجتماعی است که دامنه ی وسیعی را در بردارد ،نظیر کشف ،کسب،
فراخوانی ،توسعه که پیوندی نزدیک با رفتاری که نوآور خوانده می شود ،دارد.
سو ،دوینی و میدگلی )2882( 1یک مدل پنج وجهی را برای فرآیند خلق دانش پیشنهاد می کنند(.)Soo et al,2002
 )1اکتساب اطالعات و دانش از شبكه های تعامالت
 )2یكپارچه سازی دانش درونی و بیرونی
Soo, Devinney, Midgley
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 )3ایجاد دانش جدید از کاربرد اطالعات و دانش برای حل مسأله
 )5تأثیر گذاری دانش جدید بر نوآوری و عملكرد شرکت
 )1ایفای نقش عوامل فردی و سازمانی در کل فرایند.
مستندسازی دانش :اصطالح مستندسازی به معنای ثبت و ذخیره سازی ،کدگذاری و طبقه بندی دانش و تجربیات مفید است.
وجه اشتراک تمامی اقدامات مستندسازی را می توان مكتوب نمودن هدفمند بخشی از دانسته ها و آگاهی های انسان دانست .در
برخی از منابع ،مراحل مستندسازی این گونه بیان شده است.

 پی جویی ،گردآوری ،ضبط و تدوین مجموعه اسناد و مدارک مربوط به هر اقدام. تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک یاد شده از نظر موضوعی و زمانی تطبیق برنامه ها ،عملكردها و تعیین موارد افتراق آن با ذکر دالیل بروز اختالف و افتراقتسهیم و توزیع دانش :سومین گام از فرآیند مدیریت دانش ،تسهیم دانش است که طی آن ،یک سازمان ،اطالعات را میان
اعضای خود توزیع نموده و از این طریق یادگیری را ارتقاء داده و دانش یا درک جدیدی را به وجود می آورد(سرلک.)1302،
داونپورت و پروساک( )1330تسهیم دانش را  ،هم انتقال اطالعات به گیرنده و هم جذب تبدیل آن توسط شخص یا گروه گیرنده
اطالعات تعریف می کنند(.)Davenport,1998
کاربرد دانش :هدف غایی مدیریت دانش ،کاربرد دانش در جهت بهبود عملكرد سازمانی است .بسیاری از صاحب نظران ،این
مرحله را مهم ترین گام در فرآیند مدیر یت دانش می دانند زیرا مزیت رقابتی ،تنها منوط به داشتن منابع غنی و سرشار دانشی
نیست .بلكه در گرو کاربرد آن منابع دانشی در عملیات و تصمیمات سازمانی است .زمانی که کارکنان بهترین تجارب را در موقعیت
های جدید برای بهبود عملكردشان بكار می گیرند ،آنها تجربیات را جرح و تعدیل نموده و مجموعه جدیدی از بهترین تجربیات را
به دست می دهند(سرلک.)1302،
سازمانی که به خوبی این فرآیندها را مدیریت می کند ،سازمانی دانشی یا دانش محور است .در چنین سازمانی ،ارزش پرسنل
سازمان دیگر به قدرت بدنی یا حتی نظم و انضباط کاری نیست ،بلكه به توانایی آن ها در انجام فالیت های دانشی است .به این
پرسنل ،عنوان کلی دانش ور یا دانش کار 1اطالق می شود(انواری.)1300 ،

فرایند مدیریت دانش در منابع اسالمی
با توجه به تعاریفی که از مدیریت دانش در ادبیات رایج نقل شد ،به طور کلی می توان گفت :مدیریت دانش از منظر اسالم
تالش برای تحقق دانایی ها کارکنان ،مدیران و ذینفعان درونی و بیرونی سازمان از طریق فرایند سكوت ،کسب ،نگهداری ،به کارگیری
و انتشار دانش ،برگرفته از آموزه های اسالم برای نیل به اهداف متأثر از نظام ارزشی اسالم است .می توان فرایند مدیریت دانش را
از منظر اسالم ،به صورت ذیل ارائه کرد:
 -7سکوت :اولین گام یا فرایند مدیریت دانش ،سكوت است تا سازمانها روی نیاز و اهداف خود ،با آرامش خاطر ،فكر نمایند و
پس از جرح و تعدیل دانشهای موجود ،انتخاب کارآموزان و آموزگاران شایسته ،ابزار و فنون مناسب ،دانش ضروی و موردنیاز خود
را شناسایی نموده و برای کسب و تحصیل آن ،اقدام نمایند.
-2کسب دانش :دومین فرایند مدیریت دانش از منظر اسالم ،استماع و گوش دادن به منظور کسب دانش است .کسب دانش
به توانمندیها ،مهارتها و تمایالت نیروی انسانی مانند تفكر ،پرسش ،تواضع ،صبر و استقامت و امثال آن وابسته است تا کارکنان،
دانش موردنیاز سازمان را کسب کنند و از صفات و رفتارهای منفی مانند تكبر ،حسادت ،پنهانكاری و امثال آن ،که مخلّ امور
یادگیری هستند ،اجتناب نمایند.
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 -9نگهداری دانش :یكی از فرآیندهای مهم در مدیریت دانش ،نگهداری دانش است .افراد و سازمانهای دانش پس از آنكه
دانشی موردنیاز خود را کسب کردند ،مناسب است آن را حفظ و نگهداری نمایند تا مبادا دانش ایجادشده ،از حافظه سیستم پاک
شود و یا ذهن و حافظه افراد آن را فراموش نماید .به طور کلی ،در منابع اسالمی به نگهداری و حفظ دانش همانند سایر فرایندهای
دیگر ،فراوان سفارش شده است.
 -4به کارگیری دانش :دانش و عمل باهم رابطه دارند .دانشی که به کار گرفته نشود ،آفت و وبال است .یعنی دانش موردنیاز،
زمانی که کسب و تحصیل شد ،مناسب است مورد استفاده سازمانها قرار گیرد ،مشكالت آنها را حل نماید ،فرایندکاری کارکنان را
تسهیل نمو ده ،تولید را رونق بخشد و بهطور کلی ،اهداف مادی و معنوی سازمان را تأمین نماید .دانشی که برای کسب آن زحمت
کشیده شود ،هزینه مالی اختصاص داده شود ،وقت صرف گردد ،اما از آن استفاده نشود و منشأ عمل قرار نگیرد ،وبال و موجب عذاب
و گرفتاری انسان خواهد بود .بنابراین ،همانگونه که فعالیت و عملِ ناآگاهانه افراد ،آثار سوء دارد ،دانش بدون عمل نیز آثار مخربی
را بر زندگی فردی و سازمانی افراد ،خواهد گذاشت.
 -5انتشار دانش :آخرین فرایند مدیریت دانش در منابع اسالمی ،انتشار دانش است .یعنی فرایند مدیریت دانش با سكوت،
آغاز می گردد و با انتشار و توزیع به دیگران ،پایان یافته و کامل می گردد .در منابع اسالمی ،انتشار دانش همانند تحصیل دانش،
یک امری واجب و فرض معرفی شده است .ترویج و گسترش دانش در منابع اسالمی ،به روشهای گوناگونی انجام شده و قابل تبیین
است .با استفاده از منابع اسالمی ،به ط ور کلی می توان انتشار دانش را به روش رسمی ،مانند جلسات آموزشی ،نامه های رسمی،
خطبه ها و مناظرات و غیررسمی ،مانند دعا و مناجات ،مباحثات درسی دو نفره و چند نفره ،گفتگوی دوستانه ،قصه و داستان ،اشعار
تقسیم نمود.
بدین ترتیب ،با انتشار دانش ،اصل فرآیندی مدیریت د انش از منظر منابع اسالمی ،کامل می شود .با تكمیل فرایند مدیریت
دانش و خلق دانش نوین و مستمر در سازمان ،تصمیم گیری بهبود می یابد .مزیت رقابتی پایدار برای سازمان به وجود می آید و به
طور کلی ،عملكرد سازمان افزایش می یابد ( منطقی و اکبری.)1332،

مفهوم تسهیم دانش
مطابق با تعریف مدیریت دانش ،تسهیم دانش یكی از حوزه های کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است .فرهنگ ما ،تعاریف و
پیام های متفاوتی را از مفهوم به اشتراک گذاشتن ارائه می کند .در کودکی بسیاری از والدین ،فرزندان خود را تشویق می کنند که
اسباب بازی های خود را با همب ازی های خود تقسیم کنند در حالی که در مدرسه ،شرکت ها و مؤسسات به کارمندانی پاداش می
دهند که اطالعات را برای خودشان نگه میدارند .آدام بیانچی 1یكی از تحلیل گران مدیریت دانش می گوید ،غالباً ارزش شما برای
یک سازمان در آن چیزی است که شما می دانید و دیگران نمی دانند.
از این رو یكی از چالش های اساسی یک مدیریت دانش ،واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که میدانند می باشد.
چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آورده اند در اختیار دیگران قرار دهند در حالی که این دانش یكی از عوامل کلیدی
مزیت فردی آن ها در سازمان تلقی می شود.
در برخی از سازمان ها ،به اشتراک گذاری دانش امری طبیعی است اما در برخی دیگر هنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت
است حكمفرمایی می کند .بسیاری از سازمان های روشن فكر ،استراتژی هایی را با هدف تغییر این نگرش های منسوخ شده آغاز
کرده اند .آن ها عوام ل انگیزشی متنوعی را به کار گرفته اند تا نشان دهند در زمینه تسهیم دانش در سازمان خود مصمم و جدی
هستند .به عنوان مثال برخی از آنها ،برای افرادی که دانش خود را در اختیار دیگران قرار می دهند ،برنامه های قدردانی و دادن
پاداش را در نظر گرفته اند ،که از قدردانی در شرکت ،درج در خبرنامه را شامل می شود .برخی دیگر از شرکت ها ،کارمندان خود
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را بر مبنای این که به چه میزان در فعالیت های تسهیم دانش مشارکت داشته اند ارزیابی نموده و برای آن ها ترفیع و یا مرخصی
های فوق العاده در نظر می گیرند(حدت.)1302،
از جمله مسائلی که در راستای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد ،مسئله تسهیم دانش درون سازمان و بین
سازمان های مختلف است .از آنجا که افراد به عنوان منابع ،دانش ارزشمندی قلمداد می شوند و فرآیند تسهیم دانش نیز در سازمان
تا حد زیادی به آن ها وابسته است ،پرورش قابلیت های افراد جهت برقراری ارتباط کیفی مؤثر و تسهیم دانش در سازمان از اهمیت
باالیی برخوردار است .امروزه تسهیم دانش به عنوان یكی از اجزای فرایند مدیریت دانش در بالندگی سازمان های دولتی نقش تعیین
کننده ای دارند(یوسفی.)1303،
یكی از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها ،بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین
بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد .تسهیم دانش مؤثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه ها در
تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روش های کاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشكالت خود می
نماید .تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده ولی ارزش آفرین ،بنیاد و پایه بسیاری از استراتژی های مدیریت دانش سازمان
ها می باشد).(Riege,2005
در سال های اخیر رشد روزافزونی در زمینه توجه به تسهیم دانش توسط محققین و مدیران سازمان ها به خصوص در جهت
استفاده از بهترین روش های انجام کار در جهان و ایران به چشم می خورد .دلیل این توجه این است که کسب مزیت رقابتی و نیل
به بسیاری از موفقیت ها توسط سازمان ها ریشه در به کارگیری دانش حاصل از فرآیند مدیریت دانش دارد که فعالیت ها و ابتكارات
تسهیم دانش در زمینه یادگیری سازمانی و فردی عنصر اصلی آن بوده اند).(Alavi,2001
هر چه تسهیم دانش مفید در سازمان هدفمندتر انجام شود ،یادگیری فردی و سازمانی و نوآوری را تسریع نموده و در توسعه
محصوالت و ارائه خدمات بهتر ظاهر می شود ،که موفقیت بیشتر در بازار هدف و در نهایت نیل به اهداف کالن سازمان را میسر می
نماید .در حقیقت تسهیم دانش پنهان میان افراد با زمینه ها ،دیدگاه ها و انگیزه های مختلف ،یک قدم مهم و اساسی برای حصول
به تولید دانش سازمانی است)(Nonaka,2003

تسهیم دانش توسط مک درمت )1333( 1بدین صورت تشریح شده که وقتی می گوییم فردی دانش خود را تسهیم می کند
به این معنی است که آن فرد ،فرد دیگری را با استفاده از دانش ،بینش و افكار خود راهنمایی می کند تا او را کمک کند که موقعیت
خود را بهتر ببیند . .به عالوه فردی که دانش خود را تسهیم می کند ،ایده آل این است و باید از هدف دانش تسهیم شده و کاربرد
آن و همچنین از نیازها و شكاف های اطالعاتی فرد گیرنده دانش اطالع داشته باشد .این بیانگر این نكته است که همه کارکنان نیاز
به تسهیم دانش خود ندارند زیرا ممكن است دانش آنان به کار گرفته نشود و یا از آن استفاده مجدد نشود .به عبارت دیگر ،تسهیم
دانش زمانی مفید خواهد بود که همه کارکنان در کار خود به آن نیاز داشته باشند و یا حداقل بیشتر دانشی را که دریافت می کنند
به کار گیرند .به همین دلیل است که در بعضی از سازمان ها ،امكان دسترسی به مخازن دانش و پایگاه های اطالعات برای همه
کارکنان وجود دارد و در بعضی دیگر دسترسی به قسمت هایی از این مخازن دانش و پایگاه های اطالعات برای همه کارکنان ممكن
و دسترسی به قسمت هایی از آن ها برای افراد خاصی تعریف شده است.
همچنین تسهیم دانش در سازمان ،در سطوح مختلف سازمانی و در داخل واحد های مختلف و یا بین آن ها ،به روش های
رسمی و غیر رسمی و در دو روش انتقال که شامل تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش صریح می باشد ،اتفاق می افتد (He, Qiao,

).& Wei, 2009
تسهیم دانش یک جریان یا فرآیند می باشد ،فعالیت های مربوط به تسهیم دانش ،روش های متفاوت و متمایزی جهت دستیابی
به دان ش را در برمی گیرد .رویكرد تسهیم دانش ممكن است به سمت مشخصه ها ،فرهنگ یا سیاست های منحصر به فرد که بر
عملكرد شرکت تأثیر می گذارد ،گرایش داشته باشد .تسهیم دانش فعال توسط کارکنان هنگامی شكل می گیرد که افراد داوطلبانه

Mc Dermot
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و با اراده و اختیار خود ،دانش خود را به دی گران اهدا کنند و مشتاقانه دانش مورد نیاز خود را از دیگران ،جمع آوری کنند و بدین
ترتیب نوعی چرخه تسهیم دانش در سازمان ایجاد کنند و تنها افرادی مشتاق و نیازمند دریافت دانش هستند که به درستی و با
انگیزه بخواهند آن دانش را یاد بگیرند .تسهیم دانش می تواند نوعی رفتار یا فعالیت و حتی یک فرآیند در سازمان باشد .
)(Reychav& Weisberg, 2009

تسهیم دانش
یكی از مهم ترین الویت های اعالم شده توسط محققین مدیریت دانش ،ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم دانش آنان
است) .(King W.R,2006اگرچه بعضی معتقدند که دانش قدرت است ولی به نظر می رسد که دانش به خودی خود قدرت ندارد،
بلكه چیزی که به افراد قدرت می دهد ،آن قسمتی از دانش آن هاست که با دیگران تسهیم می کنند .اگر دانشی را که در ذهن
افراد قرار دارد به طالی درون یک جعبه تشبیه کنیم ،ارزش آن دانش زمانی مشخص می شود که آن را تسهیم کنند ،مانند زمانیكه
دارنده طال ،جعبه آن را باز می کند و با نشان دادن طالی درونش ،ارزش آن را نمایان می سازد.
نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش آنقدر مهم است که بعضی از نویسندگان اظهار می دارند که وجود مدیریت دانش برای
پشتیبانی تسهیم دانش است) (Eriksson,2003از دالیل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینه ها،
بهبود عملكرد ،بهبود ارائه خدمات به مشتریان ،کاهش زمان ،توسعه محصوالت جدید ،کاهش زمان تأخیر در تحویل کاالها و در
نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود).(Eisenhardt,2000
نویسندگان زیادی موافق این نظریه اند که دانش فردی در رشد دانش عمومی سازمان مؤثر است و اثربخشی در کارهای دانش
محور به طور مستقیم به تولید دانش جدید و تسهیم دانش مفید موجود از طریق تمایل بین دانش ضمنی و دانش صریح بستگی
دارد) .(choi,lee.2010دانش سازمانی در واقع دانشی است که به وسیله افراد تسهیم شده و بهترین توصیف فرآیند تبدیل آن در
سازمان در نظریه دانش آفرینی سازمانی توسط نوناکا و تاکوچی ( )1131بیان شده است).(Nonaka,1995
دیكسون ) 2888( 1معتقد است که انتخاب فرآیند تسهیم دانش مناسب در یک سازمان به عواملی مانند :نوع دانش(صریح یا
ضمنی) روش معمول و فراوانی فرآیند تسهیم دانش و گیرنده دانش (فرد ،گروه و یا کل سازمان) بستگی دارد).(Dixon,2000
شناخت این که موانع تسهیم دانش در داخل سازمان ها یک جزء طبیعی از فرهنگ آن ها می باشد یا خیر ،نقش مهمی در
موف قیت یک استراتژی مدیریت دانش ایفا می کند .بعضی ها معتقدند که شكست فعالیت های تسهیم دانش در برخی سازمان ها به
این دلیل است که به جای تالش در جهت متناسب کردن اجرای این فعالیت ها با فرهنگ سازمانی ،آن ها تالش می کنند که
فرهنگ خود را با مدیریت دانش و اهداف و استراتژی های تسهیم دانش خود هماهنگ کنند).(Riege,2005شاید مهم ترین دلیل
عدم موفقیت بیشتر سازمان ها برای نرسیدن به اهداف فعالیت های تسهیم دانش خود ،نبود یک ارتباط روشن بین استراتژی
مدیریت دانش و اهداف کلی سازمان باشد .به عبارت دیگر ،تسهیم دانش در این سازمان ها ،به عنوان یک فعالیت جدای از سایر
فعالیت ها در نظر گرفته می شود(کشاورزی)1302،
اشتراک دانش برای موفقیت شرکتها در محیط بسیار رقابتی امروزه حساس است .تشویق اثربخش کارمندان برای اشتراک
دانش مفید در سازمان میتواند مزایای رقابتی یک شرکت را افزایش داده و حفظ کند) .(Liu & Phillips, 2011مطالعات فراونی
در خصوص سازمان و مدیریت دانش اثبات کرده اند که اشتراک دانش کارکنان عملكرد شرکت از جمله ظرفیت جذب و ظرفیت
نوآوری را باال میبرد ) (Liao, Fei, & Chen, 2007; Liu& Phillips, 2011چیو ،لی و یو )2818( 2نشان دادند که اشتراک
دانش بین اعضای تیم در نگهداری و حفظ سطوح باالی بهرهوری گروه و سازمان ضروری و الزم است.
از آنجائیكه قصد اشتراک دانش یكی از قویترین پیش بینی کننده های رفتار واقعی کارکنان در اشتراک دانش است .خیلی از
محققان عوامل مختلف مؤثر در آن را مورد مطالعه قرار دادهاند .در هر صورت بنظر میرسد که مطالعات پیشین به گونه ای محدود
1- Dixon
2- Choi, Lee, and Yoo
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است که به انواع دانشی که به اشتراک گذاشته میشود اشاره ای نكرده است .دانش به اشتراک گذاشته شده بین کارکنان میتواند
هم بصورت ضمنی و هم صریح طبقه بندی شود) .(Reychav& Weisberg, 2009دانش ضمنی از قبیل مهارت یا چگونگی انجام
کار به سادگی تدوین و بیان نمی شود بخاطر اینكه در مغز افراد و تجربه آنها محصور است از طرف دیگر ،دانش صریح به سادگی
بیان شده و به شكل اسناد نوشتاری از قبیل گزارشات یا دستورالعملها منتقل میگردد) .(Nonaka & Takeuchi, 1995بنابراین،
دانش ضمنی از دانش صریح سختتر بین کارکنان به اشتراک گذاشته میشود ،از آنجائیكه تالش و زمان بیشتری صرف میشود
هزینه آن بیشتر است .(Dhanaraj et al.,2004; Reychav& Weisberg, 2009این موضوع داللت دارد که توانمندسازهای
اشتراک دانش از مطالعات قبلی میتواند اثرات متفاوتی بر قصد اشتراک دانش صریح یا ضمنی داشته باشد بخاطر اینكه افراد به
احتمال زیاد قصد به اشتراکگذاری دانششان را مطابق با منابع متفاوت الزامات فعالیتهای اشتراک دانش ضمنی و صریح تنظیم
میکنند.

قصد اشتراک ضمنی و صریح دانش
وان هیپل )1335( 1مفهوم چسبندگی 2اطالعات را بعنوان " هزینه تدریجی مورد نیاز برای انتقال یک واحد از اطالعات به یک
منبع مشخص شده در یک فرم قابل استفاده توسط یک جستجوگر اطالعات داده شده" تعریف میکند .دانش ضمنی بخاطر
طبیعتش ،از دانش صریح چسبناکتر است ) ( Von .Hippe, 1994بر این اساس ،طبیعی است که کارمندان تمایلشان این باشد
که دانش را مطابق چسبندگی دانش در اشتراک و با توجه به درخواست بیرونی کافی و یا مزایای ذاتی در عوض آن به اشتراک
بگذارند .عالوه بر این بعضی محققان پیشنهاد کرده اند که دانش صریح یا ضمنی ارزشهای اقتصادی متفاوتی دارند &(Reychav

) . Weisberg, 2009دانش صریح نسبتاً قیمت کمتری دارد بخاطر اینكه انتقال آن به دیگران راحت است .در مقابل ،دانش ضمنی
ارزش باالتری دارد بخاطر اینكه با تماس مستقیم و مشاهده رفتارهای کارکنان مربوط است و به روشهای پیچیدهتری برای بدست
آوردن دانش از دیگر کارکنان مرتبط است .بنابراین ،بطور طبیعی  ،دانش ضمنی در اشتراکگذاری از دانش صریح سخت ترا است
که لذا باعث میشود که دانش ضمنی برای اشتراکگذاری هزینهبرتر باشد.
استرلو و فری )2888( 3همچنین بین اشتراک دانش صریح و ضمنی تفاوت قائل شده اند و بحث کرده اند که انگیزههای متفاوتی
(بیرونی و درونی) در اشتراک این دو نوع دانش مهم هستند .اسمیت )2881(5نقشهای مشخص از دو نوع اشتراک دانش را مقایسه
کرد و محیط حمایتی و یادگیری تعاملی را بعنوان عامل اساسی در موفقیت اشتراک دانش ضمنی و صریح مشخص کرده است.
بكرا ،لونان و هیومر ) 2880( 1همچنین دریافتند که انتقال دهندگان دانش صریح و ضمنی ،بترتیب ،مشخصههای اعتماد و ریسک
دارند .ریچاو و ویسبرگ )2883( 2نشان دادند که کارکنانی که تمایل به اشتراک دانش ضمنیشان را دارند احتماالً تمایل به
اشتراک دانش ضمنی بمنظور بدست آوردن منافع مالی و غیرمالی را هم دارند .هوانگ ،داویسون و گو )2811( 2اثرات اعتماد و
ارتباط 0بر قصد اشتراک دانش صریح وضمنی در شرکتهای چینی را مورد بررسی قرار دادند و بحث کردند که دو سطح مختلف از
اثرات بسته به نوع دانش وجود دارد.

)1- Von Hippel (1994, p. 430
2- stickiness
3- Osterloh and Frey
4- Smith
)5- Becerra, Lunnan, and Huemer (2008
6- Reychav and Weisberg
7- Huang, Davison, and Gu
8- guanxi
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موانع تسهیم دانش در سازمانها
موانع تسهیم دانش در سازمان ها را می توان به سه دسته موانع بالقوه فردی ،سازمانی و فناوری تقسیم نمود که در زیر به
توضیح هر یک از ان ها پرداخته می شود.

موانع بالقوه فردی تسهیم دانش
موانعی که از رفتار فردی و یااز اعمال و برداشت های فردی سرچشمه می گیرند میتوانند مربوط به افراد و یا گروه های موجود
در داخل واحد های عملیاتی سازمان باشند .با توجه به تفاوت های موجود بین سازمان ها ،بیان این موانع به صورت جداگانه بدین
معنی نیست که با توجه به ویژگیهای سازمانی ترکیب های متفاوتی از این موانع در سازمانهای مختلف یافت
میشود(کشاورزی .)1302،موانع بالقوه فردی تسهیم دانش عبارتند از:
 -1زمان :نبود وقت کافی برای تسهیم دانش ،یكی از معمول ترین موانع تسهیم دانش است .این موانع شامل نبود زمان الزم
برای تسهیم دانش و یا نبود زمان برای شناسایی همكارانی که به دانش خاصی نیاز دارند ،می باشد).(O’Dell,1998
 -2نگرانی افراد دارنده دانش از این که تسهیم دانش منجر به کاهش امنیت شغلی آنان شود :بعضی ها پیرو این دیدگاه قدیمی
اند که معتقد است " دانش و اطالعات قدرت می آورد" و همین توجیهی است که آن ها را وادار به مخفی کردن اطالعات و دانش
خود می کنند و آن را وسیله ای برای پیشرفت شغلی تلقی کرده و تسهیم دانش را عاملی برای تضعیف قدرت و جایگاه سازمانی
خود می دانند).(Tiwana,2002
 -3عدم آگاهی دارنده دانش از این که دانش او برای دیگران مفید و ارزشمند است.
 -5غالب بودن تسهیم دانش صریح بر تسهیم دانش ضمنی در سازمان ).(O’Dell,1998
 -1استفاده از سلسله مراتب و جایگاه سازمانی و قدرت رسمی در سازمان توسط افراد :رسمی شدن بیش از حد محیط سازمان،
منجر به کاهش صمیمیت و افزایش عدم اعتماد بین افراد ،به ویژه بین زیردستان و مافوق می شود.
 -2ناکافی بودن شناسایی ،ارزیابی و تحمل اشتباهات گذشته و بازخورد آن به سازمان و افراد :که می توانند منجر به بهبود
یادگیری فردی و سازمانی شوند .یكی از موانع تسهیم دانش  ،عدم تحمل اشتباهات و درس نگرفتن از آن اشتباهات است.
 -2تفاوت های مربوط به سطوح تجربه افرادی که در دو طرف فرآیند تسهیم دانش قرار دارند(دارنده و گیرنده دانش).
 -0مهارت های فردی و ارتباطات ضعیف (شفاهی یا کتبی)
 -3نبود شبكه های اجتماعی.
 -18تفاوت های مربوط به جنسیت ،سن ،و سطح تحصیالت.
 -11حفظ مالكیت معنوی به دلیل ترس از عدم قدرشناسی و اعتباردهی توسط مدیران و همكاران.
 -12عدم اعتماد :بدون وجود یک احساس اعتماد  ،بیشتر افراد دانش خود را تسهیم نخواهند کرد .اعتماد دو جنبه دارد ،جنبه
اول ،عدم اعتماد دارنده دانش به افراد به دلیل امكان سوء استفاده یا کسب اعتبار نا مشروع از دانش تسهیم شده است و جنبه دوم
عدم اعتماد گیرنده دانش به صحت و شایستگی منبع دانش می باشد.

 -13تفاوت های مربوط به فرهنگ ملی یا فرهنگ سازمانی :ارزش ها و اعتقادات مربوط به آن یا زمینه قبلی نژادی و
زبان(.)Drucker,1998

موانع بالقوه سازمانی تسهیم دانش
یكی از موضوعات کلیدی تسهیم دانش در یک سازمان وجود زمینه مربوط به محیط و شرایط مناسب سازمانی است .موانع
بالقوه سازمانی که می توانند منجر به کاهش تسهیم دانش در سازمان شوند عبارتند از:
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 -1نا مشخص بودن استراتژی مدیریت دانش یا عدم سازگاری آن با اهداف سازمانی و روش های استراتژیک سازمان :شكست
و یا موفقیت استراتژی تسهیم دانش به سازگاری این استراتژی با اهداف و استراتژی سازمان وابسته است).(Hassen,1999
 -2نبود رهبری و هدایت مدیریتی در زمینه بیان فواید و ارزش های فعالیت ها ی تسهیم دانش.
 -3کمبود فضاهای رسمی و غیر رسمی برای تسهیم دانش و تولید دانش جدید.
 -5نبود سیستم های پاداش مشخص که افراد را به تسهیم بیشتر دانش خود ترغیب کند.
 -1عدم پشتیبانی کافی فرهنگ سازمانی موجود از فعالیت های تسهیم دانش
 -2عدم اولویت باال در سازمان برای حفظ و نگهداری دانش کارکنان با تجربه و مهارت باال :یک چالش مهم برای سازمان های
یادگیرنده ،حفظ کارکنانی است که از دانش با کیفیت باالیی برخوردارند.
 -2کمبود زیرساخت مناسب برای پشتیبانی فعالیت های تسهیم دانش
 -0ناکافی بودن منابع سازمان برای ایجاد فرصت های کافی برای تسهیم دانش
 -3سطح رقابت باال بین واحد های سازمانی و یا شعبات سازمان با یكدیگر :گاهی سطح رقابت باال بین افراد  ،گروه ها ،واحدها
و شعبات یک سازمان منجر به توسعه اهداف و عالیق متناقض با یكدیگر توسط آن ها می شود.
 -18محیط فیزیكی کار و آرایش واحدهای کاری :یكی از موانعی که اغلب نادیده گرفته شده است ،نحوه آرایش و جانمایی
واحدهای کاری است به نحوی که فعالیت های تسهیم دانش را مشكل و یا محدود می کند .راه حلی که برای این مشكل پیشنهاد
می شود ،استفاده از برنامه های کامپیوتری کاربردی گروهی است.

 -11ساختار سلسله مراتبی سازمان.
 -12یک طرفه بودن جریان ارتباطات و دانش در سازمان (از باال یه پایین) :در یک سازمان به شدت ساختارمند ،سلسله مراتبی
و چندالیه که در آن جریان ارتباطات از باال به پایین است ،احتمال تسهیم دانش مؤثر به شدت کمتر از یک سازمان باز و انعطاف
پذیر است.

 -13بزرگ بودن اندازه واحدهای سازمانی :به نحوی که امكان مدیریت آن برای بهبود ارتباط و تسهیل فعالیت های تسهیم
دانش وجود ندارد.

تس هیم دانش به همان اندازه که یک موضوع مربوط به افراد و سازمان است ،یک چالش تكنولوژیكی نیز هست .عبارت راه حل
های مختلط به معنی تعامالت الزم بین افراد و فناوری برای تسهیل فعالیت تسهیم دانش است ) .(Davenport,2003همچنین،
بعضی از محققین معتقدند که برای بهبود تسهیم دانش با روشی معنی دار ،یک یگانگی ظریف فناوری با یک احساس اشتیاق
فرهنگی یا آگاهی رفتاری نیاز می باشد).(Ruddy,2000
تعدادی از موانع بالقوه تكنولوژیكی تسهیم دانش به شرح زیر می باشند.
 -1ناسازگاری سیستم های فناوری اطالعات با فرآیندهای موجود در سازمان
 -2نبود پشتیبانی فنی (داخل یا خارج از سازمان) و عدم انجام فوری تعمیرات سیستم های یكپارچه فناوری اطالعات ،موجب
ایجاد وقفه در روند معمول انجام کارها و جریان های ارتباطات می گردد.
 -3انتظارات غیر واقعی کارکنان در خصوص توانایی های فناوری.
 -5عدم انطباق الزامات مربوط به رفع نیازهای افراد با فرآیندها و سیستم های یكپارچه فناوری اطالعات  .این به دلیل مشكالت
فنی نیست ،بلكه به این دلیل است که راه حل های تهییه شده با نیازهای افراد سازگار نیست.

 -1اکراه افراد از کار کردن با سیستم های فناوری اطالعات به دلیل عدم آشنایی و نداشتن تجربه کار با این سیستم ها.
 -2نبود اموزش برای آشنا کردن کارکنان با سیستم ها و فرآیندهای جدید فناوری اطالعات.
 -2عدم ابالغ و افشای فواید سیستم جدید فناوری اطالعات در مقایسه با سیستم موجود توسط سازمان برای کارکنان
(کشاورزی.)1302،
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سرمایه اجتماعی
از دوران گذشته توجه به سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحبنظران به نیاز ها و مسا ئل اجتماعی مرتبط با
سازمان ،زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است(قلی پور  .)1387،سرمایه
اجتماعی سازمانی دوران طفولیت خود را به سر

می برد .اگر چه فاکتورهای گوناگون سرمایه اجتماعی در تئوری های سازمانی

برای مدت زمان طوالنی وجود داشته ،اما این مفهوم اخیراً در تجزیه و تحلیل سازمانی وارد شده است(.)Timberlake,2005
سرمایه اجتماعى 1مفهومى اساسى در سازمان و اجتماع است که در دهه هاى اخیر بطور وسیع مورد توجه صاحبنظران حوزه
هاى مختلف علوم شامل جامعه شناسى ،اقتصاد ،مدیریت و به ویژه متخصصان آموزش عالى قرار گرفته است .دانشگاه ها قادرند از
طریق تقویت و گسترش این دارایى ارزشمند ،فرایند توسعه و پیشرفت خود و همچنین جامعه را تسهیل نمایند.
سرمایه اجتماعى از مفاهیم نوینى است که نقش بسیار مهمترى نسبت به سرمایه فیزیكى و انسانى در سازمان ها و جوامع ایفا
مى کند .مفهوم سرمایه اجتماعى به پیوندها و ارتباطات میان اعضاى یک شبكه به عنوان منبعى با ارزش اشاره دارد و با خلق
هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء

مى شود .در غیاب سرمایه اجتماعى سایر سرمایه ها اثربخشى خود را از

دست می دهند ،و پیمودن راه هاى توسعه و تكامل فرهنگى و اقتصادى ،ناهموار و دشوار مى گردد .از طرف دیگر پاسخگویى دانشگاه
ها به محیط متالطم و نامطمئن پیرامون ،به شكل تربیت نیروى انسانى متخصص و توانمندى است که واجد دانش و اطالعات روز
دنیا باشند .چنانچه دانشگاه نتواند سرمایه انسانى کارآمد مورد نیاز نهادهاى مختلف جامعه را تربیت نماید ،در حقیقت نتوانسته است
رسالت و کارکرد اساسى خویش را به انجام رساند .این درحالى است که دانشگاه ها قادر خواهند بود از طریق توسعه سرمایه اجتماعى
در میان دانشگاهیان هم نیروى متخصص و متعهد تربیت نمایند و هم هزینه هاى آموزش عالى را به میزان قابل توجهى کاهش
دهند .سرمایه اجتماعى مفهوم نسبتا جدیدى است که کاربرد آن از دهه  1338میالدى در محافل علمى و دانشگاهى و با کارهاى
افرادى نظیر جیمز کلمن ، 2رابرت پاتنام ، 3فرانسیس فوکویاما ،5و پیر بوردیو 1گسترش یافته است.
سرمایه اجتماعى مجموعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت بالقوه در روابط اجتماعى گروه های نخستین،
ثانوی و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد .برخى از این ذخایر که گاه از آنها به عنوان ارزش های اجتماعى نیز یاد میشود
عبارتند از صداقت ،سالمت نفس ،همدردی ،اعتماد ،همبستگى و فداکاری .سرمایه اجتماعى از طریق این منابع کار افراد را در سطوح
مختلف خرد ،میانى و کالن جامعه آسان ،سریع ،کم هزینه و مطمئن مى سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک
اجتماعى کمک مى کند .سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبكه های قوی ،روابط مبتنی بر اعتماد و همكاری را در اجتماعات آشكار
می سازد(دوستار و همكاران .)1331،گوشال و ناهاپیت از دیدگاه سازمانی ،سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل وبالقوه
موجود در درون ،قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبكه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند .از دیدگاه آنها
سرمایه اجتماعی یكی از در خلق و تسهیم دانش کمک » قابلیت ها و دارائی های مهم سازمانی است که می تواند به سازمان ها«

بسیار نماید و برای آنها مزیت رقابتى در مقایسه با سازمانهای دیگر ایجاد کند).(Nahapiet,J,1998
سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون،قابل دسترس از طریق ،و ناشی شده از شبكه روابط
یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف میکنند) .(Nahapiet&Ghoshal, 1998سرمایه اجتماعی شبكه ای از جوامعی است که در
انتقال دانش و منابع با هم سهیمند . (Mellor & Gilliat-Ray 2015مفهوم سرمایه اجتماعی در تحقیقات سازمان و جامعه به
منظور تشریح نقش منابع رابطهای درون روابط شبكهای شامل فعالیتهای مدیریت دانش و تقابل منابع بكار میرود .مطالعات اخیر
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مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی بعنوان یک تسهیل کننده در اشتراک و ایجاد دانش سازمانی نام میبرند (Chang & Chuang,

).2011; Yang &Farn, 2009
سرمایه اجتماعی را می توان در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد که از جمله می توان به دو سطح کالن و سطح خرد اشاره
کرد .در سطح کالن درباره جایگاه کلی یک سازمان در زمینه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و شبكه پیوندهای بیرونی یاد شده  ،و
در سطح خرد به دو نوع سرمایه اجتماعی موجود در داخل سازمان پرداخته می شود .نوع اول سرمایه اجتماعی در سطح خرد ،جنبه
شناختی داشته و در رابطه با پدیده هایی نظیر ارزش ها ،نگرش ها  ،تعهدها ،مشارکت ،اعتماد موجود در نظام اجتماعی است .نوع
دوم سرمایه اجتماعی نیز جنبه ساختاری دارد که در رابطه با ساختارها و شبكه روابط اجتماعی است .دیدگاه شبكه ای بر محورهای
سه گانه ذیل در سرمایه اجتماعی تأکید دارد:
 -7اعتماد اجتماعی
مفهوم اساسی سرمایه اجتماعی است که بعد هنجاری ،شناختی و ذهنی آن به شمار می رود .پرسش بنیادی در بررسی سرمایه
اجتماعی این است که تا چه میزان به دیگران اعتماد دارید؟ این اعتماد نتیجه کنش های اجتماعی موجود در گروه ها ،انجمن و
فعالیت های اجتماعی است .به ویژه اگر این اعتماد از حد فردی به سطح اجتماعی انتقال یابد ،به عنوان یک سرمایه با ارزش تلقی
می گردد .این سرمایه موجب پایین آمدن سطح هزینه های اجتماعی و اقتصادی و اقدامات مختلف می گردد .اعتماد اجتماعی پیامد
انتظارها و تعهدهای اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی است که افراد نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی
شان دارند و با رابطه متقابل فراگیر همراه است( ازکیا و غفاری.)1332 ،
 -2مشارکت اجتماعی
یكی از سازه های مهم سرمایه اجتماعی که دستاورد چگونگی شبكه پیوندهای اجتماعی می باشد ،میزان مشارکت شهروندان
در نظام اجتماعی است .برای نمونه می توان میزان مشارکت افراد در

فعالیت های داوطلبانه ،عام المنفعه ،اداره امور محلی،

مشارکت در انتخابات محلی و ملی ،عضویت در احزاب و سندیكاها و مشارکت در تدوین برنامه ها را از این جمله دانست .در واقع
مشارکت اجتماع ی را می توان فرایند سازمان یافته ای به شمار آورد که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه ،داوطلبانه و جمعی
و با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص برای سهیم شدن در منابع ارزشمند مختلف انجام می گیرد جنبه عینی چنین
مشارکتی وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن ها ،گروه ها ،سازمان های محلی و غیردولتی و عضویت در آنها است (ازکیا و غفاری
 .) 1338،در سطح سازمان آموزش و پرورش نیز مشارکت معلمان و مدیران در تصمیم گیری های سازمانی و تشكیل گروه های
صنفی و سایر فعالیت های جمعی داوطلبانه و یا عام المنفعه را می توان از مشخصه های میزان باالی مشارکت اجتماعی معلمان
دانست که این خود نشانگر میزان سرمایه اجتماعی باال می باشد.
 -9عضویت در گروه های اجتماعی
عضویت در نهادهای مدنی را می توان یكی از پایه های سرمایه اجتماعی دانست .نهادهای مدنی نظیر انجمن های صنفی،
حرفه ای ،شوراهای شهری و محلی ،کتابخانه ها ،انجمن های علمی و ورزشی ،گروه های نگهدار محیط زیست ،انجمن های تجاری،
کشاورزی و مانند آنها از این دسته هستند .سازماندهی افراد در نهادهای مدنی فرهنگ های ویژه گروه و پیشه ای را در این نهادها
پدید می آورد و همزمان با افزایش اندازه مشارکت و تعلق اجتماعی ،به طور غیرمستقیم ،رفتارها و کنش های اجتماعی و اقتصادی
اعضای این نهادها را کنترل می کند و هزینه های بسیاری از کنترل های رسمی را کاهش می دهد .البته سرمایه اجتماعی نیازمند
داشتن شبكه پیوندهای مثبت و بر پایه اعتماد می باشد.

عناصر سرمایه اجتماعی
ناهاپیت و گوشال با رویكرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند :ساختاری ،رابطه ای و
شناختی .عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی ،شما به چه کسانی و چگونه دسترسی
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دارید .مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبكه ای بین افراد ،پیكربندی شبكه ای و سازمان مناسب .عنصر شناختی
سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر ،تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها
است و مهمترین جنبه های این بعد زبان وکدهای مشترک ،و حكایات مشترک می باشد.
عنصر رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یكدیگر به خاطر سابقه تعامالت شان برقرار
می کنند .مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از :اعتماد ،هنجارها ،الزامات و انتظارات
هویت).(Nahapiet,J,1998
الف) عنصر شناختی :عنصر شناختیِ سرمایة اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کنندۀ مظاهر ،تعبیرها و تفسیرها و
سامانه های معانی مشترک در میان گروههاست ( .)Chen et al., 2004مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از:

زبان و کدهای مشترک :به دلیلهای مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر

می گذارد .اول اینكه؛

زبان ،کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد؛ ابزاری است که از طریق آن افراد با یكدیگر بحث می کنند ،اطالعات را
مبادله می کنند ،از یكدیگر سؤال می پرسند و در جامعه ،امور تجاری انجام می دهند .از طرفی دیگر زبان بر ادراکاتمان تأثیر می
گذارد و کدها نیز چارچوب مرجعی را برای مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم می کنند  .زبان مشترک ،قابلیت ترکیب اطالعات
را افزایش می دهد).(Chow & Chan, 2008
حکایات مشترک :عالوه بر زبان و کدهای مشترک ،محققها معتقدند که اسطوره ها ،داستانها و استعاره ها ،ابزارهای قدرتمندی
در اجتماع برای ایجاد ،تبادل و نگهداری مجموعه های غنی معانی فراهم می کنند .آر )1338(1نشان می دهد که چگونه حكایات،
تبادل تجربة پنهان را در بین متخصصان آسان می کنند .بنابراین ،ظهور حكایتهای مشترک در یک اجتماع ،باعث خلق و انتقال
تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشكال مختلف دانش را که عموماً به صورت پنهان هستند ،آسان می کند.

ب) عنصر رابطه ای :عنصر رابطه ای سرمایة اجتماعی توصیف کنندۀ نوعی روابط شخصی است که افراد با یكدیگر به خاطر
سابقة تعامالتشان برقرار می کنند .مهمترین جنبه های این بعد از سرمایة اجتماعی عبارتند از:

اعتماد :پژوهشها نشان میدهند در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارند ،افراد تمایل زیادی برای تبادل
اجتماعی و تعامل همكارانه دارند .میسزتال )1332(2اظهار میداردکه اعتماد تأمین کنندۀ ارتباطات و گفتمان است .بنتیس)2881( 3
مطرح میكند که اعتماد میتواند ایجاد دانش را آسان کند .بویسوت )1331(5نیز بر اهمیت اعتماد بین فردی برای ایجاد دانش در
شرایط ابهام و عدم اطمینان زیاد تأکید دارد.

هنجارها :هنجارهای همكاری ،میتوانند پایه ای قوی برای دانش به وجود آورند .برای مثال ،استارباک )1331( 1اهمیت
هنجارهای اجتماعی صداقت و کار تیمی را به عنوان ویژگیهای کلیدی شرکتهای دانش محور یادآور می شود.

الزامات و انتظارات :الزامات نشاندهندۀ یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است .کلمن( )1338الزامات را از
هنجارهای عمومی شده متمایز می سازد و آن را به عنوان انتظارات ایجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می گیرد.

هویت :هویت فرایندی است که در آن افراد احساس میكنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر ،عضو یک گروه واحد هستند .کرامر
و همكارانش )1332(2دریافته اندکه احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع ،نگرانی دربارۀ فرایندها و نتایج جمعی را افزایش
می دهد و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطالعات افزایش می یابد .لویسكی و بیونک )1332(2در تحقیق هایشان نشان می
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دهند که هویت گروهی چشمگیر نه تنها ممكن است فرصت های تبادل اطالعات را افزایش دهد ،بلكه ممكن است فراوانی واقعی
همكاری را نیز بین اعضاء افزایش دهد .در مقابل ،جایی که گروهها دارای هویتهای متمایز و مغایر هم هستند ،ممكن است موانع
عمده ای را در برابر تسهیم اطالعات ،یادگیری و ایجاد دانش به وجود آورند.

ج) عنصر ساختاری :این عنصر سرمایة اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد؛ یعنی شما به چه کسانی و
چگونه دسترسی دارید) .(Ghelichli & Moshabaki, 2006مهمترین

جنبه های این عنصر عبارتند از:

روابط شبکه ای :پیشنهاد اصلی تئوری سرمایة اجتماعی این است که روابط شبكه ای ،امكان دسترسی به منابع (مثل دانش)
را فراهم میسازند .روابط اجتماعی ،ایجادکنندۀ کانالهای اطالعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز را برای گردآوری
اطالعات کاهش می دهند.

پیکربندی روابط شبکه ای :تراکم ،پیوند و سلسله مراتب همگی از طریق تأثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضای
شبكه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطالعات می شوند .برای مثال ،برت بحث می کند که شبكة پراکنده ،با تعداد تماسهای
بسیار کم ،فراهم کنندۀ مزایای اطالعاتی بیشتری است .شبكة متراکم ،از این جهت که فراهم کنندۀ اطالعات متنوع کمتر با همان
هزینة شبكة پراکنده است ،شبكه ای ناکاراست .همچنین هانسن )1333(1پی برده است که پیوندهای ضعیف ،مانع انتقال دانش می
شوند.

سازمان مناسب :سرمایة اجتماعی ایجاد شده از جمله روابط و پیوندها ،هنجارها و اعتماد در یک محیط خاص ،اغلب میتواند
از یک محیط اجتماعی به محیط اجتماعی دیگری انتقال داده شود و بدین ترتیب بر الگوهای تبادل اجتماعی تأثیر بگذارد .سازمانهای
اجتماعی مناسب میتوانند یک شبكة بالقوۀ دسترسی به افراد و منابعشان از جمله اطالعات و دانش را فراهم کنند و از طریق ابعاد
شناختی و رابطه ای سرمایة اجتماعی ،ممكن است انگیزش و قابلیت را برای تبادل تضمین کنند .در عین حال ،این سازمانها ممكن
است مانع این تبادل شوند.

ابعاد سرمایه اجتماعی
ویالنووا و جوسا سرمایه اجتماعی را پدیده ای مدیریتی در نظر گرفته اند که شامل هفت مؤلفه اعتماد (هنجارها) ،ارزش های
مشترک ،روابط ،همكاری ،تعهد متقابل ،فهم متقابل و شبكه ها می باشد .سرمایه اجتماعی به این ابعاد متكی است و بدون وجود
حتی یكی از این ابعاد نیز قابل تصور نمی باشد.

شبکه ها :یكی از جنبه های بسیار مهم سرمایه اجتماعی که در این مقاله مطرح است ،عضویت در شبكه هاست .شبكه ها در
توسعه هویت و خود باوری فرد بسیار مهم هستند .از طریق شبكه هاست که افراد ارتباطات خود را با دیگران ایجاد می کنند.

پیامدهای مهمی در پیوستن به یک شبكه به خصوص برای تازه واردها در سازمان وجود دارد .از طریق عضویت در شبكه های
اجتماعی و سازمانی است که کارکنان می توانند احترام همكاران و هم قطاران خود را به دست آورند .شبكه ها تعهد و وفاداری بین
اعضا وحمایت سازمانی را به وجود می آورند (حسن پور و نیاکان.)1302،
اعتماد :اعتماد انتظار رفتار منظم  ،صادقانه و همكارانه از دیگر افراد است که در یک اجتماع بر اساس هنجارها نمود پید ا می
کند .در یک محیط پویا با اطالعات ناقص ،اعتماد برابر با زمینه اولیه صداقت ،تمایل به ریسک پذیری ،همكاری و تالش در جهت
اهداف و تمایالت گروه است (Weber & Weber,2007هنگامی که روابط شخصی یا نهادی از اعتماد باالیی برخوردار باشد ،افراد
عمو ماً تمایل دارند در تبادالت اجتماعی مشارکت و به طور مشخص همكاری کنند ،اعتماد با افزایش تعامالت ،کاهش هزینه کنترل
 ،کاهش فرصت طلبی ،عملكرد سازمانی را بهبود می بخشد) .(Pors,2007تمایل به همكاری متقا بل ،احتمال رفتارهای سودجویانه

Hanssen
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و انگیزه های منفی در سازمان را کاهش می دهد و هرچه قدر میزان اعتماد افزایش یابد ،تمایل به راه حل های همكارانه بیشتر می
شود(شریفیان ثانی.)1308،
ارزشها :بر طبق این رویكرد سرمایه اجتماعی یک پدیده ذهنی است که از مجموعه ای از ارزش ها و نگرش های مؤثر یا تعیین
کننده افراد در مورد نحوه ایجاد ارتباط با همدیگر تشكیل شده است  .به این ترتیب  ،سرمایه اجتماعی بر آن ارزش ها و نگرش های
فرهنگی تأکید میكند که افراد را به همكاری ،تفاهم و همدلی با یكدیگر متمایل میسازد .همچنین موجب پیوند اعضای سازمان به
همدیگر می شود و افراد را از محاسبه گران خودخواه و خودپرست و دارای وجدان اجتماعی و حس تعهد متقابل ضعیف ،به اعضای
اجتماعی که دارای منافع و تصورات مشترک درباره روابط اجتماعی و حس مشترک اند ،تغییر می دهد.

روابط :منظور از روابط  ،ار تباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می تواند صورت های گوناگونی چون همكاری ،مبادله،
وصلت و دوستی به خود بگیرد .وجود روابط عاطفی فراگیر در ساختاردهی سازمان به کارکنان اجازه می دهد به ارزش ها و توانمندی
های سازمانی به شیوه های سازمان یافته پاسخ دهند(منوریان ،عسگری.)1302،
همکاری :بیانگر یک عمل جمعی است که اعضای سازمان با دیگران در جامعه یا گروه خود در موارد مشترک اقدام مینمایند
(محمدی .)1305،همكاری منجر به تبادل دانش قوی تر ،بازتر و واقعی تر می شود .او شرح می دهد دانش در حضور تناسب
کوششی توسعه می یابد ،تبادلی که در آن کارایی عملكرد گروهی افزایش می یابد(امینی.)1302،
تعهد :تعهد ر ا میتوان اصوال به پیوند روانی فرد یا گروه به سازمان تعریف کرد که در آن احساس درگیربودن شغل  ،وفاداری
و باور به ارزش های سازمان جای دارد .این جنبه از سرمایه اجتماعی شامل تصور برگه های اعتباری می باشد که از انتظارات و
تعهدات متقابل ناشی شده است .برای این شكل از سرمایه اجتماعی  ،دو عنصر بسیار حیاتی هستند  :سطح اعتماد و محیط اجتماعی
که بازپرداخت تعهدات و گسترش میزان واقعی تعهداتی که بر عهده گرفته شده است را تضمین میکند .همچنین تالقی تعهدات و
انتظارات به طورکلی ،احساس ارزشهای مشترک و احساس هویت مشترک را بازتاب مینماید .گسترش واقعی تعهدات همچنین به
وسیله تعدادی عوامل از قبیل نیاز افراد به کمک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .بنابراین می توان گفت که سرمایه اجتماعی مكانیسمی
را برای بررسی و تأیید انتظارات فراهم میكند(.)Spellerberg,2001
فهم متقابل :همدلی یا فهم متقابل را به عنوان وحدت دل ها هم آورده اند ،اما بیشتر منظور ،پیدا کردن حس مشترک است .

فهم متقابل یعنی اینكه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی در زمانی که در آن شرایط قرار ندارد  ،درک کند فهم متقابل به فرد کمک
می کند تا بتواند انسان دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است ،بپذیرد و به آنها احترام بگذارد.فهم متقابل  ،روابط اجتماعی را بهبود
می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ،نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.مهارت های مذکور سبب ایجاد
دوستی مقابل بین اعضای سازمان می شود و سبب توسعه و بهبود روابط اجتماعی می گردد ،به طوریكه پیوندهای بین اعضا در این
شبكه قوی تر می شود(صیادی.)1300 ،
به طورکلی سرمایه اجتماعی به این ویژگی ها (اعتماد ،ارزش ،روابط ،همكاری ،تعهد متقابل ،فهم متقابل و شبكه ها) متكی
است .سرمایه اجتماعی حتی بدون یكی از این ویژگی ها و مشخصات نمیتواند وجود داشته باشد .بنابراین با توجه به ماهیت سرمایه
اجتماعی و اینكه تأ کید اصلی آن بر روی اعتماد  ،ارتباطات و شبكه های سازمانی متمرکز اس ،می تواند درسازمان ها با خلق
فرصتها و موقعیت های رقابتی و ریسک پذیر ،موجب بروز و شكل گیری عملكرد نوآورانه در سازمان و همچنین افراد شود .به عبارت
دیگر با افزایش ارتباطات و پیوندهای اثربخش  -سرمایه اجتماعی – در سازمان ،نوعی تالقی افكار و ایده ها و همچنین اعتماد همه
جانبه به وجود می آید که این به نوبه خود خلق و تسهیم دانش در سازمان را تسریع و تسهیل میکند(ابیلی و زارع.)1332،

سرمایه اجتماعی در اسالم
با درنظر گرفتن انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی ،و بررسی اصول اسالمی در می یابیم که اجرای این اصول می توانند
تأثیر عمدهای بر افزایش انواع مختلف سرمایه اجتماعی در جامعه اسالمی داشته باشد و حتی فراتر از آن ،به نظر می رسد که دین
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اسالم موثرترین روشی است که می تواند سرمایه اجتماعی را به باالترین سطح ممكن آن برساند .مسأله دیگری که جای تامل دارد،
نوع نگاه ما به موضوع سرمایه اجتماعی است .هر چند که این مفهوم از سوی دانشمندان غربی مطرح و گسترش داده شده است،
ولی با در نظر گرفتن کاربردهای گسترده این مفهوم در علوم مختلف ،و با توجه به این که دین اسالم بیشترین قابلیت را برای
افزایش سرمایه اجتماعی دارا می باشد ،می توان این مفهوم را در چارچوب دین اسالم بازنگری کرد .در این راستا می توان مفهوم
سرمایه اجتماعی اسالمی را مطرح کرد که تعریف کلی آن ،همان تعریف سرمایه اجتماعی است ،با این تفاوت که سرمایه اجتماعی
اسالمی بر اساس اصول اسالمی نظیر وحدت ،اخوت و تعاون شكل می گیرد و توسعه می یابد .سرمایه اجتماعی اسالمی همان انواع
و اجزای سرمایه اجتماعی را دارا می باشد ،یعنی انواع سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی و سطوح مختلف خرد ،میانی و کالن
برای سرمایه اجتماعی اسالمی هم وجود دارد .بنابراین سرمایه اجتماعی اسالمی از نظر شیوه های شكل گیری و توسعه ،متفاوت از
سرمایه اجتماعی غیراسالمی است ،ولی همان انواع و کارکردها را دارا می باشد.بعد شناختی ،بر اساس اصول وحدت و اخوت ،فضایل
اخالقی نظیر حسن ظن ،صداقت ،درستكاری ،مهربانی ،تواضع ،خوش خلقی ،گشاده رویی ،همدردی و کمک کردن به دیگران،
بخشندگی و گذشت ،پرهیز از آزار و اذیت ،رعایت حقوق دیگران ،فداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی و تحریم
بدگویی ،غیبت ،تهمت ،تبعیض و تعصب قومی و سایر رذایل اخالقی شكل می گیرد و اصولی نظیر تعاون ،مصابره و مرابطه ،مشورت،
و تكافل اجتماعی ،در کنار جنبه اجتماعی بسیاری از احكام و دستورات اسالم مثل نماز جماعت ،نماز جمعه ،امر به معروف و نهی
از منكر ،حج ،خمس و زکات ،شكل دهنده سرمایه اجتماعی اسالمی در بعد ساختاری هستند .تفاوت اساسی سرمایه اجتماعی
اسالمی با سرمایه اجتماعی غیر اسالمی در این است که روابط اجتماعی در اسالم بر اساس ایمان و در چارچوب دستورات اسالمی
قابل ایجاد و توسعه است .مهمترین مصداق این موضوع ،تعاون و مشارکت اجتماعی در اسالم است که تنها درکارهای مفید و در
چارچوب مقررات اسالمی مجاز است .این تفاوت نه تنها نقص محسوب نمی شود ،بلكه موجب می شود گروههای اجتماعی زیان آور
که در ادبیات سرمایه اجتماعی با عنوان سرمایه اجتماعی منفی مطرح می شود ،شكل نگیرند و مشارکت اجتماعی در الگوی اسالمی
تأثیر مثبت بیشتری بر رشد و توسعه جامعه اسالمی خواهد داشت ( .افسری)1332،

سرمایه اجتماعی در نظام ارزشی
در این بخش سعی می شود مؤلفه های ساختاری  ،شناختی و ارتباطی در نظام ارزشی اسالم معرفی شود.

مولفههای ساختاری سرمایه اجتماعی در اسالم
مؤلفه های ساختاری  ،مربوط به بستر و جایگاه بروز و ظهور سرمایه اجتماعی است .در هر جامعه ای باید ساختارهایی وجود
داشته باشند تا سرمایه اجتماعی در آن جامعه تولید و انباشته شود .بدون وجود این ساختارها ،مولفه های دیگر سرمایه اجتماعی
نمی تواند سرمایه اجتماعی ایجاد کند و به صورت غیرفعال ونهفته باقی می ماند ( .مهرگان و دلیری)1303 ،
در اسالم نیز ساختار هایی وجود دارند که می توانند حامل سرمایه اجتماعی باشند .در برخی کتب علمای اسالم ،برای نشان
دادن ساختار جامعه اسالمی تمثیل خیمه به کار گرفته شده است( شاه آبادی)1338 ،
مولفه های ساختاری سرمایه اجتماعی در نظام ارزشی شامل سه رکن والیت ،نبوت و اخوت است(کوهكن )1300،که هریک از
آن ها را توضیح می دهیم.
والیت :والیت در لغت به معنی "تصرف و قدرت یافتن بر چیزی" است .و به رابطه میان رهبر و پیروانی اشاره می کند که
رهبری او را پذیرفته اند .والیت در اسالم امری قلبی است که با اعتقادات افراد سر و کار دارد ،لذا وجه اشتراک همه معانی ،قرب
معنوی است .سرمایه اجتماعی اسالمی ،کامال به امام وابسته است و بدون حضور معنوی و حقیقی او ،نمی توان سرمایه اجتماعی
اسالمی داشت.امام در عالم های معنا و ماده در روابط بین پیروان خود دخالت دارد(.کریمی و همكاران)1335 ،
نبوت :نبوت یا رابطه درون خانواد ه اسالمی ،اهمیت زیادی برای سرمایه اجتماعی دارد .البته این موضوع مورد توجه سایر نظریه
پردازان سرمایه اجتماعی نیز قرار گرفته است و خانواده را عنصری مهم در تولید سرمایه اجتماعی دانسته اند( .خلقیان  .)1302در
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اسالم نیز خانواده بهای زیادی دارد و راهكارهای مختلف برای تقویت این نهاد به کار گرفته شده است ( .عباس زاده و همكاران،
)1338
اخوت  :سومین ساختار برای تولید سرمایه اجتماعی ،رابطه برادری میان مؤمنین در جامعه اسالمی است  .این نهاد توسط پیامبر
اکرم صلی ا اهلل علیه و آله تعریف شد و از اختصاصات اسالم است  .اخوت رابطه ویژهای میان اعضای جامعه اسالمی است که حقوق
و تكالیفی را بر اعضای آن واجب میكند .این نهاد مانند یک سازمان بزرگ اجتماعی عمل میكند  .اعضای این سازمان ،رابطه نزدیكی
با یكدیگر دارند و از نظر سازمانی ،همه در یک رده قرار دارند  .در واقع هیچ سلسله مراتبی در سازمان اخوت وجود ندارد و هیچ یک
برتر از دیگری نیست  .به همین دلیل یک فرد مؤمن ثروتمند و با نفوذ ،خود را نسبت به برادر مؤمن فقیرش موظف می داند .یاری
برادران مؤمن ،وظیفه هر فرد مسلمان است و اسالم کسی را که یک شب در فكر یاری برادر مسلمان خود نباشد ،مسلمان نمی داند.
اخوت ،گسترده ترین سازمان منظمی است که در اسالم تعریف شده است (.کریمی و همكاران)1335 ،

مولفه شناختی سرمایه اجتماعی در اسالم
اعتماد :اعتماد ،روح سرمایه اجتماعی است و مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی محسوب می گردد  .پس از اینكه ساختارهای
تولید سرمایه اجتماع ی شكل گرفت ،اعتماد باید میان این ساختارها وجود داشته باشد تا سرمایه اجتماعی به وجود آید  .اعتماد
موجب میشود روابط میان افراد به اندازه کافی عمیق باشد تا سرمایه اجتماعی مطلوب ایجاد شود(کریمی و همكاران )1335 ،در
اسالم ،قوانین و دستوراتی وجود دارد که به این بعد سرمایه اجتماعی می پردازند و موجب می شوند که اعتماد میان اعضای جامعه
به وجود آید .یكی از مهمترین روشهای ایجاد اعتماد ،وجود رابطه میان دو نهاد اصلی جامعه اسالمی یعنی امام و امت
است(کوهكن)1300
مؤلفه های ایجاد اعتماد در اسالم را می توان به صورت کلی در دو دسته اجتماعی و اقتصادی تقسیم کرد .مؤلفه های اجتماعی
موجب می شود که اعتماد اجتماعی در جامعه اسالمی وجود داشته باشد و افراد جامعه به یكدیگر اعتماد کنند و یا اینكه اعتماد
خود را نسبت به یكدیگر از دست ندهند .مؤلفه های اقتصادی ،عناصری است که در اسالم تعبیه شده است تا اطمینان کافی را در
اعضاء به وجود آورد که در صورت نیاز مادی و اقتصادی ،همواره نهادهایی برای حمایت از آنها وجود دارد .مؤلفه های اقتصادی،
اعتماد به ساختارهای جامعه اسالمی را فراهم می آورد و اجازه نمی دهد که نیازهای مادی مسلمانان ،موجب بی اعتمادی به کل
سا ختارهای اسالمی شود (دارا .)1303 ،زیرا در صورتی که این نیازها برآورده نشوند و حداقل معیشت مسلمین تأمین نشود ،کل
جامعه اسالمی با خطر بی اعتمادی مواجه می شود .در ادامه هر کدام از این مؤلفه ها توضیح داده می شود:
 مولفه های اجتماعی اعتماد در دو بخش کلی ایجاب ی و سلبی قابل بیان هستند .مولفه های ایجابی موجب به وجود آمدناعتماد می شود که شامل امانت داری  ،وفای به عهد و حقوق براداران مومناست و مولفه های سلبی ،مانع از اضمحالل اعتماد در
جامعه می شود که در سوره حجرات برخی از این مولفه ها نهی شده اند که عبارت اند از تهمت ،دروغ ،کینه دوزی ،نیرنگ ،سخن
چینی و غیبت.
 مولفه های اقتصادی اعتماد ،نهادهایی را در جامعه اسالمی به وجود می آورند که افراد ضعیف با به کارگیری این گونه نهادها،جامعه اسالمی را قابل اعتماد تلقی می کنند و از گریختن آن ها از جامعه اسالمی جلوگیری به عمل می آید که شامل قرض الحسنه
دادن ،قاعده کتابت ،انفاق و زکات و وقف است( کریمی و همكاران.)1335 ،

مولفه های ارتباطی سرمایه اجتماعی در اسالم
مؤلفه های ارتباطی موجب ارتباط میان افراد می شود .هرچه مؤلفه های ارتباطی تقویت شود ،افراد بیشتری با یكدیگر ارتباط
برقرار می کنند و شبكه اجتماعی ارتباطات میان افراد گسترده تر می شود .شبكه اجتماعی در جامعه اسالمی میان برادران ایمانی
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وجود دارد و باید با مؤلفه های مختلف مانع از تضعیف آن شد(.عباس زاده و همكاران )1338 ،به طور کلی دو مؤلفه ارتباط متقابل
و هنجار ،در این دسته جای می گیرند .در ادامه هر یک به صورت جداگانه توضیح داده می شوند.

مؤلفه های ایجاد ارتباط متقابل در جامعه اسالمی
آنچه در تولید سرمایه اجتماعی اهمیت دارد ،وجود ارتباط متقابل میان اعضای جامعه است  .این ارتباط باید دو طرفه باشد .
برخی از مؤلفه هایی که چنین ارتباطهایی را در اسالم تقویت میكند عبارتند از عوامل دوستی زا ( از قبیل میهمانی دادن ،نهی از
تحقیر مردم ،ترغیب به بی نیازی ،نهی از گوشه گیری ،شرکت در امور اجتماعی و هدیه دادن ،تفكریكپارچه امت اسالمی و اصل توبه
اجتماعی )

مؤلفه های ایجاد هنجار
هنجار به معنای الگوی نهادینه شده در جامعه برای ایجاد رفتار خاص می باشد  .برخی هنجارها در اسالم وجود دارند که موجب
ترویج سرمایه اجتماعی می شود  .این هنجارها را می توان به صورت چهار قاعده کلی بیان نمود .این قواعد ،الگوی کاملی را در
اختیار مسلمانان قرار می دهد تا با به کارگیری آن به تنظیم رفتار خود با دیگر افراد بپردازند که شامل عدالت  ،ایثار ،تزاید خوبی و
اصل خیرخواهی است(.کریمی و همكاران)1335 ،

نمودار  -7مدل مفهومی مولفه های سرمایه اجتماعی از منظر اسالمی ( کریمی و همکاران)7934 ،

سرمایه اجتماعی در ایران
طی سالیان اخیر بحث سرمایه اجتماعی در ایران نیز مورد توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان قرار گرفته و در پی آن،
بسیاری از کارهای نظری و تجربی نیز صورت گرفته است .آنچه از میان این آثار و نتایج منتشر شده آنها می توان استخراج کرد،
چند حكم کلی است .اول اینكه سرمایه اجتماعی در ایران به صورت عمومی پایین است .دوم اینكه سرمایه اجتماعی درون گروهی
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بیش از سرمایه اجتماعی بین گروهی در ایران فعال است و البته سرمایه اجتماعی درون گروهی نیز بیش از پیش در حال فرسایش
و تقلیل است(شارع پور 1333 ،و تاجبخش.)1332،
در پی این مباحث ،تحقیقات تجربی نیز تا حد دی میزان نازل سرمایه اجتماعی در ایران را نشان می دهد .این تحقیقات به
تأسی از موارد مشابه خارجی صورت گرفته و هر یک به میزان و در سطحی به رابطه سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر می
پردازند .به عنوان نمونه تحقیقاتی صورت گرفته است که رابطه سرمایه اجتماعی را با رفاه بهزیستی ،توسعه و رشد اقتصادی سنجیده
است و در نهایت از ارتباط معنادار بین این دو خبر داده اند.
میرطاهر موسوی و همكاران( )1331میزان سرمایه اجتماعی را در استان های مختلف کشور و رتبه های آن ها را در یک تحقیق
پیمایشی تعیین کرده اند .صرف نظر از قضاوت در باره اعتبار شاخص ها ،اگر این رتبه ها را بر اساس درجه توسعه یافتگی استان
های مختلف مورد مطالعات قرار دهیم ،نتایج قابل توجهی بدست می آید .طبق مطالعات صورت گرفته استان های کشور از لحاظ
شاخص های توسعه به پنج دسته به شرح زیر تقسیم می شوند(موسوی و همكاران.)1331 ،
دسته اول ،استان های کامالً توسعه یافته شامل :تهران ،خراسان ،اصفهان ،کرمان ،فارس و یزد
دسته دوم ،استان های توسعه یافته شامل :قم ،مرکزی و آذربایجان شرقی
دسته سوم ،استان های در حال توسعه شامل :هرمزگان ،چهارمحال و بختیاری ،قزوین ،مازندران ،گیالن ،گلستان ،آذربایجان
غربی ،همدان ،خوزستان و سمنان
دسته چهارم ،استان های توسعه نیافته شامل :اردبیل ،لرستان ،کردستان ،بوشهر و سیستان وبلوچستان.
دسته پنجم ،استان های کامالً توسعه نیافته شامل :کهكیلویه و بویر احمد و ایالم.
سرمایه اجتماعی دارای باالترین رتبه بوده در حالی که دسته اول دارای کمترین میزان سرمایه اجتماعی است .دو دسته دیگر
نیز در رتبه وسط قرار دارند .به زبان ساده تر با ادغام گروه چهارم و پنجم رابطه معكوسی بین درجه توسعه یافتگی و سرمایه اجتماعی
وجود دارد و این مطلب به این دلیل است برنامه های توسعه در ایران به احتمال قوی در پنجاه سال اخیر سرمایه های اجتماعی
گذشته را دچار فرسایش کرده ،بدون این که بتواند سرمایه اجتماعی از نوع جدید را جایگزین آن سازد.
به هر حال به نظر می رسد بررسی های تجربی در ایران همچون تحقیقات سایر کشورها نشان داده است که نوع برون گروهی
سرمایه اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی متصل کننده ،عامل مثبت است و نوع درون گروهی سرمایه اجتماعی یا همان سرمایه
اجتماعی پیوند دهنده تا حد زیادی به صورت منفی و بازدارنده عمل می کند .اما با تكیه بر نظریه همیاری نباید فراموش کرد که
آنچه در این میان اهمیت دارد ،ذکر این نكته است که درباره ایران نیز نمی توان مستقل از سایر کشورها ،نظریه پردازی کرد .به
بیان دیگر ،اگر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه و رشد اقتصادی می پردازیم ،نباید فراموش کنیم که این رابطه ،بیش از
هر چیز در زمینه اجتماعی و تاریخی یک جامعه معنا می یابد و هرگز رابطه ای علی و ضروری نبوده و نیست و از آن مهمتر اینكه،
به هر حال سرمایه اجتماعی وجوه ،ابعاد و شاخص های گوناگونی دارد که دفاع از رابطه بین تمامی آنها با توسعه اقتصادی چندان
بدیهی به نظر نمی رسد .پس باید دید و سنجید که بین کدام یک از ابعاد ،وجوه و شاخص های سرمایه اجتماعی با مفهوم مورد نظر
رابطه وجود دارد .اکنون با مباحثی که مطرح شد ،می دانیم که سرمایه اجتماعی در یک زمان و مكان خاص به گونه ای عمل می
کند که الزاماً در زمان و یا مكان دیگر نمی توان پیش بینی کرد که همان گونه عمل نماید.
ضمن اینكه الزاماً و همواره تأثیر سرمایه اجتماعی ،مثالً بر رفاه اجتماعی و توسعه و رشد اقتصادی مثبت نیست .پس درباره
پژوهش های جاری در باب سرمایه اجتماعی باید کارهای نظری و تجربی تازه ای انجام پذیرد تا فرضیات موجود ،اثبات یا رد شود.
ضمن اینكه ،برای هر کار تجربی ای که صورت می گیرد ،نی از مبرم به یک بانک اطالعاتی قوی و مستند است ،امری که متأسفانه
در ایران هرگز مورد توجه نهادهای مسئول قرار نگرفته و عزمی هم برای ایجاد چنین بانكی وجود ندارد.
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دانش تنها دارائی شناخته شده ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند ،افزایش می یابد .مفهوم سرمایه اجتماعی بر
تعامل و ارتباطات افراد در درون سازمان تاکید دارد ،تا آنجا که سرمایه اجتماعی از دارائی هر سازمانی است که می تواند در مدیریت
دانش کمک کند و برای سازمان ها مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید .مدیریت دانش به استقرار فزایندهای شناسایی ،انتخاب،
سازماندهی ،تلخیص و دسته بندی اطالعات ضروری برای کسب و کار می پردازد؛ به گونه ای که عملكرد کارکنان و مزیت رقابتی
شرکت را بهبود می بخشد.
توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان نوع خاص سرمایه که با متغیرهایی مانند اعتماد ،آگاهی ،مشارکت عمومی ،همبستگی و
نگرانی درباره دیگران سرو کار دارد ،در عصری که ماشینی شدن و مدرنیته در راستای تحقق اهداف اقتصادی و انباشت سرمایه
اقتصادی درصدد تضعیف این مولفه ها در جامعه ما است ،می تواند احیا کننده روح اعتماد و همبستگی در جامعه باشد ،به ویژه
آنكه این واژه به ظاهر نوبنیاد ،در تعالیم مذهبی ما ریشه دارد .سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد نوآوری و تسهیم دانش در افزایش
کیفیت تولیدات و خدمات و در نتیجه ،رشد و بالندگی سازمان اثرگذار خواهد بود .وجود سرمایه اجتماعی سبب می شود شرکت ها
بتوانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند و خود را در بازار جهانی ماندگار سازند.
سرمایه اجتماعی در حقیقت به آرمان های مشترک ،وفاق و انسجام اجتماعی ،انگیزه های قوی برای پیشرفت ،کسب افتخارات
فزاینده ،اعتماد ،صداقت و احترام متقابل افراد جامعه نسبت به همدیگر ،رعایت ارزش ها و هنجارها و اصول اخالقی و پرهیز از هر
گونه تظاهر و ریا د ر کنش های اجتماعی به منظور کمک به پویایی جامعه و جز آن اطالق می شود .نظام اسالمی مولفه های بعد
ساختاری سرمایه اجتماعی را شامل والیت ،بنوت و اخوت ،مولفه های بعد شناختی را شامل اعتماد و بعد ارتباطی را شامل مولفه
های ارتباط متقابل و مولفه های ایجاد هنجار می د اند .مولفه های سرمایه اجتماعی در اسالم به طور برجسته وجود دارد و اسالم به
همبستگی اجتماعی اهمیت فراوان داده است و به همین منظور سعی کرده تا با وضع قوانین و ایجاد هنجارهایی این پدیده را تقویت
کند.
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چکیده
ب نگاه های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می شوند که نقش مهمی در شكل گیری رشد
اقتصادی آن ایفا می کنند .بنابراین مدیران برای رسیدن به اهداف بلند مدت و افزایش ارزش شرکت ،باید منابع
مالی خودرا به درستی مدیریت نمایند .بسیاری از مدیران صنعتی فكر می کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی
از هزینه است و از آثار سودآورانه ان غافل ه ستند .افزایش رقابت و بهبود عملكرد بسیاری از سازمان ها را بر آن
داشته که فعالیت های خودرا برای تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می باشد .در این راستا پژوهش حاضر از نوع علمی ترویجی و کتابخانه ی به
مروری مبانی نظری تحقیق و توسعه می پردازد.
کلمات کلیدی :هزینه ی سرمایه ای ،مبانی نظری ،تحقیق و توسعه.

مقدمه
مخارج سرمایه ای تحقیق و توسعه یعنی پژوهشی برنامه ریزی شده یا کاوشی اساسی با هدف کسب دانشی جدید به امید اینكه
دانش کسب شده به ایجاد محصول یا خدمتی جدید منجر شود و یا فرآیند وفن آوری تازه ای راموجب گردد و یا زمینه بهبود موثردر
محصوالت یا فرآیندهای موجودرا فراهم کند.
تعریف فعالیت تحقیق و توسعه« :)R&D( 2عبارتست از انجام هرگونه کار خالق ،به طریقی نظاممند به منظور افزایش انباشت
دانش از جمله دانش بشری ،فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربردهای جدید» .در این تعریف ،منظور
از واژه «جدید» ،جدید در ایران است.
فعالیت  R&Dدارای سه ویژگی اصلی زیر است:
الف -از نوع علمی و فنی باشد.
ب -دارای میزان قابل مالحظهای عنصر نوآوری بوده و در جهت حل مشكالت علمی و فنی یا پیشرفت علمی و فنی از طریق
 R&Dباشد (یعنی حل مسالهای که برای فرد آشنا با دانش و فنون حوزه ،قبال آشكار نبوده است) و یا در جهت ایجاد دانش جدید
یا استفاده از دانش برای طرح کاربردهای جدید است.

3

 2در اینجا منظور از تحقیق و توسعه ،تعریف تحقیق و توس عه تجربی بر مبنای راهنمای فراسكاتی است .اگرچه تغییرات اندکی در مصادیق آن
متناسب با وضعیت کشور ،اعمال شده است.
 3فعالیت های روتین علمی و فنی تحقیق و توسعه نیستند مگر اینكه در جهت پشتیبانی از فعالیتهای تحقیق و توسعه باشند.
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ج -در جهت کاربردهای (شامل محصوالت و خدمات یا فرآیند تولید محصوالت و خدمات) جدید یا بطور اساسی بهبود یافته
(اگرچه در بلندمدت) ،باشد.
در واقع فعالیتهایی در شرکت که واجد سه ویژگی فوق ،باشند بعنوان فعالیتهای  R&Dمحسوب میشوند؛ برای تقریب بهتر
ذهن چند مثال مورد بررسی قرار میگیرد:
فعالیتهای آزمایشگاه طبی :فعالیتهای معمول این آزمایشگاه ها تنها واجد شرط الف است لیكن با توجه به اینكه واجد نوآوری
(پیشرفت علمی یا فنی) و در جهت خلق کاربردی جدید نیست (شروط الف و ب) ،فعالیت  R&Dمحسوب نمیشود .البته در صورتی
که بعنوان مثال برای آزمایش بر روی تولید یک داروی جدید ،روی داوطلبان تستهایی در آزمایشگاههای طبی صورت پذیرد ،با
توجه به اینكه در این آزمایش بدنبال درمان بیماری و معادال پیشرفت علمی یا فنی هستیم لذا شرط نوآوری (شرط ب) وجود دارد
همچنین این آزمایش در جهت کاربردهای جدید یعنی تولید داروی جدیدی (شرط ج) است ،بنابراین این فعالیتها نیز بعنوان
فعالیتهای  R&Dمحسوب میشوند.
فعالیت های واحد کنترل کیفیت شرکت :این فعالیت تنها واجد شرط الف است لیكن با توجه به اینكه واجد نوآوری (پیشرفت
علمی یا فنی) و در جهت خلق کاربردی جدید نیست ،فعالیت  R&Dمحسوب نمیشود .با این حال اگر این واحد تستهایی کیفی
بر روی محصول جدیدی در کشور که در آزمایشگاه در دست بررسی است ،انجام دهد با توجه به اینكه هدف پروژه واجد دو شرط
ب و ج نیز میگردد ،این بخش از فعالیتهای واحد کنترل کیفیتت نیز بعنوان فعالیتهای  R&Dمحسوب میشوند.
در جدول زیر ،مصادیقی از فعالیتهای  R&Dدر حوزههای مختلف ،ارایه شده است که همانطور که دیده میشود سه معیار
الف ،ب و ج در مورد آنها صدق میکند؛ در موارد زیر ،محصول شامل کاال و خدمات میباشد و فرآیند تولید نیز ،شامل فرآیندهای
تولید کاال و خدمات است.
معیارها و مصادیق

گروه

در فعالیت های صنعتی اگر هدف ،بهبود بیشتر محصول یا فرآیند تولید باشد ،در این صورت این فعالیتها  R&Dاست؛ اما اگر
محصول یا فرآیند تولید یا رهیافت ،بطور اساسی تعیین شده است و هدف اصلی ،توسعه بازار ،انجام برنامهریزی پیش تولید یا
ایجاد یک سیستم تولید یا کنترل معمولی ،که بدون مشكل کار کند ،باشد این فعالیتها  R&Dنیستند .با توجه به معیار اشاره
شده ،موارد زیر  R&Dهستند:
«نمونههای اولیهای» که برای آزمایشات مختلف محصوالت یا فرآیندهای تولید ،ساخته میشوند.

فعالیتهای صنعتی

«کارخانههای آزمایشی» که به منظور کسب تجربه و گردآوری دادهها انجام میشوند.
«تولید آزمایشی» در صورتی که مستلزم انجام طراحی و کار مهندسی بیشتری روی نمونههای اولیه بوده و با هدف بهبود بیشتر
محصول انجام شود.
رفع اشكالی که نیاز به  R&Dدارد R&D ،است .ولی رفع اشكال معمولی یا با روشهای معمولی R&D ،نیست.
« R&Dبازخورد»  ،که برای رفع اشكاالت فنی محصول یا فرآیند تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته ،انجام میشود.
بخشی از هزینههای پروژههای با مقیاس بزرگ و کارخانههای آزمایشی پرهزینه که به دلیل ماهیت «نمونه اولیه» بودن آنها،
صرف شده است.
«طراحی صنعتی و نقشهکشی» شامل نقشهها و طرحهایی که با هدف تعریف رویهها و مشخصات فنی و عملیاتی محصوالت یا
فرآیندهای تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته ،انجام میشود.
تدوین استانداردهای فنی جدید یا اخذ و پیاده سازی استانداردهای فنی محصوالت یا فرآیندهای تولید جدید با بطور اساسی
بهبود یافته R&D ،است.
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«آزمایشهای بالینی که پیش از اخذ مجوز تولید بر روی دارو ،واکسن یا درمانهای جدید یا بطور اساسی بهبود یافته انجام می
شود R&D ،محسوب میشود .انجام مهندسی معكوس در چهارچوب پروژه  R&Dبرای توسعه یک محصول جدید یا بطور اساسی
بهبود یافته R&D ،است.
تذکر :تولید و فعالیت های فنی مرتبط با آن که شامل پیش تولید ،تولید صنعتی ،توزیع کاال و خدمات فنی وابسته و بازاریابی و
فعالیت هایی که در این ارتباط با استفاده از علوم اجتماعی (مانند تحقیق در مورد بازار) انجام میشود ،همچنین رفع اشكاالت

فعالیتهای علمی و فنی مرتبط با R&D

خدمات

توسعه نرمافزار

تجهیزات و فرآیندهای تولید R&D ،نیست.
فعالیت توسعه نرمافزاری بعنوان  R&Dمحسوب میشود که هدف پروژه و اتمام آن ،مستلزم یک پیشرفت و رفع ابهام علمی
و یا فناورانه ،بصورتی نظام مند بوده و در راستای تولید یک محصول یا فرآیند تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته ،باشد.
فعالیتهای عادی و روتین نرمافزاری (مانند تطبیق نرمافزارهای موجود ،ایجاد نرمافزارهای کاربردی با استفاده از روشهای فعلی،
پشتیبانی از سیستمهای موجود ،عیبیابی سیستمها و ترجمه زبانهای کامپیوتر) R&D ،نیستند.
در فعالیتهای خدماتی ،پروژهای  R&Dاست که منجر به تولید دانش جدید شده و یا با استفاده از دانش (موجود) کابردهای
جدیدی را ابداع کند و مهمترین عامل برای  R&Dبودن این فعالیتها ،وجود عنصر تازگی در آنهاست .فعالیتهای R&D

خدماتی هم میتواند در حوزه فنی و هم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی ،باشد.
در صورتی فعالیتهای علمی و فنی مرتبط با  ،R&Dمانند آزمودن و کنترل کیفیت R&D ،محسوب میشود که در راستا
و در خدمت فعالیتهای  R&Dانجام شود .اما اگر این فعالیتها اساسا برای اهدافی متفاوت با  R&Dبرنامه ریزی شده باشند،
 R&Dمحسوب نمیشوند.
مواردی مانند تست و استانداردسازی ،بررسیهای مربوط به سیاستگذاری (مانند تحلیل برنامهها و سیاستها) ،گردآوری
دادهها و پردازش و تحلیل آنها و نظایر آن در صورتی که در راستا و یا بعنوان بخشی از پروژههای  R&Dانجام شود R&D ،است
ولی انجام این فعالیتها برای فعالیتهای معمول R&D ،نیست .ثبت اختراع مرتبط با پروژههای  R&D ،R&Dاست ولی خدمات
ثبت اختراع توسط موسسات مختلف  R&Dنیست .مكانسنجی که برای بررسی عملی بودن پروژههای پژوهشی ،انجام میشود
 R&Dمحسوب میشود( .اما امكانسنجی پروژههای مهندسی پیشنهادی با استفاده از فنون موجود ،قبل از تصمیمگیری درباره
اجرای پروژه R&D ،نیست).

علوم اجتماعی و انسانی

در این حوزه وجود قابل مالحظه ای از عنصر نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی ،معیار پذیرش یک پروژه بعنوان یک فعالیت
 ،R&Dاست .این عنصر ممكن است در هر یک از بخش های مفهومی ،روش شناختی و یا تجربی پروژه مورد نظر وجود داشته
باشد .فعالیت های مرتبطی که دارای ماهیتی معمولی (و بدون نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی) هستند ،را فقط زمانی می
توان  R&Dحساب کرد که بخش جداییناپذیری از یک پروژه خاص  R&Dباشند یا به منظور کمک به چنین پروژهای انجام
شوند .مثال موارد در زیر حیطه فعالیتهای معمولی بوده و  R&Dنیستند :گزارشات تفسیری در مورد اثرات اقتصادی ناشی از
تغییر ساختار مالیاتی با استفاده از دادههای موجود ،استفاده از روشهای استاندارد در روانشناسی برای گزینش کارکنان صنعتی

آموزش و کارورزی

و آزمودن ناتوانی خواندن در کودکان.
کلیه آموزشهای تخصصی نیروی انسانی ،شرکت در کنفرانسها و سمینارها ،مطالعات و دریافت مشاورههای تخصصی در صورتی
که در راستای انجام فعالیتهای  R&Dباشد R&D ،است.
پژوهشهای دانشگاهی و غیردانشگاهی دانشجویان دوره دکتری بر روی پروژههای  R&Dو نظارت اساتید بر این پروژهها و
مطالعات اساتید در راستای یک پروژه  R&Dمشخص R&D ،محسوب میشوند اما خواندن و تصحیح پایاننامههای دانشجویان
توسط اساتید ،بعنوان R&Dحساب نمیشوند.
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شكل زیر محدوده فعالیتهای  R&Dو فعالیتهای تولیدی نشان میدهد:
محدوده تحقیق و توسعه
تولید

تولید

صنعتی

پایلوت

تحقیق
کاربردی

توسعه
تجربی

تحقیق
بنیادین
ماموریتگرا

تحقیق
بنیادین
صرف

از این مرحله مشخصات محصول تثبیت میشود بنابراین سمت راست این خط
چین تحقیق و توسعه نیست

همانطور که از مفهوم شكل بر میآید تولید و فعالیتهای فنی مرتبط با آن که شامل پیش تولید ،تولید صنعتی ،توزیع کاال و
خدمات فنی وابسته ،بازاریابی( و فعالیتهایی که در ارتباط با بازاریابی در حوزه علوم انسانی مانند تحقیق در مورد بازار) و همچنین
رفع اشكاالت تجهیزات و فرآیندهای تولید R&D ،نیستند.

استاندار مربوط به مخارج سرمایه ای تحقیق و توسعه
طبق نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی اگر فعالیت های مربوط به تحقیق در راستای تولید محصوالت جدید،
بهبود محصوالت قدیمی یا کاهش دادن هزینه های عملیاتی آینده انجام شود ،انتظار بر این است که از محل این نوع هزینه ها در
دوره های آینده و نه فقط در دوره جاری منافعی به دست آورد ،از آنجا که انتظار بر این است از دانش به دست آمده بتوان در دوره
های آینده منافعی به دست آورد ،بنابراین می توان این دانش را به عنوان یک قلم دارایی شرکت یا افزایش در ارزش کل دارایی های
کنونی شرکت به حساب آورد .از این رو با توجه به اصل تطابق ،باید هزینه های تحقیق و توسعه را به عنوان هزینه ی (دارایی)
سرمایه ای منظور کرد (خانی و همكاران.)1333 ،

روش های حسابداری هزینه تحقیق و توسعه
روش های حسابداری هزینه های تحقیق و توسعه به شرح زیر است:
الف) سرمایه ای کردن هزینه های تحقیق وتوسعه :این رویكرد براین اساس استوار است که مخارج تحقیق وتوسعه نه فقط در
دوره های جاری ،بلكه در دوره های آتی نیز انتظار ایجاد منافع از آن ها وجود دارد.
ب) به هزینه بردن کلیه هزینه های تحقیق و توسعه در دوره وقوع؛ برخی از محققان بر این باور هستند که به دلیل نبودن
ارتباطی منطقی بین هزینه های تحقیق و توسعه و منافع آتی آن ها را باید بالفاصله به هزینه منظور کرد.
پ) سرمایه ای کردن قسمتی از هزینه های تحقیق و توسعه؛ به عقیده هندریكسون در این مورد بهتر است کلیه هزینه های
عمومی مربوط به تحقیق و توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شوند و هزینه های خاصی که ارتباط با درآمدهای مورد انتظار
از این هزینه ها دارد سرمایه ای شده و به طور منظم مستهلک گردند (هندریكسون.)1332 ،
دیدگاه هیئت استاندارد حسابداری ایران منطبق بر دیدگاه هیئت استانداردهای بین المللی است .هیئت استانداردهای بین
المللی در استاندارد شماره  3خود بیان می کند که اگر شرکت ثابت کند که از لحاظ فنی و بازرگانی امكان تولید محصول و به
کارگیری فرایند وجود داشته باشد و نیز شرکت دارای منافع الزم برای عرضه و فروش محصول و فرآیند مورد بحث را داشته باشد،
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روش معقول و مناسب این است که مخارج تحقیق و توسعه را به صورت هزینه سرمایه ای منظور کند و آن را در دوره های آینده
مستهلک نماید.
یكی دیگر از دالیل منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه ی سرمایه ای این است که مدیریت دارای نوعی انگیزه
می شود تا مخارج تحقیق و توسعه را به عنوان یک قلم دارایی استراتژیک مورد توجه قرار دهد .بسیاری بر این باور هستند که منظور
کردن هزینه های تحقیق و توسعه به هزینه های جاری سبب می شود که مدیریت تمایلی به مصرف رساندن این نوع هزینه ها را
نداشته باشد .تشدید رقابت شرکت ها ،جهانی شدن و ظهور فن آوری اطالعات ،همه بیانگر افزایش اهمیت سرمایه گذاری های
نامشهود در اقتصاد است (لو.)2888 ،
برخالف سایر سرمایه گذاری های نامشهود ،سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه به طور روشن رابطه بین ارزش شرکت و
هزینه های تحقیق و توسعه را نشان می دهد .در شرکت هایی که هزینه های تحقیق و توسعه انجام می شود ،استفاده کنندگان
درونی و بیرونی صورت های مالی به تجزیه و تحلیل اطالعات درباره پیامدهای اقتصادی هزینه های تحقیق توسعه می پردازند.
سودمندی این اطالعات براساس میزان تاثیر پیامدها بر ارزش شرکت تایید می شود .زیرا تجربه نشان داده است که هزینه های
تحقیق و توسعه رابطه با اهمیتی با عملكرد آتی شرکت دارد( .خانی و همكاران.)1333 ،

جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان
در بنگاههای اقتصادی ،تحقیقات توسعه ای (افزایشی) موجب حفظ و بهبود شرایط اقتصادی ،سهم بازار و مزیت رقابتی در
سازمان میشود که بیانگر جایگاه کلیدی این واحد در سازمانهاست .اهمیت این تفكر در حدی است که برای از میان بردن یک
سازمان تجاری کافی است تا تحقیقات توسعهای در آن متوقف شود .در این صورت نبض اصلی سازمان از تپش باز میایستد و امكان
رقابت و هرگونه رشد از آن سلب میشود
از آن جا که تغییرات تكنولوژی از یک الگوی رشد نمایی تبعیت میکند ،چنانچه تحقیق و توسعه لحظهای متوقف شود شكاف
تكنولوژی میان کشورهای در حال توسعه (ظهور) و توسعه یافته میتواند هر لحظه بیشتر و بیشتر شود .مطالب فوق حیاتی بودن
نقش و ضرورت وجودی تحقیق و توسعه در سازمانها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه (ظهور) را نشان میدهد .عالوه بر این،
پرداختن به تحقیق و توسعه افزایشی در کشورهای در حال توسعه (ظهور) بسیار کم هزینهتر از کشورهای توسعه یافته است و علت
این امر دستمزد پایینتر برای منابع انسانی در اینگونه کشورها است .ضرورت «انتقال فنآوری» برای برخی سازمانها دلیلی دیگر
بر ضرورت تحقیق و توسعه و نگرش تحقیق و توسعه در سازمانها است .امروزه بسیاری از سازمانها از انتقال تكنولوژی بهره میبرند
و مقوله انتقال دانش فنی در بسیاری از شرکتها و در خصوص محصوالت آنها جایگاه ویژهای پیدا کرده است .این امر در کشورهای
در حال توسعه (ظهور) اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا سیر حرکت تكنولوژی از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در
حال ت وسعه (ظهور) در جریان است .تحقیقات و توسعه ،عاملی است که عالوه بر توانمندسازی سازمان در جذب و هضم تكنولوژی،
امكان ارزیابی یافتهها را به سازمان می دهد .به عبارتی دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تكنولوژی در
خصوص موضوع صورت پذیرد ،کارآیی و اثربخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد .در نسلهای گذشتهی واحدهای تحقیق و
توسعه ،انگیزه شرکتها از ایجاد این واحد بسیار نادرست بوده است .آنها دالیل اصلی ایجاد واحد تحقیق و توسعه را موارد زیر
میدانستند (فدائی منش و کومار.)1302 ،
پز مدیریتی (داشتن نام واحد در چارت تشكیالتی به عنوان عامل برتری سازمان)؛
استفاده از تسهیالت و وامهای دولتی با سود بانكی پایینتر؛
ایجاد مكانی برای تبعید پرسنل ناکارآمد (با این تفكر که واحد ،وظیفه مشخص و خروجی قابل اندازه گیری ندارد)؛
ایجاد یک جعبه سیاه و مقولهای مشابه به خرید بلیت بخت آزمایی که احتمال برد و باخت دارد .تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن
به تحقیق و توسعهی مداوم است ،لیكن این امر اغلب برای شرکتها و سازمانهایی صحت پیدا میکند که رقابت برای ایشان معنادار
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باشد .پرداختن به تحقیق و توسعهی صنعتی در کشورهای در حال توسعه (ظهور) میتواند بازگشت سرمایه بسیار خوبی را به دنبال
داشته باشد .در حقیقت توان فكری و هوشی– همان برتری برخی از کشورهای کم سرمایه (از لحاظ مالی) و استفادهی بهینه از آن،
میتواند منجر به فروش محصوالت و دستاوردهای تحقیق و توسعه شود (همان منبع).

فرآیند چرخه عمر تکنولوژی و نقش تحقیق و توسعه در آن
 -1مرحله جنینی :زمانی است که محصول جدیدی به بازار وارد می شود .این محصول در صورتی که بنا به تقاضای بازار تهیه
شده باشد و از فرصت مناسب در بازار برخوردار گردد ،حیات اجتماعی خود را آغاز می کند .فاکتور تعیین کننده در این مرحله،
قدرت رقابت محصول جدید نسبت به محصوالت قدیمی می باشد .در این مرحله اکثر نوآوریها در محصول جدید منجر به تغییر
سریع در محصول گردید ،و به سرعت گونه های بهتر با قدرت رقابت بهتر به بازار وارد می شود .در این مرحله وضعیت بازار آن ثابت
نبوده و به شدت متغیر است .ضریب ریسک سرمایه گذاری در این مرحله خیلی باال می باشد به طوریكه در صورت شكست کلی
شرکت دچار مخاطره می شود.
 -2مرحله رشد :در این مرحله محصول استاندارد شده و روشهای تولید انبوه آن از اهمیت خاصی برخوردار است .رقابت در این
مرحله بر پایه قیمت تمام شده و کیفیت محصول می باشد .شرکت های بزرگ در این مرحله وارد بازار می شوند و تالش خود را
جهت کاهش قیمت تمام شده و عرضه محصول به قیمت پایین تر آغاز می کند .در این مرحله اغلب شرکت های مبتكر نوآوری یا
توسط شرکت های بزرگ نابود می شوند و یا در آنها ادغام و جذب می گردد .در واقع شرکت هایی که از نظر تكنولوژیک و حجم
سرمایه گذاری قوی هستند از توانائیهای خود در تحقیق و توسعه و مدیریت استفاده نموده و با قدرت باال وارد بازار می گردند .نقش
اصلی تحقیق و توسعه در این مرحله ایجاد رقابت برای افزایش محصول و کاهش قیمت تمام شده می باشد.
 -2مرحلة بلوغ :در نتیجه نوآوریها و تغییرات انجام شده فرآیندی به شدت اتوماتیک  ،بهم پیوسته  ،سیستماتیک و غیرقابل
انعطاف ایجاد می شود به طوری که ایجاد هر نوع تغییری در صنعت بسیار دشوار می باشد .لذا شرکتها کمتر و راغب به تحقیق و
توسعه در زمینه هایی هستند که متجر به نوآوریهای بنیادی می گردد .نقش اصلی تحقیق و توسعه در این مرحله ایجاد تغییرات
جزئی برای بهینه سازی در محصول و یا فرآیند می باشد.
 -5مرحله افول :با هجوم نوآوریهای جدید توسط تازه واردین ،دوران افول محصول آغاز می گردد .کاهش شدید قیمت محصول
باعث غیراقتصادی شدن تولید می شود به طریقی که به دلیل از دست رفتن بازار؛ شرکتها وادار می شوند؛ تولید محصول را به
کشورهای کمتر توسعه یافته که هزینه تولید پایین است انتقال دهند .در این مرحله تحقیق و توسعه بایستی از قبل با توجه به
تحقیقات بازار به فكر محصول جدید و قابل رقابت با نوآوریهای جدید باشد و قبل از ورود به این مرحله سعی کند از نابودی شرکت
جلوگیری نماید (احمدی.)1323 ،

جمع بندی و پیشنهادات
تحقیق و توسعه ،کشف دانش جدید درباره ی محصوالت ،فرایندها ،خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصوالت ،فرایندها
و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوششدهی مینماید».
در محیطهای صنعتی واحدی که در آن تحقیقات و توسعهی محصول صورت میگیرد به طور معمول ،واحد تحقیق و توسعه
است (فدائی منش و کومار.)1302 ،
همچنین عبارات زیر در تعریف و تفسیر تحقیق و توسعه مطرح میشوند
رحم تكنولوژی است به گونهای که ایدهها ،طرحها و محصوالت جدید از لحظه آغاز تا رسیدن به مرحلهای از بلوغ در درون آن
طی فرایند تحقیق و توسعه رشد و تكامل مییابند .بر این اساس ،فرایند تكاملی محصوالت در محیطی صورت میگیرد که دارای
ویژگیهایی خاص است .فراهم کردن بستر مناسب تحقیق ،تجهیزات و لوازم تحقیق از ویژگیهای اصلی این پرورشگاه است.
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محلی مناسب برای بروز خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی است .با توجه به آنکه ویژگیهای سه گانه مذکور قابل تقویت هستند؛
فراهم کردن محیط مناسب برای رشد خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی از وظایف مدیر واحد تحقیق و توسعه است.
گاه به دلیل اهمیت این واحد در پولسازی ،در سازمانها بیان می شود که ابتدا و انتهای این واحد به بازار متصل است و گاهی
تحقیق و توسعه را در کشورمان به مزاح خالصهای از «ریال و دالر» مینامند.
رسالت رشد بهرهوری در سازمان بر عهده واحد تحقیق و توسعه است .برای این منظور الزم است این واحد زنجیرهی تأمین را
هر لحظه مورد بررسی قرار دهد و از بهرهور بودن اجزاء این زنجیره اطمینان حاصل کند (همان منبع).
از نحوهی سفارشدهی به پیمانكاران ،روند تحویل سفارشات ،پروسههای حمل کاال ،تولید محصول در سازمان ،نحوهی کنترل
کیفیت و بستهبندی تا شیوههای تحویل محصول و روشهای ارائه ارزش به مشتریان میتواند توسط واحد تحقیق و توسعه ارزیابی
شده و بهبود یابد .در تفكر نوین مدیریت تحقیق و توسعه ،شرح وظایف واحد کمی فراتر از نسلهای گذشته است .در اینگونه
سازمانها مشارک ت همه جانبه پرسنل در تمامی واحدها به تحقیق و توسعه معنی میبخشد .به بیانی دیگر ،تحقیق و توسعه در
درون تمامی رگهای سازمان جریان پیدا میکند و به آن حیات میبخشد .هدف از تحقیق و توسعه ،میتواند ارتقاء بهرهوری کل
سازمان باشد .یافتن مشكالت موجود در سازمان و تالش با هدف رفع آنها ،وظیفهای است که بر دوش واحد تحقیق و توسعه نهاده
شده است .گاه الزم است که این واحد بنا به ضرورت ،در سازمان و آموزش منابع انسانی شروع به فرهنگسازی کند و تا مدتها به
این فعالیت ادامه دهد .واحد تحقیق و توسعه ،فرایند یافتن مسئله ،چاره جویی و حل مسئله که در شرکتهای ژاپنی از آن به عنوان
«خالقیت سازمانی» یاد میشود را به طور مداوم تكرار میکند.
در این راستا پیشنهاد می شود تحقیقاتی تجربی در رابطه به هزینه ی تحقیق و توسعه در صنایع مختلف مورد بررسی قرار
گیرد .همچنین پیشنهاد می شود تحقیقات میدانی انجام گردد تا نظرات مدیران در رابطه با تحقیق و توسعه مشخص گردد.
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چکیده
مقاله حاضر با هدف امكانسنجی استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در
سال  1332انجام شد .روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان
بهزیستی شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی در سال  1332به تعداد  005نفر بود که با استفاده از فرمول
کوکران  220نفر بهصورت تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند .ابزار اندازهگیری پرسشنامه
محقق ساخته با استفاده از مراحل ششگانه فالمر و کانگر( )2885و مدل جانشین پروری کیم( )2882به شرح زیر
طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخصهای شناساییشده در شش عامل -1 :تعیین خطمشی در
تعهد مدیران ارشد به سیستم مدیریت جانشین پروری  -2تعیین خطمشی در شناسایی پستهای کلیدی -3
ارزیابی کاندیداها در تعیین شایستگیهای مورد نیاز پستهای کلیدی  -5ارزیابی کاندیداها در شناسایی
استعدادهای کاندیداها  -1توسعه کاندیداها در روشهای خارج از محیط کار /ضمن خدمت و  -2ارزیابی سیستم
مدیریت جانشین پروری در فرایند /نتیجه ،طبقهبندی و مراحل ششگانه استقرار مدیریت جانشین پروری در
بهزیستی شناسایی شدند .جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی و سازهای و جهت سنجش پایایی از
آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تائید قرار گرفتند .نتایج آزمون  tتک نمونهای نتایج نشان داد در مجموع
امكان استقرار مدیریت جانشین پروری وجود ندارد و از بین شاخصهای ششگانه آن نیز؛ فقط شاخصهای تعیین
خطمشی در تعهد مدیران در سیستم مدیریت جانشین پروری و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری در فرایند
و نتیجه در سطح ضعیف استقرار یافتهاند .ولی امكان استقرار سایر شاخصها در سازمان مربوطه وجود ندارد.
کلید واژهها  :مدیریت جانشین پروری ،تعیین خط مشی ،ارزیابی کاندیداها ،توسعه کاندیداها ،ارزیابی سیستم،
مدیریت جانشین پروری.

مقدمه
سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند ،بلكه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود .حتی با وجود فنآورشدن
سازمانها و تبدیل آنها به تودهای از سختافزار ،همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان ،کامالً
مشهود است .هر کدام از این سازمانها نیازمند یک رهبری خاص است و بیشک همه مدیران میدانند که موفقیت آنان به نیروی
انسانی موجود در سازمانها بستگی دارد و این اندیشه در آنان موجب شده است تا به دنبال سبک مناسب در اداره امور سازمانها
باشند.
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هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد مگر آنكه توسط مدیر یا تیمی از مدیران
و رهبران شایسته و کارآمد اداره و هدایت شده باشد .دنیای سازمانی آینده همچنین به تعداد بیشتری از مدیران و رهبران نیازمند
است(لمبرتیدز .)2883،1گسترش سریع و تهاجمی بازار جهانی ،سازمانها را برای شناسایی افراد با مهارت مناسب و تواناییهای
بالقوه هدایت سازمانها در آیندهای چالشانگیز با مشكلی جدی روبرو کرده است .رشد اقتصاد رقابتی و تغییر جمعیتی نیروی کار،
رقابت شدیدی برای کارکنان با مهارت باال ایجاد کرده است که وجود نظام مدیریت جانشینپروری را برای جذب و توسعه و نگهداشت
نیروی انسانی با استعداد برای پستهای کلیدی سازمان ضروری ساخته است(گروز .)2882،2برخی صاحب نظران موضوع «جانشین
پروری» را دومین چالش اساسی پیش آوری سازمان های امروز قلمداد می کنند و بر این باورند که اگر سازمان ها برنامه های مدون
استراتژیک برای جانشین پروری به ویژه در مشاغل کلیدی مثل مدیران ارشد و نقش هایی نظیر رهبری نداشته باشند؛ با مشكالت
بسیاری روبرو خواهند بود (لمبرتیدز .) 2883،برنامه های جانشین پروری به سازمان این اجازه را می دهد که کارکردها و استانداردهای
عملكرد مدیریتی را مشخص کنند؛ از استمرار فعالیت های مدیریتی مطمئن شوند؛ نامزدهای برجسته برای تصدی گری مشاغل
مدیریتی را شناسایی کنند و به نیاز کارمندان به پی شرفت در مسیر شغلی پاسخ دهند .به طور کلی مزایای اصلی برای برنامه ریزی
جانشین پروری در این است که برنامه ریزی اثربخش منابع انسانی را آسان کند و با استفاده از آنها ،افراد مناسب از داخل سازمان
در مشاغل مناسب برای رسیدن به اهداف کسب و کار قرار می گیرند .جوهره هر برنامه جانشین پروری شناسایی و آموزش و توسعه
افرادی است که بتوانند با داشتن دانش و مهارتهای الزم ،مشاغل کلیدی را تصاحب کنند(منصوری جلیلیان و صوفی .)1332،سام
بروک 3جانشینپروری را تالشی برای برنامهریزی در زمینه تعداد مناسب و با کیفیت مدیران و کارکنان در جهت پوشش بازنشستگی،
مرگ ،بیماری و ارتقا و یا هر موقعیت جدید تعریف میکند که میتواند در برنامه آینده سازمان ایجاد شود (سام بروک .)2881،در
واقع برنامه جانشینپروری فرایند تصمیمگیری در مورد چگونگی پر کردن خألهای مشاغل کلیدی سازمان است (بردبار ،کریمی،
زارع و کنجكاو منفرد.)1331،
به طور کلی مدلهای موجود توسعه مدیران دارای نقاط ضعف زیادی هستند ،به طوری که هر کدام تنها برخی ابعاد را مورد
توجه قرار دادهاند و دارای نگرش جامع نیستند .پژوهشها نشان میدهد که  % 11از متخصصان منابع انسانی فعالیتهای جانشین-
پروری و استعدادیابی را به خوبی نمیشناسند و فقط  % 21از آنها این برنامه را به طور رسمی اجرا میکنند .ادبیات این مفهوم در
کشور ما نیز بسیار محدود و ناشناخته است؛ به طوری که پژوهشهای انجام شده در زمینه استعدادیابی و برنامه جانشینپروری در
سازمانهای تجاری و صنعتی انگشتشمار است .بیشتر مدیران صرفا به نیازهای سازمان برای پرورش جانشین در دراز مدت چندان
اهمیت نمیدهند و زیردستان نیز برای نیازهای آینده سازمان به خوبی پرورش داده نمیشوند (زین الدینی بیدمشكی ،عدلی و
وزیری .)1333،بیشک در حال حاضر عمدهترین نهاد دولتی در جهت ساماندهی طیف آسیبپذیر جامعه ،سازمان بهزیستی است.
بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسوولیتهای سنگینی را عهدهدار است .از سویی مسئولیت تأمین رفاه خیل عظیمی از معلوالن
جامعه به این سازمان محول شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم
جامعه نیز در حیطه مسوولیتهای سازمان بهزیستی جای میگیرد .با توجه به مسئولیتهای سنگین این سازمان بیش از پیش نیاز
به مدیران کارآمد و نیز مسئله جانشینپروری در این سازمان احساس میشود .در واقع؛ چون سازمان بهزیستی ارتباط کامالً مستقیم
با منابع انسانی ،اقشار آسیب دیده اجتماعی ،ناتوانان جسمی و روحی ،کودکان بیسرپرست ،بد سرپرست ،کار و زنان سرپرست خانوار
دارد لذا باید از بخش های مختلفی تشكیل شود که دارای مدیران برجسته و باتجربه سازمانی باشند و طی مطالعات و پژوهشها،
تحقیق مؤثری در این سازمان و ح یطه مربوطه انجام نشده است ،بنابراین سوال تحقیق این است که تا چه حد سیستم مدیریت
جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی امكان استقرار داشته است؟

1

- Lambertides
- Groves
3 - Sambrook
2
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مبانی نظری
مهمترین عوامل اهمیت برنامه جانشین پروری از نظر عالقه بند( )1338عبارتند از:
 -1فراهم ساختن فرصت های بیشتر برای کارکنان با استعداد
 -2شناسایی نیازهای جایگزینی به عنوان ابزار پیش بینی آموزش ،تربیت و پرورش ضروری کارمندان
 -3افزایش خزانه استعدادها از میان کارمندان مستعد
 -5مشارکت در اجرای طرح های راهبردی و بلندمدت سازمان(عالقه بند.)1338،
شش عامل تسهیل کننده طرح های برنامه ریزی جانشین پروری در سازمان ها شامل موارد زیر می باشد :الف -حمایت و
مشارکت مدیریت باال 1ب -رویكرد نظام یافته ج -برنامه های توسعه معین د -فرهنگ سازی ه -تاکید بر ارتقای کیفیت و -تاکید بر
ارشدیت(راسول.)2881،2
شش عامل بازدارنده طرح های جانشین پروری در سازمان ها شامل موارد زیر می باشد :الف-فقدان پشتیبانی ب -خط مشی
شرکت 3ج -نگرش سریع  -ثابت 5د -دیربازدهی ه  -تغییر سریع سازمانی و -تشریفات زاید اداری :مدیران عالی بیشتر سازمان ها
تشریفات زاید اداری را تحمل نمی کنند .از این رو برنامه جانشین پروری نباید گرفتار تشریفات زاید اداری شود(ماندی.)2880،1
چهار مرحله در فرایند جانشین پروری عبارتند از:
 1ـ تعیین خط مشی :در این مرحله سازمانها الگوهای موجود و روشهای پیشین در نظام مدیریت جانشین پروری را مورد بازنگری
قرار میدهند و خط مشیهایی برای اجرای این سامانه تعیین میكنند.
 2ـ تعهد مدیران ارشد :در مرحله تعیین خط مشی ،تعهد مدیران ارشد و درگیر شدن آنها در برنامه مدیریت جانشین پروری،
یكی از عوامل کلیدی برای اجرای جانشین پروری است .راسول کمبود حمایت مدیران ارشد را به عنوان اولین عامل در فهرست
هفت مشكل عمومی بیان کرده است که بر برنامه ریزی جانشین پروری اثرمی گذارد(رامژکو.)2880،2
3ـ شناسایی مناصب کلیدی :ولف )1332( 2مناصب کلیدی را در سازمان ،مناصبی میداند که در تصمیمات عملیاتی و راهبردی
سازمان اهمیت زیادی دارد و در موفقیت سازمان تأثیرگذار است.وی پیشنهاد میكند که هر سازمان معیارهای خودش را برای
شناسایی مناصب کلیدی داشته باشد؛اما چندین معیار عمومی مانند مسئولیت حیاتی ،مدیریت تخصصی ،ساختار سازمانی ،پروژه
های آینده ،اوضاع جغرافیایی و ظرفیت کار را نیز مطرح کرده است .زمانی که مناصب کلیدی شناسایی شد ،فرایند شناسایی
نامزدهایی برای پرکردن این مناصب شروع خواهد شد(رامژکو.)2880،
5ـ شناسایی شایستگیهای مورد نیاز :شناسایی شایستگی های مشاغل کلیدی ،یک عامل مهم در برنامه مدیریت جانشین پروری
موفق است(راسول.)2818،
شرکت سونوکو 0که از بزرگ ترین تولید کنندگان محصوالت برای صنایع و محصوالت مصرفی در جهان می باشد معتقد است
شش مرحله کلیدی وجود دارد که یک شرکت باید بر اساس آن ها به طراحی و تدوین یک سیستم برنامه ریزی جانشینی پروری
بپردازد.
 -1جذب حمایت ،مشارکت و همراهی مدیران ارشد
1

- Top Management Support and participation
- Rothwell
3 - Company Policy
4 - Quick-Fix Attitudes
5 - Mandi
6 - Romejko
7 - Wolf
8 - Sonoco
2
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 -2تدوین مدل شایستگی و محوری و مدل شایستگی مدیریتی
 -3به دست آوردن اطالعات از کارکنان و مدیران(شناسایی استعدادها)
 -5کسب اطالعات(ورودی) از سطوح مختلف مدیران در خصوص افراد مستقر تحت سرپرستی آن مدیر
 -1استفاده از اطالعات فرایند برنامه ریزی جانشین پروری ،برای اتخاذ تصمیمات(تكمیل نمودن یک پست بالتصدی)
 -2مربوط ساختن فرایند جانشین پروری با راهبرد سازمان(این سازمان باید بر پست و کارکنان کلیدی که با موفقیت سازمان
رابطه ای تنگاتنگ دارند متمرکز باشد .به بیانی دیگر سامانه یادشده باید بر موقعیت های کلیدی و افراد کلیدی حساس باشد) (دری،
.)1321
فالمر و کانگر ( )2885گام های یک برنامه ریزی جانشینی موفق را شش مرحله می دانند:
 -1ایجاد تعهد مدیریتی  -2شناسایی موقعیت های کلیدی  -3تدوین و تبیین مدل شایستگی
 -5شناسایی استعدادها و تشكیل خزانه های استعدادها  -1اتصال برنامه های پرورش مدیران به سامانه مدیریت و برنامه ریزی
جانشینی  -2ردیابی و پی گیری برنامه های جانشینی.
به بیانی دقیق تر مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری ،به مفهوم اطمینان از تداوم رهبری در مشاغل کلیدی و محافظت از
سرمایه های فكری و علمی در درون سازمان است .این نظام از طریق فرایند مدیریت استعدادها انجام می شود .به طوری که توسط
آن می ت وان با استفاده از مدل شایستگی ،استعدادهای انسانی را شناسایی نمود و با ایجاد فضایی مناسب برای اجرای برنامه های
متنوع آموزشی و پرورشی ،به تدریج زمینه های مساعد را برای باالبردن کارکنان و بر عهده گرفتن موقعیت های کلیدی در سال
های آینده توسط آنان فراهم آورد .د ر واقع ،برنامه ریزی جانشین پروری فرایند تصمیم گیری در نحوه پر کردن خال های مشاغل
کلیدی سازمان می باشد .در این کار نیروهای موجود بر اساس معیارهای شایستگی مشاغل ،مورد ارزیابی قرار گرفته و نامزدها می
توانند با توجه به نیازهای آتی شناسایی شوند(دری.)1321 ،
در مدل ستارهای هفت نقطه ای راسول؛ اولین مولفه ایجاد تعهد به برنامه ریزی جانشین پروری است .بدین معنا که این برنامه
باید اهداف بلند مدت و راهبردی سازمان مرتبط باشد ،برای ارتقای توانمندی کارکنان و جانشین ساختن آنها در پست های باالتر
برنامه مدونی در سازمان وجود د اشته باشد و این برنامه مورد پذیرش مدیران باشد .دومین مولفه ارزیابی الزامات کارفعلی است؛
مسئوالن باید الزامات کار فعلی را در سمتهای اصلی ارزیابی و این مساله را روشن کنند که سمتهای اصلی مدیریتی در کجای
سازمان موجود است .مرحله سوم ارزیابی عملكرد فردی است؛ به طور کلی ارزیابی عملكرد فرایند سنجش و اندازه گیری عملكرد
افراد است .این ارزیابی مشخص می کند که افراد با چه دقتی در حال انجام دادن مشاغل فعلی خود هستند .در مرحله چهارم یعنی
ارزیابی الزامات کار آینده مدیران باید سمتهای اصلی آینده را شناسایی کنند و الزامات کار آینده را نیز در صورتی که در آماده سازی
افراد برای بر عهده گرفتن سمتهای اصلی ثمر بخش است تعیین کنند .مرحله پنجم یعنی ارزیابی استعداد فردی ،بخش اصلی بیشتر
برنامه های مدیریت و برنامه ریزی جانشینی است و منظور از آن روشهایی است که با استفاده از آنها استعداد افراد ارزیابی می شود.
در مرحله ششم؛ پر کردن خال پرورشی به مقایسه نظام مند بین تواناییهای فعال افراد و تواناییهای آینده آنان نیاز است .مرحله آخر
نیز ارزیابی برنامه ریزی جانشین پروری است .این برنامه به منظور بهبود هر چه بیشتر باید به طور مستمر ارزیابی و نتایج ارزیابی
نیز باید به طور منظم برای حفظ تعهد و بهبود برنامه نظام مند جانشین پروری استفاده شود(آرمسترانگ.)2882 ،1

- Armstrong

128

1

سال سوم ،شماره چهار(پیاپی :دوازده) ،آبان 7931

مرحله 1
ایجاد تعهد به برنامه ریزی
جانشینی نظاممند

مرحله 2
ارزیابی الزامات
کار فعلی

مرحله 2
ارزیابی برنامه ریزی
جانشین پروری

فرایند
جانشین پروری

مرحله 2
پر کردن خال
پرورشی

ارزیابی عملكرد فردی

مرحله 5
ارزیابی الزامات کار آینده

مرحله 1
ارزیابی استعداد فردی

شکل ( :)7مدل ستاره ای برنامه ریزی جانشین پروری(راسول.)792 :2116 ،

مدل نظری جانشین پروری کیم( )2882شامل چهار مرحله می باشد:
مرحلهی اول :تعیین خطمشی :در این مرحله  ،سازمانها مدل های موجود و رویههای پیشین در نظام مدیریت جانشینپروری
را مورد بازنگری قرار داده و خطمشیهایی را برای پیادهسازی سامانه معین میکنند .خطمشی  ،مشخص کنندهی محدودهای است
که تصمیمهای آتی  ،باید در داخل آن گرفته شوند  .خطمشی  ،یک برنامهی عمومی است که به منزلهی راهنمای عمل  ،مد نظر
مدیران قرار میگیرد و نحوه ی اجرای برنامه را برای مسئوالن اجرایی سازمان معین میکند؛ ضمن آنكه وسیلهی مؤثری برای کنترل
به شمار میآید (رضاییان.)1308 ،
تعیین خطمشی در نظام مدیریت جانشینپروری  ،بر دو بعد "تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی جانشینپروری و شناسایی
پستهای کلیدی استوار است  .در مرحلهی تعیین خط مشی ،تعهد مدیران ارشد و درگیر شدن آنها در برنامهی مدیریت جانشین-
پروری ،یكی از عوامل کلیدی برای پیادهسازی مدیریت جانشینپروری مؤثر میباشد .یكی از نقشهای حیاتی مدیریت جانشین-
پروری،کمک به سازمان در شناسایی پستهای کلیدی است .به بیان دیگر ،پاسخ به این پرسش است که :برای چه شغلهای ضروری
ما نیاز به توسعه استعدادها داریم؟(کانگر و فالمر.)2883،
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مرحله دوم :ارزیابی کاندیداها :برنامهریزی جانشین پروری ،ابزار اثربخشی برای انتخاب و آماده کردن رهبران آینده است ،به
گونهای که بتواند راهبرد سازمان را طراحی و آن را اجرا نماید و این رویكرد اثربخش دربارهی فرایند جانشینپروری باید اول به این
سوال پاسخ دهد که در آینده سازمان به چه نوع رهبر ی نیاز خواهد داشت؟ برای رسیدن به این منظور ،بایستی با شناسایی
شایستگیهای مورد نیاز پستهای کلیدی و گزینش و کاندیداهایی مطابق با این شایستگیها صورت گیرد(هانته کوکس.)2885،1
مرحله سوم :توسعه کاندیداها :مدیریت جانشینپروری و توسعهی رهبری دو روی یک سكهاند که باید به صورت یکپارچه
به آنها توجه کرد و آنها نیز باید به نیازهای سازمان و مهارتهای مورد نیاز و روشهای توسعهی آنها توجه کنند .آنتونی ،پرهوه و
کاکمار )1333( 2توسعهی رهبری را شامل توسعهی دانش فعلی -یا گاهی اوقات دانش مورد نیاز در آینده -دانستهاند که رهبران بر
اساس نیازهای بلند مدت کلی سازمان توسعه داده میشوند.
مرحله چهارم :ارزیابی برنامهریزی و مدیریت جانشینپروری :با وجود گزینههای زیادی که بر اهمیت برنامهریزی و
مدیریت جانشینپروری آن تاکید میکند ،دلیلی که برای کاهش برنامهریزی جانشینپروری در سازمانها وجود دارد،آن است که
مدیران در نشان دادن ارزش برنامهریزی و مدیریت جانشینپروری آن به سازمان شكست میخورند .ارزیابی ،ابزاری است که این
ارزش را تعیین میکند .به طورکلی ،شاخصهای ارزیابی در نظام مدیریت جانشینپروری به دو دسته :ارزیابی برنامه مدیریت
جانشینپروری در فرایند و ارزیابی برنامهی مدیریت جانشینپروری در نتیجه تقسیم شدهاند (کیم.)2882،

پیشینه های تجربی
بوربور جعفری و احمدوند ( ) 1331در پژوهش های خویش دریافتند؛ جانشین پروری هر روز اهمیت بیشتری در سازمان های
آینده نگر و آینده ساز برخوردار می شود و مدیر موفق و آینده نگر باید استعداد های انسانی سازمان خود را شناسایی کرده و از
طریق برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری مناسب ،آنان را برای تصدی این مشاغل آماده کند .همچنین نتایج مطالعه مهرجو و
عظیم خدایاری ( )1331نشان داد که بین نظام مدیریت جانشین پروری و مؤلفه های آن (تعیین خط مشی سازمانی ،ارزیابی
کاندیداها ،توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری) با تعهد سازمانی کارکنان شرکت های بیمه مذکور رابطه
معنی داری وجود داشته است .در همین زمینه؛ بهرنگ و همكاران( )1331دریافتند؛ وضع موجود سازمان در محورهای شش گانه
برنامه ریزی ،فرهنگ سازمانی ،رویكرد سیستمی ،الگوی شایستگی ،مسیر ارتقا شغلی و نقش مدیران ارشد ،در محیط پژوهش از
امتیاز قابل قبول باالی  18درصد برخوردار است .در عین حال شكاف بین وضع موجود و مطلوب در تمامی ابعاد ،معنی دار بود.
میانگین امتیاز وضع موجود در تمامی ابعاد  38/2از پنج با انحراف معیار  1/82و وضع مطلوب  3/02با انحراف معیار  8/03به دست
آمد .همچنین رحیمی و شجاعی باغینی ( )1335نشان داده اند که مؤلفه های چهارگانه مدیریت جانشین پروری (تعیین خط مشی
سازمانی ،ارزیابی کاندیداها ،توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری) از نظر پاسخگویان دارای اولویت ها و رتبه
های متفاوتی بوده اند .اما تمام پاسخگویان بر اهمیت تمامی این مؤلفه ها تأکید داشته اند .نتایج تحقیقات ذاکری ،فقیهی و
دانشفرد( )1335نشان داد؛ از دیدگاه متون تفسیری شایسته شناسی ،تعریف شایستگیها ،شایسته پروری ،آماده سازی فردی و
اجتماعی و ارزیابی مبتنی بر اهداف و کارکردها ،مهمترین ابعاد و عناصر شاکله فرایند جانشین پروری الهی است که با بهره گیری
از روشها و عوامل مؤثر در هریک از این مراحل می توان الگوی جانشین پروری مدیران را غنی سازی و تقویت کرد .یافته های زین
الدین بیدمشكی و همكاران ( ) 1333نشان داد که میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشین پروری در دانشگاه های دولتی
شهر تهران ،در همه ابعاد تفاوت معنادار وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشینی نظام مند در هر دو وضعیت موجود و مطلوب به
عنوان مهم تر ین مولفه شناخته شد .در تحقیقات خارج از کشور نیز؛ نتایج تحقیقات گروز )2812( 3نشان می دهد که شیوه های
1

- Hunte- Cox
- Anthony, Perrewe & Kacmar
3 - Groves
2
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مدیریت جانشین پروری به شدت با ضوابط عملكرد چندین بیمارستان از جمله رضایت بیمار و هزینه های مدیر برای هر قسمت،
قدرت رهبری و میزان حضور داخلی /خارجی برای موق عیت های اجرایی ارتباط معنی داری داشته اند .همچنین سیبالد ،واتن و
کوتاری ) 2812( 1نشان داده اند که سازمان های مورد نظر باید با تكیه بر تجارب و تجربیات شخصی خود باید کاندیداهای مورد
نظر را در پست های سازمانی مناسب شان قرار دهند تا بتوانند هم کاندیداهای خود را به درستی ارزیابی نموده ،امكان پیشرفت و
توسعه را برایشان به وجود آورند و در نهایت برنامه جانشین پروری خود را به صورت دقیق و واضح برای استخدام و پیشرفت
کاندیداهای آینده تنظیم نمایند .در همین زمینه؛ نتایج تحقیقات ماگوتا )2812( 2حاکی از آن بود که مدیریت جانشین پروی در
سازمان های غیر دولتی همواره موضوع مهم و مورد نگرانی مدیران و سهامدان بوده است .در نتیجه با بررسی های مداوم برنامه و
تعیین شكاف های موجود ،تعیین خط مشی های مناسب جانشین پروری و نیز ارزیابی و توسعه کاندیداها ،توانایی های مدیریتی و
در کل بازده سازمانی را می توان به طور چشمگیری افزایش داد .نتایج مطالعات لی ،سودیارتی و پاردامن )2812( 3حاکی از آن بود
که سیستم اطالعاتی مدل جانشین پروری در بعد برنامه ریزی صحیح و تعیین خط مشی های مناسب و مسیر شغلی کاندیداها
مكمل یكدیگر می باشند .مصطفی کمیل ،هاشم و عبدالحمید ) 2812( 5نیز نشان داده اند که نظام مدیریت برنامه جانشین پروری
در کشور مالزی به طور معنی داری اثربخش بوده است .بدین صورت که پیاده سازی برنامه جانشین پروری مناسب ،برنامه ریزی ها
و تعیین خط مشی های مناسب را در پی خواهد داشت .سانتورا و بوزر )2811( 1نیز نشان می دهد که در شناسایی و انتصاب فرد
مناسب برای جانشینی ،حتماً باید به ارزیابی مهارت های مدیران و توسعه و گسترش استعدادهای آنان پرداخته و خط مشی های
مناسب سازمان را تعیین و وضع نمود.

سوال تحقیق
مراحل استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی چگونه است و چه الگویی برای آن می توان
ترسیم نمود؟

فرضیه های تحقیق
وضعیت مدیریت جانشینپروری و هر یک از شاخصهای شناسایی شده آن؛ در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی امكان
استقرار داشته است.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطالعات از نوع تحلیلی -توصیفی است .جامعه آماری
شامل کلیه مدیران؛ مسئولین و کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی در شهرهای مختلف استان آذربایجانشرقی و همچنین ستاد
بهزیستی مستقر در شهر تبریز به تعداد کارکنان  005در سال  1332می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی
نسبتی از  220نفر انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری به صورت محقق ساخته طراحی شد .این پرسشنامه شامل 12گویه در مقیاس1
گزینه ای طیف لیكرت برای شاخص های شناسایی شده مدیریت جانشین پروری با استفاده از مدل کیم( )2882و مراحل شش
گانه فالمر و کانگر( )2885می باشد که گویه ها و شاخصهای هر متغیر طبق اطالعات جدول( )1طراحی شد.

1

- Sibbald, Wathen & Kothari
- Maguta
3 - Bills, Lei Lisic & Seidel
4 - Mustafa Kamil, Hashim & Abdul Hamid
5 - Santora & Bozer
2
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جدول ( :)7تعریف عملیاتی مراحل فرایند مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی
ابعاد پرسشنامه

تعداد گویه ها

شاخصها
 -1تعهد مدیران ارشد به سیستم مدیریت جانشین پروری

3

 -2شناسایی پست های کلیدی

2

 -1تعیین شایستگی های مورد نیاز پست های کلیدی

0

 -2شناسایی کاندیداها

2

 -1روش های خارج از محیط کار

5

 -2روش های ضمن خدمت

2

ارزیابی سیستم مدیریت

 -1فرایند

11

جانشین پروری

 -2نتیجه

1

تعیین خط مشی
ارزیابی کاندیداها
توسعه کاندیداها

11
11
11
12

روایی سؤاالت مربوط به متغیرها در این پژوهش  ،ابتدا از طریق روش تعیین اعتبار محتوایی و با راهنمایی ها و نظرات
صاحبنظران این رشته انجام گرفت .سپس با استفاده از اعتبار سازه ای با استفاده از تكنیک تحلیل عاملی گویه های -11-11-10
 26- 61به علت همبستگی پایین با سایر گویه ها از ادامه تحقیق کنار گذاشته شدند .در ادامه برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق
حاضر ،از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد .ابتدا پرسشنامه ها در بین  38نفر از نمونه آماری به طور تصادفی توزیع گردید  ،سپس
اطالعات جمعآوری شده مورد آزمون قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار  SPSSورژن  21ضریب آلفای کرونباخ برای تک تک
متغیرها و شاخصهای آنها باالی  8/2بدست آمد .در نتیجه پرسشنامه دارای روایی و پایایی قابل قبولی می باشد .در این تحقیق
تجزیه و تحلیل دادهها از روش میدانی با استفاده از نرمافزار آماری  spssنسخة  21انجام شده است به گونه ای که برای شناسایی
فرایند مراحل مدیریت جانشین پروری از تكنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و پس از تایید مدل در تحلیل عاملی انجام
شده؛ الگوی مورد نظر ترسیم گردید و در ادامه با توجه به الگوی ترسیم شده وضعیت استقرار مدیریت جانشین پروری و هر یک از
مراحل ششگانه آن در سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای مورد سنجش قرار گرفت.

یافته ها
سوال تحقیق :مراحل استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی چگونه است و چه الگویی
برای آن می توان ترسیم نمود؟
به منظور تفكیک و دستهبندی گویه های  12گانه فرایند چهارگانه جانشین پروری در قالب هشت شاخص از تكنیک تحلیل
عاملی اکتشافی بر اساس تجزیه به مؤلفههای اصلی استفاده شد که طبق اطالعات مندرج در جدول شماره ( )2مالحظه میشود
مقدار  1 KMO =8/32بدست آمد و چون این مقدار از  8/1بزرگتر است ،بنابراین نتیجه میشود تعداد نمونهها برای اجرای تحلیل
عاملی بسیار مناسب است زیرا مقدار  KMOبین صفر تا  1است و هر چقدر به یک نزدیكتر باشد به همان مقدار روایی نمونهای
باالتر است .مطابق با جدول شماره فوق مقدار کرویت بارتلت 2نیز برابر  15521/3با سطح معنیداری  p =8/888بدست آمده است
و چون این مقدار معنیدار است نتیجه میشود تفكیک عاملها به درستی انجام شده و گویههای مندرج در هر عامل همبستگی
ریشهای 3باالیی با همدیگر دارند.

1

- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
- Bartlett’s Test of Sphericity
3 - Congeneric
2
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جدول(:)2آزمون کایزرمایر و کرویت بارتلت برای شاخصهای مراحل امکان استقرار جانشین پروری
8/32

Kasiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

15521/3

Approx. Chi-Square

1132

Df

8/888

Sig.

Bartlett s Test of Sphericity

براساس اطالعات جدول شماره ( )3در مجموع تا حدود  23/21درصد از واریانس کل عاملبندی و تقلیل گویه های 12گانه با
شش عامل اصلی انجام شده است که معیار مطلوبی میباشد زیرا در تحلیل عاملی حداقل الزم است  18درصد از واریانس تبیین
گردد .قابل ذکر است در عامل بندی تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده؛ شاخصهای پنجم و ششم در یک عامل تحت عنوان شاخص
پنجم و شاخصهای هفتم و هشتم در یک عامل تحت عنوان شاخص ششم طبقه بندی شدند.
جدول شماره ( ) 9واریانس ها و عامل های مربوط به شاخصهای امکان استقرار مدیریت جانشین پروری
عامل ها

مقادیر ویژه

درصد از واریانس هر عامل

درصد از واریانس کل

1
2
3
5
1
2

3/51
0/25
2/13
1/22
1/80
5/11

12/11
15/52
12/21
3/12
0/32
2/32

12/11
38/30
53/13
12/22
21/23
23/21

براساس بارهای عاملی چرخش داده شده به روش واریماکس؛  12گویه مربوط به شاخصهای ششگانه شناسایی شد قابل ذکر
است گویه های  52- 22-12-12-18به علت دارا بودن مقدار زیر  8/1در عاملهای شناسایی شده از کار کنار گذاشته شدند و تحلیل
عاملی انجام شده با  12گویه شش شاخص عامل بندی شد که شامل :عامل اول مربوط به تعیین خط مشی در تعهد مدیران ارشد
به سیستم مدیریت جانشین پروری ؛ عامل دوم مربوط به تعیین خط مشی در شناسایی پست های کلیدی و عامل سوم مربوط به
ارزیابی کاندیداها در تعیین شایستگی های مورد نیاز پست های کلیدی و عامل چهارم مربوط به ارزیابی کاندیداها در شناسایی
استعدادهای کاندیداها و عامل پنجم مربوط به توسعه کاندیداها در روشهای خارج از محیط کار /ضمن خدمت و عامل ششم مربوط
به ارزیابی سیستم های مدیریت جانشین پروری در فرایند  /نتیجه می باشد .بنابراین در نتیجه تحلیل عاملی؛ الگو و مدل مربوط به
تعیین شاخصها و مراحل مختلف امكان استقرار جانشین پروری به شرح زیر می باشد:
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تعیین خط مشی در تعهد مدیران ارشد به سیستم مدیریت جانشین پروری

گویه های 3-8-1-6-5-4-9-2-7
گو
تعیین خط مشی در شناسایی پست های کلیدی
گویه های 75-74-79-72-77
مراحل امکان
استقرار جانشین

گو
ارزیابی کاندیداها در تعیین شایستگی های مورد نیاز پست های کلیدی

گویه های 29-22-27-21-73-78

پروری در بهزیستی
استان
آذربایجانشرقی

ارزیابی کاندیداها در شناسایی استعدادهای کاندیداها
گویه های 91-23-28-21-25-24

توسعه کاندیداها در روشهای خارج از محیط کار /ضمن خدمت
گویه های 47-41-93-98-91-96-95-94-99-92-97

ارزیابی سیستم های مدیریت جانشین پروری در فرایند  /نتیجه
گویه های -59-52-57-51-43-48-41-46-45-44-49
51-56-55-54
الگو ( :)7مدل ارائه شد ه شاخصهای امکان استقرار جانشین پروری در بهزیستی استان آذربایجانشرقی (برگرفته از نتایج محقق)

فرضیه های تحقیق :وضعیت مدیریت جانشین پروری و هر یک از شاخصهای شناسایی شده آن؛ در سازمان بهزیستی استان
آذربایجان شرقی امكان استقرار داشته است.
طبق اطالعات جدول ( )5و بر اساس آزمون  tتک نمونه ای مالحظه می گردد که میانگین شاخص محاسبه شده برای وضعیت
امكان استقرار تعیین خط مشی در تعهد مدیران ارشد به سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان

شرقی  ،21/15در سطح   = 8/81و  p< 8/81و  t = 2/31با درجه آزادی  222و با اطمینان  %31می باشد در نتیجه خط مشی
در تعهد مدیران ارشد به سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی امكان استقرار داشته است اما چون میانگین بدست
امده پائین تر از میانگین سطح متوسط ( )22است؛ در نتیجه در سطح پایینی (کمتر از حد متوسط) امكان استقرار داشته است.
میانگین شاخص محاسبه شده برای وضعیت امكان استقرار تعیین خط مشی در شناسایی پست های کلیدی در سیستم مدیریت

جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی  15/32در سطح   = 8/81و  p> 8/81و  t = 8/80با درجه آزادی
 222و با اطمینان  %31پائین تر از میانگین سطح متوسط ( )11و مقدار  tبحرانی است .در نتیجه تعیین خط مشی در شناسایی
پست های کلیدی در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی امكان استقرار نداشته اند.
همچنین میانگین شاخص محاسبه شده برای وضعیت امكان استقرار ارزیابی کاندیداها در تعیین شایستگی های مورد نیاز پست

های کلیدی در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی  ،12/03در سطح   = 8/81و
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 p< 8/81و  t = 3/50با درجه آزادی  222و با اطمینان  %31پائین تر از میانگین سطح متوسط ( )10و مقدار  tبحرانی است؛ در
نتیجه ارزیابی کاندیداها در تعیین شایستگی های مورد نیاز پست های کلیدی در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان
بهزیستی امكان استقرار داشته است .اما چون میانگین بدست امده پائین تر از میانگین فرضی سطح متوسط ( )3است؛ در نتیجه در
سطح پایینی (کمتر از حد متوسط) امكان استقرار داشته است.
میانگین شاخص محاسبه شده برای وضعیت امكان استقرار ارزیابی کاندیداها در شناسایی استعدادهای آنان در سیستم مدیریت

جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی  ،12/25در سطح   = 8/81و  p> 8/81و  t = 1/81با درجه آزادی
 222و با اطمینان  %31پائین تر از میانگین سطح متوسط ( )10و مقدار  tبحرانی است؛در نتیجه امكان استقرار ارزیابی کاندیداها
در شناسایی استعدادهای آنان در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی امكان استقرار
نداشته است.
همینطور میانگین شاخص محاسبه شده برای وضعیت امكان استقرار توسعه کاندیداها در روش های خارج از محیط کار /ضمن

خدمت در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی  ،33/13در سطح  = 8/81

و p> 8/81

و  t = 8/02با درجه آزادی  222و با اطمینان  %31بزرگتر از میانگین سطح متوسط ( )33و مقدار  tبحرانی است؛ در نتیجه توسعه
کاندیداها در روش های خارج از محیط کار  /ضمن خدمت در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان
شرقی امكان استقرار نداشته است.
میانگین شاخص محاسبه شده برای وضعیت امكان استقرار ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری در فرآیند /نتیجه در

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی  ،51/2در سطح   = 8/81و  p< 8/81و  t = 3/32با درجه آزادی  222و با اطمینان
 %31پائین تر از میانگین سطح متوسط ( )51و مقدار  tبحرانی است؛ در نتیجه ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری در فرآیند/
نتیجه در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در سطح ضعیفی امكان استقرار داشته است.
در مجموع؛ میانگین شاخص محاسبه شده برای وضعیت امكان استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان

آذربایجان شرقی  ،118/32در سطح   = 8/81و  p> 8/81و  t = 1/33با درجه آزادی  222و با اطمینان  %31پائین تر از میانگین
سطح متوسط ( )112و مقدار  tبحرانی است؛ در نتیجه مالحظه می گردد مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان
آذربایجان شرقی به طور مطلوبی امكان استقرار نداشته است.
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دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه
جدول ( ) 5-4نتایج آزمون برای متغیر وضعیت امکان استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان
متغیر

تعداد

درجه
آزادی

میانگین

انحرف
استاندارد

p

آمار
t

وضعیت امكان استقرار خط مشی در تعهد مدیران ارشد به سیستم
مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان

220

222

21/15

0/80

8/883

2/31

وضعیت امكان استقرار تعیین خط مشی در شناسایی پستهای کلیدی در
سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان

220

222

15/32

5/13

8/33

8/80

وضعیت امكان استقرار ارزیابی کاندیداها در تعیین شایستگی های مورد
نیاز
پست های کلیدی در سازمان بهزیستی استان

220

222

12/03

1/50

8/881

3/50

وضعیت امكان استقرار ارزیابی کاندیداها در شناسایی استعدادهای آنان
در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان

220

222

12/25

1/11

8/23

1/81

وضعیت امكان استقرار توسعه کاندیداها در روشهای خارج از محیط
کار/ضمن خدمت در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان
بهزیستی استان

220

222

33/13

11/12

8/30

8/02

وضعیت امكان استقرار ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری
در فرآیند /نتیجه در سازمان بهزیستی استان

220

222

51/2

13/12

8/888

3/32

وضعیت امكان استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی
استان

220

222

118/32

52/02

8/815

1/33

بحث و نتیجه گیری
مقاله حاضر با هدف بررسی امكان سنجی استقرار مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در سال
 1332انجام پذیرفت .جهت شناسایی شاخصهای امكان استقرار سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان
آذربایجانشرقی تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و شش شاخص بدست آمد که مجموع شاخصهای ششگانه گام های امكان استقرار
سی ستم جانشین پروری می باشد .نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونه ای در آزمون فرضیه ها به تفكیک نشان میدهد مدیریت
جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی به طور مطلوبی امكان استقرار نداشته است .در واقع سیستم مدیریت
جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان اذربایجانشرقی در سطح مورد نیاز مورد توجه و پیاده سازی قرار نگرفته است .همچنین
از بین شاخصهای شناسایی شده مدیریت جانشین پروری با بهره گیری از مراحل ششگانه فالمر و کانگر ( )2885و همچنین مدل
چهارگانه کیم()2882؛ تعیین خط مشی در تعهد مدیران ارشد به سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان
آذربایجان شرقی در سطح پایینی امكان استقرار داشته است .همچنین تعیین خط مشی در شناسایی پست های کلیدی در سیستم
مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی امكان استقرار نداشته است .همینطور ارزیابی کاندیداها در
تعیین شایستگی های مورد نیاز پست های کلیدی در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی
در سطح پایینی امكان استقرار داشته است .همچنین ارزیابی کاندیداها در شناسایی استعدادهای آنان در سیستم مدیریت جانشین
پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی امكان استقرار نداشته است.
توسعه کاندیداها در روش های خارج از محیط کار /ضمن خدمت در سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی
استان آذربایجان شرقی نیز امكان استقرار نداشته است .ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری در فرآیند /نتیجه در سازمان
بهزیستی استان آذربایجان شرقی نیز در سطح ضعیفی امكان استقرار داشته است .در مجموع نتایج نشان میدهد که سیستم مدیریت
جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی امكان استقرار نداشته است و هنوز برای امكان استقرار باید به نكات مهم
مدیریتی و روشهای صحیح شناسایی نیازهای سازمان بر اساس توانایی های مدیران و کارکنان و همچنین کشف استعدادهای آنها
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با بهره گیری از شایسته ساالری صورت گیرد .در همین زمینه؛ مصطفی مكیل و همكاران( )2812نشان داده اند که نظام مدیریت
برنامه جانشین پروری در کشور مالزی به طور معنی داری اثربخش بوده است .بدین صورت که پیاده سازی برنامه جانشین پروری
مناسب ،برنامه ریزی ها و تعیین خط مشی های مناسب را در پی خواهد داشت .بهرنگ و همكارانش( )1331وضع موجود وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكی در محورهای شش گانه برنامه ریزی ،فرهنگ سازمانی ،رویكرد سیستمی ،الگوی شایستگی ،مسیر
ارتقا شغلی و نقش مدیران ارشد ،در محیط پژوهش دارای شكاف بین وضع موجود و مطلوب معنی دار بود.
همینطور یافتههای زین الدین بیدمشكی و همكاران ( )1333نشان داد که میان وضعیت موجود ومطلوب برنامه جانشین پروری
در دانشگاه های دولتی شهر تهران ،در همه ا بعاد تفاوت معنادار وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشینی نظام مند در هر دو
وضعیت موجود و مطلوب به عنوان مهم ترین مولفه شناخته شد .نتایج مطالعه مهرجو و عظیم خدایاری ( )1331نشان میدهد که
بین نظام مدیریت جانشین پروری و مؤلفه های آن (تعیین خط مشی سازمانی ،ارزیابی کاندیداها ،توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم
مدیریت جانشین پروری) با تعهد سازمانی کارکنان شرکت های بیمه ای رابطه معنی داری وجود داشته است .گروز( )2812نیز
دریافت؛ شیوه های جانشین پروری برای استفاده از ارزیابی مدیریت جانشین پروری جهت تشخیص فرصت های توسعه و پیشرفت
سازمانی ،برنامه ریزی و اجرای سیاست گزاری ها ،پیگیری توسعه کاندیداها و اقدامات گسترش استعدادها مد نظر سازمان های
مذکور قرار گرفته است.
همچنین سیبالد ،واتن و کوتاری ( )2812نشان داده اند که سازمان ها با تكیه بر تجارب و تجربیات شخصی خود باید کاندیداهای
مورد نظر را در پست های سازمانی مناسب شان قرار دهند تا بتوانند هم کاندیداهای خود را به درستی ارزیابی نموده ،امكان پیشرفت
و توسعه را برایشان به وجود آورند و در نهایت برنامه جانشین پروری خود را به صورت دقیق و واضح برای استخدام و پیشرفت
کاندیداهای آینده تنظیم نمایند .نتایج تحقیق ماگوتا ( )2812حاکی از آن بود که مدیریت جانشین پروی در سازمان های غیر دولتی
همواره موضوع مهم و مورد نگرانی مدیران و سهامدان بوده است .در نتیجه با بررسی های مداوم برنامه و تعیین شكاف های موجود،
تعیین خط مشی های مناسب جانشین پروری و نیز ار زیابی و توسعه کاندیداها ،توانایی های مدیریتی و در کل بازده سازمانی را می
توان به طور چشمگیری افزایش داد.
در همین زمینه؛ سانتورا و بوزر ( ) 2811دریافتند؛ در شناسایی و انتصاب فرد مناسب برای جانشینی ،حتماً باید به ارزیابی
مهارت های مدیران و توسعه و گسترش استع دادهای آنان پرداخته و خط مشی های مناسب سازمان را تعیین و وضع نمود .براساس
نتایج حاصل از تحقیق مبنی بر عدم امكان استقرار سیستم مدیریت جانشین پروری در سازمان بهزیستی استان آذریابجانشرقی و
همچنین با توجه به نتایج حاصل از سایر تحقیقات داخلی و خارجی مطرح شده در ارتباط با پیاده سازی مدیریت جانشین پروری
در سازمانهای مورد مطالعه خود؛ می توان چنین برداشت نمود که علی رغم نام آشنا بودن واژه جانشین پروری در مدیریت و
سازمانها؛ متاسفانه به مولفه ها و شاخص های آن به درستی توجه نشده و بدون در نظر گرفتن ویژگیهای سازمانی و مدیران و
کارکنان؛ تقسیم وظایف به کارکنان اعمال شده و بدون مطالعات کارشناسی ساالنه و تخمین وضعیت هر یک از شاخصهای آن به
ارائه خدمات می پردازند .یكی از شاخصهای مهم در جانشین پروری تعیین خط مشی مشخص در سازمان جهت تعهد مدیران به
اجرای شاخصهای مدیریت جانشین پروری می باشد.
اگر مدیران که اصلی ترین مهره یک سازمان هستند؛ نتوانند در سمت مدیریتی خود تعهد سازمانی را رعایت کنند؛ در نتیجه با
اغماض و سوگیری به کارهای ارائه شده در سازمان توسط کارکنان می پردازند و در نتیجه در انتخاب کارکنان در شغلهای تخصصی
و مهم با مالحظات و پارتی بازی بدون توجه به توانمندی و مهارت های مورد نیاز و شایستگی کارکنان بپردازند؛ شاهد افول بازدهی
سازمان بوده و با این کار از ایجاد انگیزه در بین کارکنان مستعد و تالش به متبلور نمودن استعدادها و خالقیت آنها ممانعت به عمل
آورده و شاهد در جا زدن کارکنان در سمت های انتسابی خواهند شد .بنابراین برای اینكه در یک سازمان بتوان شاهد موفقیت
سازمانی از طریق امكان استقرار جانشین پروری بود؛ الزم است مدیران ابتدا تعهد الزم در شغل مدیریت خویش دارا باشند .همچنین
با شناسایی کارکنان مستعد با مهارت های ویژه و اختصاص شغله ای متناسب با توانایی آنها به بدرستی پستهای کلیدی را با شایسته
ساالری به افراد متخصص تحویل دهند .در این میان با برنامه ریزیهای کوتاه مدت و مداوم از طریق اجرای کارگاههای اموزشی؛
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همایشها و سخنرانیها سطح علمی و تخصصی خود و کارکنان را افزایش داده و با شناسایی نیاز های شغلی سازمان در آینده؛ تدابیر
الزم را اندیشیده و با بهره گیری از تكنولوژی های مناسب در تبادل اطالعات علمی بین کارکنان و مدیران و ایجاد رقابت سالم بین
کارکنان به افزایش توانمندی افراد بپردازند.
در نتیجه؛ ابتدا برای مدیران توجه به تعهد سازمانی آموزش داده شده و جهت توانایی پیاده سازی سیستم جانشین پروری ابتدا
باید مدیران بدون اغماض برای تغییر در پستهای سازمانی برای خود و کارکنان آمادگی الزم داشته باشند .همچنین با برگزاری
کارگاههای آموزشی در خصوص مزایای جانشین پروری در سازمان؛ کارکنان و مدیران را به همكاری و تعامل سوق داده و اعتماد
بین کارکنان و مسئولین را تقویت کنند .همچنین با توجه به نیاز سازمان؛ ساالنه تعداد پست های مورد نیاز و کارکنان شاغل در
سازمان را متناسب نموده و با در اختیار قرار دادن پستهای کلیدی به کارکنان برجسته به اهداف جانشین پروری به درستی دست
یابند .در نهایت نیز با ارزیابی و سنجش کارایی و عملكرد کارکنان منتخب در فرایند جانشین پروری در سمتهای شغلی مهم؛ به
سنجش عملكرد سازمان در طول یكسال کاری پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف و خروجی سازمان در آمار و ارقام ساالنه
به تغییرات الزم در جهت رفع مشكالت و موانع بپردازند در کنار آن با سنجش عملكرد فردی و جمعی کارکنان در طول یكسال
کاری؛ نمره ساالنه به کارکنان با توجه به نحوه فعالیت ساالنه اختصاص دهند و در صورت عملكرد منفی یا ضعیف کارکنان و مدیران؛
با تنزل سمت شغلی آنها عكس العمل نشان دهند .در نهایت؛ پ س از اعمال مراحل ششگانه جانشین پروری در سازمان مربوطه
توسط مدیران ارشد؛ روند صعودی خدمات دهی سازمان را نسبت به سال گذشته مورد مطالعه و نقاط قوت و ضعف را شناسایی و
در صدد رفع انها برآیند.
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